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RE SUMO

STEMPNIAK, Izadora Narci. Clima organizacional entre os comissários de bordo da
Varig. 2004. 94f. Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em Administração). Curso
de Administração, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

0 presente trabalho teve como objetivo realizar um diagnóstico do clima organizacional na
equipe de comissários de bordo da rota continental da VARIG na base São Paulo no
segundo semestre de 2004. Para tanto, foi medida a satisfitção dos comissários através de
pesquisa de clima que envolveu uma média de doze variáveis (beneficios, comunicação,
espirito de equipe, reconhecimento e recompensa, relação com o trabalho, remuneração,
saúde e segurança, treinamento, expectativas, compartilhamento e preferências), que gerou
um índice de satisfação geral, o qual foi comparado com uma questão geral que identificou
o índice de satisfação percebido pelos comissários. A metodologia utilizada foi uma
abordagem quantitativa conclusiva descritiva, com estudo de campo, pesquisa bibliográfica,

investigação documental e pesquisa aplicada. Os resultados obtidos mostram que a empresa
precisa realizar esta pesquisa periodicamente, com todos os funcionários para promover
melhorias no clima organizacional e, como sugestão, avançar nesta área de conhecimento e
realizar uma pesquisa mais ampla e abrangente, de ambiência organizacional, que aborde
além do clima, o comprometimento com a empresa, o comportamento e os valores.

Palavras-chaves: clima organizacional, índice de satisfação, recursos humanos.
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1 INTRODUÇÃO

Com interesse no aprofundamento na questão do clima organizacional em processos
de mudanças, pretendeu-se neste trabalho pesquisar a empresa Viação Aérea Riograndense
Sociedade Anônima (VARIG), que está passando por sérias mudanças em sua estrutura, haja
vista os planos de reestruturação da aviação comercial brasileira, que inclui, entre outros
fatores, a criação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e o compartilhamento de
vôos com empresa congênere. Todo este processo interfere no clima organizacional e cria
forte resistência por parte das pessoas.
0 fator humano na organização tem sido estudado e pesquisado dentro das teorias
administrativas na busca de novos conhecimentos que favoreçam o desempenho do
colaborador, a produtividade da organização e o desenvolvimento cientifico na área da
administração. Neste desenvolvimento, aparece a Teoria das Relações Humanas, em oposição
i Teoria Clássica, trazendo novas concepções do homem no desempenho de seu trabalho.
Os primeiros estudiosos da administração concentravam sua atenção principalmente
em questões relativas à estrutura formal da organização: a divisão do trabalho, os processos
funcionais, a estrutura e o controle gerencial.
Mais tarde, os aspectos comportamentais começaram a se tornar muito importantes no
estudo de uma organização. Dentro da Teoria Comportamental apareceram estudos sobre
clima organizacional, que aos poucos foi ganhando importância devido A. influência (positiva
ou negativa) que o mesmo provoca no ambiente de trabalho.
A idéia de grupo, a liderança informal, as redes de comunicação, a resistência is
mudanças e a visão da empresa como sistema aberto que interage com o meio ambiente
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começaram a ser analisadas e estudadas.
Hoje se sabe que o ambiente afeta a organização, acarretando mudanças nos mais
diversos níveis de atividades, principalmente na atuação de seus colaboradores no alcance de
suas metas. Isso tende a provocar mudanças na estrutura organizacional para atingir os
objetivos planejados e tal mudança parece também estar relacionada aos valores, costumes e
clima presente em cada pessoa que compõe a organização.
Outro fator que está sendo constatado é que o diferencial competitivo de uma
organização em ambientes mutantes, com maior disponibilidade de tecnologia e ferramentas
gerenciais, deverá ocorrer a partir do comprometimento das pessoas com a mesma. Isto fará
com que o conhecimento de expectativas, motivações, necessidades e níveis de satisfação dos
indivíduos, ou seja, o clima, torne-se estratégico para a eficácia organizacional.
Dessa forma, o enfoque na gestão de pessoas faz com que o conhecimento sobre o
clima organizacional seja um fator altamente estratégico, deixando de ser preocupação e
responsabilidade apenas do pessoal de recursos humanos e tornando-se um papel gerencial
fundamental.
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1.1 Caracterização

A empresa estudada foi a Viação Aérea Riograndense Sociedade Anônima (VARIG),
que faz parte de um grupo denominado Fundação Rubem Berta Participações (FRB-Par).
A história da Varig se confunde com a própria história da aviação comercial no Brasil.
Em 07 de maio de 1927, um alemão cujo nome era Otto Ernst Meyer, fundou a Varig, e
marcou a decolagem do principal e mais importante capitulo da história do transporte aéreo
brasileiro.
Do primeiro avião, o Atlântico — com capacidade para nove passageiros e voava a uma
velocidade de 180 km/h — ao avido comercial mais moderno do mundo, o Boeing 777 — com
capacidade para transportar 287 passageiros e uma velocidade de aproximadamente 1.000
km/h, conta-se uma rica história de homens e máquinas. 0 nome Rubem Berta — o primeiro
funcionário e o presidente da VARIG entre 1941 e 1946 (quando faleceu) — destaca-se não
apenas como um símbolo, mas como um exemplo de desprendimento e dedicação
organização.
A Varig começou com uma linha de apenas 270 quilômetros, ligando as cidades de
Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande, no Rio Grande do Sul. No seu primeiro ano de atividade
realizou 85 vôos, transportou 652 passageiros e voou 210 horas.
A partir de 1997 a empresa ingressou na Star Alliance — uma aliança de cooperação
estratégica que reúne, além da VARIG, outras quatorze das mais conceituadas companhias
aéreas do planeta. Sao elas: Lauda Air, Tyurolean Airways, Air Canadá, Air New Zealand,
Lufthansa, Scandinavian Airlines System (SAS), Thai Airways, United Airlines, All Nippon
Airways (ANA), Compania Mexicana de Aviación, Singapore Airlines, Austrian Airlines,
British Midland Airways e Ibéria.
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Em 2004, em conjunto com a RioSul e a Nordeste Linhas Aéreas, a VARIG opera a
maior e mais completa rede de linhas do Brasil, servindo a 110 cidades em território nacional.
Para o exterior voa diretamente para 27 destinos em 18 países em quatro continentes.
A partir do seu ingresso na Star Alliance, a maior aliança de companhias aéreas do mundo,
passou a oferecer ainda maiores facilidades para o seu passageiro que agora pode alcançar
com rapidez e conforto qualquer ponto do globo terrestre.
Hoje, 77 anos depois, a pioneira VARIG ostenta números que a consagram como a
maior companhia aérea da América Latina e uma das lideres no mercado mundial.
Nesse período de existência, transportou mais de 210 milhões de passageiros, voando
mais de 7 milhões de horas, realizando mais de 2,5 milhões de vôos e seus aviões deram cerca
de 115 mil voltas ao redor da terra.
A Fundação Rubem Berta tem como principal objetivo promover o bem-estar dos
funcionários de um conglomerado de empresas criadas a partir da Varig.
A percepção de que a economia atual impõe uma gestão profissional das participações
acionárias levou a Fundação Rubem Berta a criar a FRB-Par, uma holding destinada a cuidar
permanentemente desses investimentos no grupo. Sua criação, entre outras vantagens,
permitiu maior transparência para a divulgação dos resultados de cada empresa do grupo; foco
em cada atividade de negócios; autonomia de decisões; maximizar retomo aos acionistas e
criar oportunidades de captação de investimentos.
0 grupo FRB-Par controla três holdings:
a) Viação Aérea Riograndense (VARIG), que controla a Variglog, a Yang
Engenharia e Manutenção (VEM) e a Pluna Lineas Aéreas;
b) Varig Participações em Transportes Aéreos ('VPTA), que controla a RioSul e a
Nordeste Linhas Aéreas;
c) Varig Participações em Serviços Complementares (VPSC), controladora da SATA,
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da Rede Tropical de Hotéis e da Amadeus do Brasil.
Ao todo, o grupo conta com 14 empresas e aproximadamente 20.000 funcionários
diretos. É a maior empresa aérea da América Latina e possui, em 2004, uma média de
500 decolagens diárias, transportando cerca de 11 milhões de passageiros por ano.
Dentro do Brasil, a Yang oferece junto com a Rio Sul e a Nordeste a integração da
malha aérea das três companhias. Com esta integração, a empresa passou a ter a maior frota
de aeronaves, com mais opções de veios e destinos.
Ao todo são cerca de 110 avides voando para 62 cidades e 65 aeroportos. Para a
América do Sul, a yang opera vôos regulares para Argentina, Bolivia, Colômbia, Chile,
Paraguai, Uruguai, Peru e Venezuela, além de oferecer vôos diários de Buenos Aires para
Santiago e de Assunção para Córdoba.
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1.2 Definição do problema

Até 1991 no governo de Fernando Collor de Mello, a Varig deteve o monopólio da
aviação internacional no Brasil, tendo a partir dai concorrência em algumas rotas
internacionais. Porém, as empresas nacionais concorrentes não tiveram estrutura para
sustentar muitas dessas rotas e, mesmo deixando de operá-las, abriram espaço (acordo de
reciprocidade) para que empresas estrangeiras passassem a concorrer nesse mercado, com a
vantagem de terem taxaçÕes bem menos severas que as empresas brasileiras.
Desde 1991 o setor vem amargando uma grave crise, acumulando um endividamento
de mais de 1 bilhão de dólares na empresa em questão.
A Varig é uma empresa privada nos moldes de uma estatal, o que a tornou inchada e
pouco flexível.
A partir de 2003 a empresa passa por uma fase de reestmturação, inclusive, como já
foi citado, com a junção das empresas Varig, Rio Sul e Nordeste, que deixam de ser
concorrentes no mercado e passam a ser uma só e o compartilhamento de vôos com urna
empresa congênere, sua principal concorrente.
Esse programa prevê a venda de parte da empresa e capitalização por parte do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Para a injeção de capital, os
credores e os investidores exigem que a Fundação Ruben Berta perca o controle acionário e
deixe a gestic) da empresa.
Essa dúvida de como será a nova forma de gestic) e o fato de uma empresa de tradição
e qualidade comparada as melhores do mundo estar atravessando uma crise tão séria, criou
um clima de insegurança e incertezas em suas pessoas, em especial aos aeronautas (pilotos,
comissários e engenheiros de vôo) que, via de regra, estio nessa profissão por vocação e
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sempre se orgulharam de fazer parte dessa empresa pela tradição, liderança e estabilidade.
Diante do exposto, surge a seguinte pergunta:
Como está o clima organizacional na equipe de comissários da rota continental
(base Silo Paulo) da VARIG face ao compartilhamento de yews com empress
congênere considerado o segundo semestre do ano de 2004.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

Realizar um diagnóstico do clima organizacional na equipe de comissários da rota continental
(base Sao Paulo) da VARIG face ao compartilhamento de vôos com empresa congênere
considerado o segundo semestre do ano de 2004.

1.3.2 Objetivos específicos.

a) Medir a satisfação dos comissários de vôo da base Sao Paulo;
b) Identificar as expectativas das pessoas em relação a seu futuro profissional;
c) Observar de que forma as mudanças geradas pelo compartilhamento de vôos com
empresa congênere influenciam o clima na organização;
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1.4 Justificativa

Este trabalho é oportuno pela necessidade de mudança sentida pela organização e
pelas profundas transformações pelas quais está passando o setor aéreo no Brasil e no mundo.
Segundo Luz (2003), muitas empresas estio passando por processos de fusão,
aquisição, aliança estratégica, misturando culturas que muitas vezes apresentam valores e
crenças conflitantes. Outras tantas estão implantando no seu cotidiano estratégias como
privatizações, terceirizações e reduções de níveis hierárquicos, reduzindo drasticamente seus
quadros de pessoal.
Diante desse cenário, muitos empregados estão insatisfeitos e inseguros em seus
ambientes de trabalho. A lealdade aos poucos vai sendo substituída por sentimentos de
indiferença e insatisfação.
As mudanças geram sentimentos de insegurança, sobretudo em organizações como a
que é o objeto de estudo desse trabalho, que tem como tradição a estabilidade no emprego e a
qualidade dos serviços prestados depende de quem os faz, de seu estado de ânimo e da sua
motivação. Essas mudanças que estão acontecendo caracterizam-se por um freqüente repensar
de estruturas, processos, qualificações e gestão de recursos humanos, provocando nas pessoas
muita expectativa quanto ao futuro.
Nos seus 77 anos a Varig formou os profissionais mais qualificados do mercado
nacional, dando ampla oportunidade de desenvolvimento a seus aeronautas no desempenho da
profissão que abraçaram. Como lider, a empresa é formada por pessoas que realmente
"vestem a camisa" da empresa e se sentem orgulhosas em fazer parte dela.
Diante desse quadro de incertezas e insegurança, foi oportuno o estudo das reações
desses profissionais, cujas atividades têm características muito peculiares, com profunda
influência na vida pessoal de cada indivíduo.
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A. realização do trabalho foi viabilizada pela facilidade de acesso aos comissários de
vôo da base São Paulo e o acesso ao sistema de escalas de tripulantes e a alguns manuals da
empresa, já que a académica responsável fazia parte da organização.
0 estudo trata do clima organizacional e isto tem relação direta com as pessoas, que
são o bem maior da organização. Este é um patrimônio muito dificil de mensurar.
0 clima organizacional tem influência nos resultados da empresa e afeta não somente
os clientes internos, mas também a qualidade percebida pelos clientes externos.
Este trabalho atendeu as exigências de ordem legal e regimental do curso de graduação
em administração da Universidade Federal de Santa Catarina. Enquadra-se na área de
Recursos Humanos, abordando o tema clima organi7acional.
0 estudo foi desenvolvido na VARIG, na diretoria de operações, na gerência geral de
comissários, situada à praça Comandante Lineu Gomes, s/n - Aeroporto de Congonhas, Sao
Paulo, SP.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

De acordo com Chiavenato (1985), as organizações modernas sio consideradas como
formas muito eficientes de agrupamento social. Com o objetivo de produzir bens ou prestar
serviços as organizações planejam, coordenam, dirigem e controlam suas atividades
utilizando-se de recursos materiais, técnicos e humanos. Para a melhor utilização desses
recursos, as diversas teorias administrativas propõem aos administradores técnicas e idéias
que tornam o estudo da administração uma das mais importantes áreas relacionadas
atividade humana, pois sua principal tarefa é fazer as coisas com e através de pessoas.
Conforme Stoner e Freeman (1995), a Teoria Clássica fundamentada na idéia do homo
economicus pregava, entre outras coisas, o incentivo monetário, a divisão do trabalho, a
centralização das decisões e o controle por supervisão. A Teoria das Relações Humanas, que
surgiu em oposição à Teoria Clássica, procurou corrigir a tendência à desumanização do
trabalho, surgida com a aplicação de métodos rigorosos científicos e precisos. A Teoria
Comportamental está fundamentada no comportamento individual das pessoas e deu ênfase,
principalmente, ao aspecto da motivação humana no trabalho, preocupando-se em enfrentar
mudanças através de maior flexibilidade organizacional.
Dessa forma, cada teoria administrativa trouxe suas contribuições em resposta aos
problemas mais relevantes em cada época, de acordo com a visão de cada pensador e as
tendências em seu período de estudo.
A preocupação em se estudar os problemas relacionados A. área de recursos humanos e
o comportamento da organização tem como um dos principais objetivos a utilização do capital
humano disponível para atingir os objetivos organizacionais.
Para Luz (2003), as empresas precisam conhecer o que pensam e como se sentem seus
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empregados, em relação is diferentes variáveis que afetam o clima.
Assim, para que uma pessoa consiga produzir os resultados esperados pelas empresas,
faz-se necessário um clima organizacional adequado e um equilíbrio entre as necessidades
individuais (pessoais e profissionais) e o comprometimento com a organização.

2.1 Clima Organizacional

um tema estudado por inúmeros autores, que serio abordados mais adiante, e tem
como objetivo a tentativa de entender e explicar diversos aspectos do comportamento humano
face à organização. Dentre os autores, algumas percepções podem ser destacadas.
Souza (1978), considera clima organizacional como um fenômeno resultante da
interação dos elementos da cultura. Para esta autora, a cultura é composta por três elementos
básicos: preceitos, tecnologia e caráter. De acordo com o peso dado a cada um desses
elementos, obtém-se efeitos variados sobre o clima da organização.
Já Sbragia (1983), entende que o clima organizacional é um aspecto psicológico que
produz efeitos no desempenho e na satisfação do trabalho.
Chiavenato (1985, P. 45) afirma que "o clima organizacional é a qualidade ou
propriedade do ambiente organizacional que é percebida ou experimentada pelos membros da
organização e que influencia seu comportamento".
Para Champion (apud LUZ, 1996, p. 05), o clima organi7acional pode ser definido
"como sendo as impressões gerais ou percepções dos empregados em relação ao seu ambiente
de trabalho [...]", embora nem todos os indivíduos tenham a mesma opinião, pois não tam a
mesma percepção. Para este autor, o clima reflete o comportamento da org anização, seus
atributos específicos, seus valores e/ou atitudes que afetam a maneira pela qual as pessoas ou
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grupos se relacionam no ambiente de trabalho.
Bennis (1972, p. 33) considera o clima organizacional "um conjunto de valores ou
atitudes que afetam a maneira pela qual as pessoas se relacionam umas com as outras, tais
como sinceridade, honestidade, autoridade, relações sociais, etc".
Luz (1996, p. 06) entende que o clima "6 o reflexo do estado de espirito ou do ânimo
das pessoas, que predomina numa organização em um determinado período de tempo".
Diante desses conceitos, observaram-se algumas questões importantes. A primeira
delas é que, para a maioria dos autores citados, o clima organizacional está intimamente
relacionado ao grau de motivação, comprometimento e envolvimento dos participantes e de
uma valorização e reconhecimento de suas atividades. Assim, o clima é favorável quando
proporciona maior satisfação das pessoas no trabalho e vice-versa. Chiavenato (1985) ressalta
que o conceito de motivação em nível individual conduz ao clima organizacional sadio em
nível organizacional. Este autor também destaca que quando hi elevada motivação entre os
membros, o clima organizacional se eleva e se traduz em relações de satisfação, animação,
interesse, comprometimento e colaboração. Por outro lado, quando hi baixa motivação, o
clima tende a ser prejudicado, caracterizando-se por estados de insatisfação, apatia,
desinteresse, depressão, expectativas e frustrações.
A segunda questão é observada quando Luz (1996) explica seu conceito. Ele destaca o
fator tempo neste conceito, uma vez que o clima é instável e mutante, conforme a influência
que sofre de algumas variáveis, que serão abordadas mais adiante.
A terceira questão refere-se ao fato do clima ser citado por diversos autores, dentre
eles Chiavenato (1985), Souza (1978) e Champion (1985), como resultante da cultura das
organizações, de seus aspectos positivos e negativos (conflitos) e do ambiente externo.
Apesar de que, de acordo com Luz (1996, p. 07), via de regra, os fatos ocorridos no
ambiente externo não têm impacto duradouro sobre o clima, em alguns casos podem até
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provocar alterações significativas no mesmo.
Dessa forma, o clima organizacional pode ser entendido como aquilo que as pessoas
costumam chamar de ambiente de trabalho. De acordo com Luz (1996, p. 13), "o clima
organizacional é uma espécie de atmosfera psicológica que envolve a relação entre a empresa
e os funcionários".
A existência de um clima saudável ou não na organização deve-se a fatores como
níveis de satisfação (pessoal e profissional), motivação, estilos de liderança, formas de
resolução de conflitos, expectativas em relação à organização e is pessoas, dentre outros.
Dito isto, observou-se que, de acordo com Luz (1996, p. 13), três questões são básicas
para que se entenda a importância do clima organizacional para a empresa. Sio elas:
a) 0 funcionário sabe fazer a tarefa? (tem competência, capacidade);
b) Ele pode fazer a tarefa? (dispõe de meios necessários);
c) 0 colaborador quer fazer a tarefa? (níveis de satisfação e motivação).
Na resposta a estas perguntas está o fato principal do clima organizacional e pode
revelar o grau de satisfação dos recursos humanos com a empresa e explicar o sucesso ou
fracasso da organização.
importante destacar também que o clima não se manifesta apenas na realização ou
na omissão de um trabalho. Ele é sentido através das pessoas e do ambiente da organização.
Luz (1996, p. 37) ainda destaca que o clima organizacional pode ser sintetizado como
favorável, desfavorável ou neutro, em relação is organizações e is pessoas.
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2.1.1 Indicadores e variáveis que afetam o clima organizacional

Luz (1996) destaca vários indicadores do clima organizacional, que interagem em uma
relação de causa e efeito, dentre eles: o envolvimento das pessoas com seus trabalhos; o
tempo médio de permanência na organização; o absenteísmo; a qualidade e a eficiência dos
trabalhos realizados; os rumores; os estilos de liderança; a cultura; as greves; a apatia; a
integração; o turn over; os conflitos, o entusiasmo; o comprometimento; o ambiente de
-

trabalho e a cooperação.
Neste estudo foi dado maior destaque ao estilo de liderança, à cultura, ao ambiente de
trabalho e a algumas outras variáveis que afetam o clima como beneficios, comunicação,
espirito de equipe, liderança, reconhecimento e recompensa, relação com o trabalho,
remuneração saúde e segurança na empresa e treinamento e desenvolvimento.

2.1.1.1 Estilos de liderança

E uma variável extremamente importante para o clima e é estudada pela maioria dos
autores que abordam este assunto. 0 tipo de liderança exercida pelos superiores hierárquicos
está diretamente relacionado com a satisfação da equipe de trabalho.
A liderança é uma ferramenta capaz de influenciar as pessoas rumo aos objetivos
organizacionais. Para Kolasa (1978, p. 28), "a diferenciação de papéis nos grupos leva a
identificação de indivíduos que sio mais ativos do que outros quanto ao funcionamento da
equipe". A partir dai, pode-se focalizar a ocupação, a influência, ou ainda o comportamento
funcional do lider. Mais tarde, passou-se a analisar o comportamento do lider, dos seguidores
e o ambiente.
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Minicucci (1983) define liderança como a influência interpessoal em uma determinada
situação com a finalidade de se atingir determinado objetivo.
Ramalho (1977) destaca que a crescente insatisfação com os resultados dos esforços
no estudo da liderança deu lugar i proposição de novas abordagens, com o intuito de auxiliar
o lider no processo de administração de recursos humanos.

A abordagem da Teoria X e Y, de Douglas McGregor, a Teoria Z, de David Lawless, a
Gerência por Objetivos, de Peter Drucker e a Supervisão Seletiva, de Kurt Lewin e Auren
Uris merecem ser mencionadas neste estudo. (apud STONER e FREEMAN, 1995, p. 322335).

A abordagem da supervisão seletiva tem relação direta com a maneira que os
superiores hierárquicos tratam seus subordinados. Esta idéia deriva de estudos realizados por
Kurt Levin, Lippit e White, na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos. (in STONER e
FREEMAN, 1995, p. 322-335). Eles exploraram a natureza da liderança através da
constituição de grupos experimentais em dois tipos: autocráticos e democráticos. Além disso,
verificaram também a existência de um terceiro estilo de liderança, denominado por eles
como "Laissez-Faire".

Assim sendo, estes pesquisadores detectaram a diferença na atmosfera de trabalho, no
comportamento dos elementos do grupo e no seu desempenho. Observaram também que as
diferentes formas de tratamento proporcionam reações distintas frente is características de
atuação de cada liderança. A partir desses resultados, Levin, Lippit e White (apud STONER e
FREEMAN, 1995, p. 322-335) classificaram a liderança em tits estilos básicos, a saber:
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a) Autoritário: o líder determina a política, decide o que fazer, como e por quê;

b) Democrático: o lider submete a politica à opinião da equipe, encorajando-os a
participar e permitindo que a equipe escolha seus companheiros de trabalho;
c) Laissez Faire: o lider permite que as pessoas possam agir por conta própria e
-

resolver os problemas que surjam com autonomia.
Estes autores destacam que o comportamento do lider deve variar conforme a situação

e as pessoas que supervisiona.
Goleman (2002, p. 55-84) entende que o único trabalho do lider é a obtenção de
resultados. Porém, para que haja uma liderança eficaz não bastam apenas conselhos baseados
em influência, experiência e instinto, mas também em dados quantitativos.
Em uma pesquisa realizada com mais de três mil executivos, Goleman (2002, p-55-65)

aprofundou-se um pouco mais que Levin, Lippit e identificou seis estilos de liderança, que
são comparados e identificados conforme quadro mostrado na página seguinte:
Quadro 1: Estilos de Liderança
Competência
Inteligência
Emocional

Modos de agdo
dos lideres

0 estilo em

Coercitivo

Exige imediata
obediência

Faça o que eu
digo

Conduzir A execução '
iniciativa e
autocontrole

Confisivel

Mobiliza as
pessoas em
direção a uma
visão

Venha comigo

Autoconfiança,
empatia, mudança
estimulante

Agregador

Cria harmonia e
constrói laços
emocionais

,.
. _ pessoas vem
em 10 lugar

Empatia, construção
de relacionamentos '
comunicação

Democrático

Foija consenso
através de
participação

Estilos

Agressivo

Estabelece altos
padrões de
desempenho

Conselheiro

Desenvolve as
pessoas para o
futuro

Fonte: Goleman, 2002

uma frase

i-ks

0 que

você
pensa?

Faça como eu
faço, agora
Tente isto

Colaboração,
liderança de equipe e
comunicação

Quando
funciolunti

melhor

Impact° no clima
organizacional

Em crises no
'
- , - ou com
micio
problemas com
funcionários
Quando as
mudanças
requerem nova
visão
Na cura de
rupturas ou na
motivação em
stress

Muito fortemente
positivo

Na consolidação
ou consenso

Positivo

Na obtenção de
resultados em
Consciência, conduzir
ii execução, iniciativa equipes altamente
motivadas
Para melhorar
Desenvolver pessoas,
desempenho das
empatia
pessoas
autoconsciência

Negativo

Positivo

Negativo

Positivo
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De acordo com Goleman (2002, p. 67-68), estes estilos surgem de diferentes
componentes da inteligência emocional, que causam grandes impactos no clima, na cultura e
no desempenho econômico-financeiro da organização.
Estas pesquisas também indicaram que os lideres que conseguem os melhores
resultados não contaram com apenas um estilo de liderança, mas utilizaram e utilizam vários
deles, de acordo com cada situação emergente.
Dos seis estilos identificados por este autor, conforme se constata, apenas quatro deles
tern efeitos consistentemente positivos no clima e resultados organizacionais.
importante ressaltar que poucos lideres possuem os seis estilos de liderança e, menos
ainda, sabem como e quando utilizá-los. Goleman (2002, p. 69) observa que os lideres devem
entender quais competências essenciais da inteligência emocional possuem e quais não
possuem que fundamentam os estilos de liderança de que irão necessitar. A partir dai, podem
desenvolver, através de muito trabalho, seus quocientes de inteligência emocional e estilos de
liderança.
As competências essenciais da inteligência emocional, para Goleman (2002, p.70-'75),
são: empatia, capacidade de atuar na construção de relacionamentos e comunicação. E as
capacidades da inteligência emocional, de acordo com este autor, sio subdivididas em:

a) Autoconsciência:
Emocional;
Autoavaliação;
Autoconfiança (autovalorização).
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b) Autogerenciamento:
Autocontrole;

Confiança (honestidade, integridade);
Estado-consciente (responsabilidade);
Orientação de proezas (excelência de padrão interno);
Iniciativa e adaptabilidade.
) Consciência social:
Empatia;

Consciência organizacional;
Orientação de serviço.
d) Habilidade Social:

Liderança visionaria;
Capacidade de Influenciar e desenvolver os outros;
Comunicação;

Mudança catalisadora;
Gerenciamento de conflitos;
Construção de laços e relacionamentos;

Trabalho em equipe e cooperação e colaboração.
Goleman (2002, p. 84) ainda afirma que a inteligência emocional é uma habilidade e,

como tal, pode ser aprendida e desenvolvida em qualquer idade. No entanto, não é fácil e
requer muita prática e comprometimento. Melhorá-la é como mudar os nossos hábitos e
costumes.
Outros estudiosos como Schmidt e Tannembaum (apud STONER; FREEMAN, 1995,
p. 322-335), também apresentaram modelos relacionando o estilo de liderança com a atuação

dos funcionários. Eles sugeriram que apesar desse favorecimento aos funcionários, o lider
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deveria considerar um conjunto de forças (as forças do administrador) antes de adotar este ou
aquele estilo de liderança. Estes fatores (forças presentes no lider, nos subordinados e na
situação) determinariam o modo do administrador liderar e isto seria influenciado
inicialmente pelo passado do administrador, seus conhecimentos, seus valores e sua
experiência. Porém, as características dos subordinados, para estes autores, também deveriam
ser consideradas para que o lider pudesse permitir maior participação e liberdade na tomada
de decisões por parte dos colaboradores, desde que eles estivessem preparados para atuar em
uma administração participativa e com autonomia de decisões. Um outro ponto destacado por
estes autores se refere is forças situacionais, que deveriam ser levadas em conta quando da
definição do estilo de liderança a ser utilizado em determinada situação. Essas forças
situacionais poderiam ser entendidas como o estilo preferido pela organização, a equipe de
trabalho, a natureza das tarefas, as pressões do tempo e até mesmo os fatores ambientais. Os
autores ainda destacam que a variável cultural também pode afetar os estilos de liderança.
Com isso, percebe-se que o estilo de liderança exerce papel fundamental no clima
organizacional, na satisfação da equipe e, conseqüentemente, no desempenho da organização.
Do papel exercido pela liderança dependem, em grande parte, as questões salariais, a
motivação, a distribuição do trabalho, a organização dos setores e os resultados
organizacionais.
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2.1.1.2 Ambiente de trabalho

0 ambiente de trabalho é o fator que resulta do comportamento individual e coletivo

dos membros da organização, em relação ao grau em que suas necessidades básicas são
atendidas na mesma. Para Chiavenato (1985, p.47), "os seres humanos estão continuamente
engajados no ajustamento a uma variedade de situações, no sentido de satisfazer e manter um
equilíbrio emocional". Isto pode ser entendido como um estado de ajustamento ou adaptação.
De acordo com este autor, as necessidades tomam formas e expressões que variam de
pessoa para pessoa, assim como este ajustamento, que nada mais é do que o resultado da
satisfação dessas necessidades do indivíduo em um dado momento. Por isso, Chiavenato
afirma que um bom ajustamento denota saúde mental. Para ele, as pessoas mentalmente
sadias sentem-se bem consigo mesmas e em relação às outras pessoas, tornando-se capazes de
enfrentar por si s6 as demandas da vida.
No ambiente de trabalho, de acordo com Luz (1996, p. 26-27), uma das principais
causas que geram a insegurança nas pessoas é a falta de feedback. Os funcionários ficam sem
saber como está o seu desempenho no trabalho, pois não têm retorno sobre suas atividades.
Este autor também considera que o tipo de trabalho também exerce grande influência
sobre a motivação ou a satisfação na vida profissional. E necessário que as chefias estejam
atentas sobre a questão do impacto do tipo de trabalho no clima organizacional, pois o
excesso pode ocasionar cansaço, fadiga e estresse. Por outro lado, a falta de trabalho pode
gerar nas pessoas uma sensação de inutilidade.
Chiavenato (1985)

considera que

o

termo clima organizacional refere-se

especificamente ás propriedades motivacionais do ambiente organizacional, ou seja:

aspectos do ambiente que levam á. provocação das diferentes espécies de motivação.

aqueles
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2.1.1.3 Motivação

De acordo com Stoner e Freeman (1992, P. 322-335), motivação pode ser entendida
como uma série de fatores que provocam, canalizam e sustentam o comportamento das
pessoas.
Quando se fala em motivação, não se pode deixar de citar autores como McGregor,
com sua Teoria X — afirmando que o trabalho é desagradável para os empregados, que devem
ser motivados através de força, dinheiro ou elogios; e Teoria Y — onde se supunha que era
inerente as pessoas a motivação para a realização de um bom trabalho.
Algumas visões contemporâneas sobre motivação a dividem em três. Para Stoner e
Freeman (1992, p. 322-335), as teorias de conteúdo enfatizam o "quê" da motivação (o
conteúdo dos objetivos e aspirações do indivíduo); as teorias de processo destacam o "como"
da motivação (os processos de pensamento que se transformam em motivação); e, por último,
a teoria do reforço, que deixa de lado o "objeto" e o "como" da motivação para se concentrar
nas formas pelas quais se aprende o comportamento.

Maslow assim como McGregor, de

acordo com Stoner e Freeman (1995), se enquadra nas teorias de conteúdo com sua hierarquia
das necessidades — onde as pessoas seriam motivadas a satisfazer cinco tipos de necessidades:
as primárias (fisiológicas e de segurança) e as secundárias (sociais, de estima e de autorealização), de acordo com uma hierarquia. Alderfer (apud STONER e FREEMAN, 1995, p.
326) também se encaixa na teoria de conteúdo, com sua teoria ERC, que diz que as pessoas
lutam para satisfazer uma hierarquia de necessidades existenciais, de relacionamento e de
crescimento; se os esforços para alcançar um dos níveis de necessidade slop frustrados, os
indivíduos voltam ao nível inferior.
Outro autor também merece destaque nesta teoria. Trata-se de Atkinson (apud
STONER e FREEMAN, 1995, p. 326), que relaciona comportamento e desempenho a três
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impulsos básicos: a necessidade de realização, a necessidade de poder e a necessidade de
afiliação ou associação intima com outros. Frederick Herzberg (apud STONER

e

FREEMAN, 1995, p. 326-327), com sua teoria dos dois fatores, também pode ser destacado
nas teorias de conteúdo. Herzberg afirma, em sua teoria, que a insatisfação e a satisfação no
trabalho decorrem de dois conjuntos diferentes de fatores: higiênicos e motivacionais.
Estas teorias de conteúdo, citadas por Stoner e Freeman (1995), merecem algumas
criticas. As necessidades variam entre os indivíduos e mudam de acordo com o tempo; o
modo como essas necessidades são traduzidas em comportamentos também variam muito;
mesmo que as necessidades fossem coerentes, o comportamento das pessoas não 6, a reação
das pessoas frente à satisfação das necessidades também varia; e, estas teorias não se
adaptam bem a todos os lugares. Elas estão sujeitas a variações culturais e regionais.
Já nas teorias de processo da motivação — que estudam os processos de pensamento
através dos quais as pessoas decidem como agir — são destacadas algumas teorias, como a
teoria da expectativa, onde o poder motivador decorre do resultado especifico de um
comportamento ou desempenho e isto pode ser alcançado e recompensado; a teoria da
eqüidade, que enfatiza o papel representado pela crença do indivíduo na eqüidade ou na
justiça das recompensas e punições na determinação de seu desempenho e sua satisfação; e a
leoria do estabelecimento de objetivos, que se concentra no processo de estabelecer os
objetivos.
Stoner e Freeman (1995) também destacam algumas criticas às teorias de processo.
Na abordagem da expectativa, por exemplo, a decisão de como agir implica na resposta a três
questionamentos:
a) Se eu fizer isso, qual será o resultado?,
b) 0 resultado vale o meu esforço?; e
c) Quais são as minhas chances de chegar a um resultado que valha a pena?
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Já a abordagem da eqüidade estuda como a motivação é afetada pelas expectativas de
justiça (ou não), ao passo que a teoria do estabelecimento de objetivos estuda o processo pelo
qual as pessoas estabelecem estes objetivos.
Apesar destas teorias de processo terem muitas vantagens, elas funcionam melhor, de
acordo com os autores citados, quando os administradores passam a conhecer seus
empregados como indivíduos.
A terceira corrente de teorias, citadas por Stoner e Freeman (1995), é a teoria do

reforço, associada ao psicólogo B.S.Skinner (apud STONER e FREEMAN, 1995, p. 326327), que pode ser entendida como uma abordagem à motivação baseada na "lei do efeito", ou
uma idéia de que o comportamento com conseqüências positivas tende a ser repetido,
enquanto o comportamento com resultados negativos tende a ser descartado. Esta teoria
procura deixar de lado a questão da motivação interna ao procurar verificar como as
conseqüências de comportamentos passados afetam as reações futuras. A mod ifi cação do
comportamento e o uso da teoria do reforço para mudar o comportamento são controversos,
pois parecem ameaçar as liberdades individuais. No entanto, elas podem ser úteis no
treinamento e ao lidar com muitos empregados que têm valores e níveis de motivação muito
diferentes.
De acordo com Stoner e Freeman (1995, p. 334), para auxiliar os administradores a
aplicarem as virias teorias da motivação, Porter e Miles (1974) sugeriram o uso de uma
perspectiva sistêmica que analise as características individuais, de trabalho e de situação de
trabalho.
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2.1.1.4 Cultura Organizacional
Segundo Moura (apud LUZ, 2003), clima e cultura sio temas que se complementam.
A cultura de uma organização pode ser entendida como um conjunto de valores, de
normas e princípios, já sedimentados na vida organizacional, conjunto este que
interage com a estrutura e os comportamentos, criando uma maneira peculiar e
duradoura de como se procede naquela organização, baseado em certos
fundamentos e almejando a consecução de determinados resultados.

0 comportamento dos indivíduos e grupos dentro da organização é influenciado pela
sua cultura, que impacta no cotidiano da organização, norteando suas decisões, as formas de
recompensa, o mobiliário, o modo de vestir dos colaboradores, o relacionamento com os
parceiros comerciais, estilo de liderança, processo de comunicação, propaganda, enfim, tudo
relacionado à postura e imagem da organização e acaba reforçando o comportamento dos
colaboradores, determinando o que deve ser seguido e repudiando o que deve ser evitado.
Além de um significado simbólico e de representações, também exerce papel politico e de
controle.
Para LUZ (2003):
A cultura é constituída de aspectos que dão à organização um modo particular de ser.
Ela está para a organização assim como a personalidade está para o indivíduo. Ela
representa o conjunto de crenças, valores, estilos de trabalho e relacionamentos, que
distingue uma organização das outras. A cultura molda a identidade de uma
organização, assim como a identidade e o reconhecimento dos próprios funcionários.

2.1.1.5 Variáveis que afetam o clima organizacional

De acordo com Luz (1996, p.19), o clima organizacional pode ser afetado por algumas
variáveis, dentre elas:
a) Conflitos intra-organizacionais, entre pessoas, grupos e pessoas e organização.
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Estes conflitos decorrem do choque de interesses e dos comportamentos

individuais, grupais e organizacionais;
b) Fatores positivos e negativos da organização, como por exemplo, salários,
estratégias

profissional,

motivacionais, tecnologia utilizada,
feedback,

beneficios

disciplina, desenvolvimento

oferecidos, estabilidade no emprego,

insegurança, ameaças, supervisão etc;
c) Fatores externos A. organização, como no ambiente politico e sócio-econômico.

2.2 Resistência is mudanças

A partir do instante em que uma organização não busca a adaptação ao ambiente atual
e se mantém estática no decorrer do tempo, ela tende ao fracasso no alcance de seus objetivos.
Todas as organizações têm a sua dinâmica própria. É imprescindível que se realize a

adaptação is mudanças de cada setor de um sistema organizacional e segundo Chinelato Filho
(1989, p. 13):
Para se conseguir êxito, em qualquer mudança, é necessário que o pessoal tenha
capacidade para ajustar-se rápida e apropriadamente aos novos problemas e
situações, aceitando conceitos novos, alterando ou abandonando os conceitos
antigos. Em suma, mobilizando-se e desmobilizando-se.

Este autor usa o termo mobilizando para caracterizar indivíduos que saiam de uma

condição ociosa e resistente a mudanças e passem para uma condição de adaptação aos novos
problemas da organização, procurando soluciona-los.

0 estudo de mudanças organizacionais tem sido abordado por diversos autores ao
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longo dos tempos, dentre eles: Chiavenato (1983), Hall (1984), Champion (1985), Drucker
(1995), Leitão (1996) e Pereira (2000).
Theobald (1994), Ferguson (1980) e Drucker (1995) (in PEREIRA, 2000), afirmam
que nenhum período da história humana passou por tantas transformações quanto neste século
e que esta era é considerada a da mudança.
Mudança organizacional, de acordo com Pereira (2000):
E um processo multinivel e interativo, tendo seus resultados moldados por interesses
e compromissos, tanto no nível do indivíduo quanto das equipes da organização. Ela
resulta da escolha, do determinismo e da interação de várias forças políticas.
econômicas, sociais, tecnológicas, culturais, ecológicas e ambientais.

Mudanças radicais não são consideradas como ideais. Peters (1993, in PEREIRA,
2000) afirma que uma crise pode acelerar o processo de mudança, porém grandes
organizações necessitam de tempo para se adaptarem is mudanças e as transformações que
estão ocorrendo limitam este tempo de adaptação.
Judson (1980, apud PEREIRA, 2000) ressalta que a flexibilidade e a objetividade são
fundamentais para se atingir os objetivos em um processo de mudança e adaptação estratégica
para que, após o término do processo, possam haver ganhos de produtividade e aumento nos
níveis de performance.
Para Champion (1985), "as organizações são entidades dinâmicas em constante estado
de transformação, respondendo a diferentes tipos de estímulos internos e externos, sob
diversas formas". Analisando-se sob este ponto de vista, as organizações são encaradas como
organismos paralelos que possuem uma tendência a mudança ao longo do tempo, de acordo
com um processo natural de evolução. Porém, existe um aspecto que, para Lippitt, Watson e
Westley, (1958, p. 3-19, apud STONER e FREEMAN, 1995), faz com que a organização não
siga este processo natural de evolução. São as denominadas mudanças planejadas que, de
acordo com esses autores, são decisões deliberadas que um lider, em comum acordo (ou não)
com a coalizão dominante formal da organização, toma com o objetivo de efetuar melhorias
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nos sistemas por meio da aplicação especializada de conhecimento cientifico.
Observa-se também que a maioria das organizações depende do ambiente no qual
estão inseridas, podendo ou não influenciá-lo e sofrendo as conseqüências das alterações no
mesmo. A adaptabilidade é pressuposto para que as organizações sobrevivam nos dias atuais.
Outro ponto importante, conforme Stoner e Freeman (1995, p. 300-314), que se deve
entender é a variável cultural como forma de obter os melhores resultados nos processos de
mudanças. Existe uma relação muito forte entre mudança e cultura organizacional e as
iniciativas para a mudança baseadas somente na alteração do sistema e estrutura formal da
empresa devem ser repensadas, procurando orientar o foco também para o contexto
organizacional.
0 assunto mudança é do atual quanto antigo, haja vista que Hericlito, filósofo grego,
naquela época já entendia que a única coisa que não muda é que tudo muda. Frederick Betz et
al (apud FREIRE, 1999, p. 13) afirma que a revolução industrial do século XVIII provocou
uma mudança de organizações pequenas e artesanais para uma organização fabril da
produção. Outra mudança importante foi no século XIX, quando surgiu o conceito de peças
intercambiiveis utilizadas na fabricação de produtos. Uma terceira inovação também no
século XIX foi o conceito de administração cientifica, apresentado por Taylor, onde todas as
operações produtivas poderiam ser analisadas cientificamente e otimizadas. A partir dai,
muitas mudanças aconteceram e atualmente, no campo da administração, procura-se orientar
os estudos para a utilização de tecnologia com desenvolvimento de capital intelectual.
O'Brien (apud FREIRE, 1999, p. 14) ressalta que a org anização do futuro deverá ser
coerente com a aspiração das pessoas por auto-respeito e auto-realização. Talvez o maior
desafio organizacional seja fazer com que as pessoas aprendam a se relacionarem de maneira
horizontal e não somente hierarquicamente. Um outro grande desafio da administração é fazer
também com que as pessoas se adaptem a uma nova realidade.
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Matos (1980), destaca que a mudança deve ser promovida a partir de um aspecto
observado. Quando os resultados esperados não forem realmente alcançados, a mudança se
faz necessária para atender a eficácia nos mesmos. Este autor acredita que a necessidade de
mudança pode passar despercebida pelas lideranças da empresa, muitas vezes limitadas pela
cultura organizacional.
Quando se fala em cultura organizacional, é necessário primeiramente defini-la para,
na seqüência, entender como ela influencia no processo de mudança na organização. Schein e
Ouchi (apud FREIRE, 1999, p. 15) denominam cultura as crenças e valores da organização,
considerando um conjunto de mitos e simbolos que transmitem esses valores e crenças dessa
organização aos seus membros. A cultura da organização pode ser entendida como uma
representação da manifestação coletiva que resulta de um processo histórico de aprendizagem.
importante observar também que existe uma relação muito complexa entre o
gerenciamento de pessoas e sua relação com as mudanças (tecnológicas, políticas, sociais etc)
e a cultura da organização. Qualquer processo de mudança acaba por implicar em uma
transformação da cultura da organização e isto pode comprometer a equipe como um todo,
pois nem sempre as mudanças do digeridas por todos da mesma forma, o que acaba por
provocar conflitos, resistência e alterações no clima organizacional. Para Schein (in FREIRE,
1999, p. 15), existem valores que sic) sujeitos A. discussão e questionados por todos e existem
valores inquestionáveis.
O comportamento de uma equipe, com relação a crenças e valores e ao clima, é
observado quando existe uma percepção por parte de todos de como responder eficientemente
aos fatores internos e externos de mudança, gerando um processo de transformação cognitiva
em direção is crenças e transformando-se em premissas básicas. Quando este processo é
atingido, a cultura da organização começa a encarar novas respostas como forma correta de
enfrentar os problemas e as dúvidas e questionamentos de todos passam a se dissipar e a se
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transformar em premissas novamente. Dessa forma e de acordo com Freire (1999), a
mudança precisa ser baseada em pilares fortes que estejam de acordo com os valores
inquestionáveis da organização, para que haja comprometimento, motivação e engajamento
por parte de todos e as possíveis resistências sejam rapidamente controladas e transformadas
em aspectos positivos no processo.
A mudança passa a ser apoiada em uma relação de valores conscientes e inconscientes
compartilhados por todos que são capazes de identificar as ameaças em relação ao ambiente,
procurando preservar os valores e padrões de comportamento já existentes. Existe um
impasse cultural, onde os valores e crenças individuais e da organização precisam ser
vivenciados e compartilhados e o processo de mudança precisa encarar o desenvolvimento do
potencial humano como fator relevante e imprescindível para obtenção de comprometimento,
engajamento e motivação.
Em organizações afetadas por ameaças econômicas surge a necessidade de uma
liderança voltada a uma visão realista de quais tipos de culturas realçam o desempenho da
organização. É necessário o comprometimento de todos diante da necessidade de mudança
como forma de apoiar a organização na busca e implementação de soluções viáveis para a
mesma. Para que isso ocorra, deve-se focar na organização e no mercado, tendo como
pressuposto uma mudança estrutural e de gestão, onde cada empregado saiba os motivos reais
da mudança e possa atuar onde the couber, adequando-se ao processo e is necessidades e
expectativas do mercado e da organização em um processo continuo de aprendizagem. A
flexibilidade e a agilidade são consideradas pressupostos para o aprendizado em um novo
ambiente.
Diante das mudanças enfrentadas pelas organizações nos dias de hoje, o investimento
nas pessoas, no clima organizacional, no aperfeiçoamento cultural do indivíduo dentro da
organização, uma complementação nos mais variados campos e o reconhecimento do
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indivíduo pelo seu trabalho e como parte integrante de uma equipe maior — a organização está
proporcionando is empresas o desenvolvimento de novos modelos de gestão que privilegiem
e incentivem a participação das pessoas, do capital humano em todo o processo e desafio da
mudança.
Um outro autor, Sayles (p. 62, apud DRUCKER, 1995) observou que existem muitas
organizações que resistem i mudança e isto tem sido objeto de muita pesquisa inclusive nos
dias de hoje. Ele também destacou que o envolvimento cada vez maior dos empregados nas
decisões que afetam diretamente seu trabalho, com informações claras e objetivas dos motivos
das mudanças, programas de treinamento para todos os níveis na empresa e introdução
gradativa da mudança sob a forma de fases diminuíram consideravelmente as diversas formas
de resistências i mudança.
Ainda é importante ressaltar que, independente do tamanho, forma ou complexidade,
as organizações estão destinadas a sofrer mudanças em diversas situações e em graus
variados. Além disso, as mudanças podem ocorrer de forma espontânea ou deliberadamente
planejada pelas pessoas.
Também é relevante destacar que as mudanças criam incertezas, ansiedades e tensões.
Além disso, elas afetam o clima organizacional, o desempenho e a auto-estima das pessoas.
Conforme Leitão (1996), isso acontece pelas seguintes razões:
a) As novas metodologias, processo e sistemas terão que ser aprendidos e isso demanda
tempo;
b) Existe um efeito também devido ao progresso do aprendizado; e
c) As pessoas diretamente afetadas pela mudança sofrem um declínio na auto-estima e
isso afeta o desempenho.

Esta autora avalia o efeito da mudança nas pessoas e acredita que o processo passa
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pelos estágios de negação, defesa, percepção, adaptação e internalização.
Nesse contexto de mudanças surgem fatores como clima organizacional que influencia
diretamente a motivação humana, e que consiste em fazer alguém realizar o trabalho com o
máximo de satisfação e de interesse, gerando resultados positivos e aumento de
produtividade.

2.3 Diagnóstico do clima organizacional

Para se avaliar o clima organizacional, utiliza-se, de acordo com Toledo e Milioni
(1979), a pesquisa do clima organizacional. Para esses autores, essa pesquisa
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levantamento do clima organizacional e de sua cultura, buscando identificar e avaliar as
atitudes e padrões de comportamento, com vistas a orientar políticas de ação e correção de
problemas. Ela enfatiza geralmente o lado psicossocial.
Esta pesquisa também é conhecida como pesquisa do clima humano ou pesquisa de
atitudes e procura detectar as imperfeições existentes nas relações entre empresa e empregado,
com o intuito de corrigi-las. De acordo com Luz (1996), ela revela o retrato da empresa,
mostrando as percepções e as atitudes das pessoas que nela trabalham, com relação a vários
aspectos ligados ao trabalho.
A pesquisa revela ainda, conforme este autor, o estado de ânimo dos fimcionirios,
apontando as relações de causa e efeito desse estado de animo. A pesquisa indica também as
tendências de comportamento dos empregados, como por exemplo, a sua predisposição para
apoiar ou rejeitar campanhas promovidas pelas empresas.
A pesquisa do clima serve também para identificar a existência de problemas reais no
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campo das relações trabalhistas e para prever os potenciais problemas, permitindo a sua
prevenção através do aprimoramento das políticas de recursos humanos.
Luz (1996) ainda destaca que uma grande vantagem da pesquisa de clima está na
oportunidade que a mesma oferece aos funcionários no sentido de expressarem seus
pensamentos, suas opiniões, sentimentos e atitudes em relação aos empregadores. Ela
também pode proporcionar um meio efetivo para melhorar os ambientes de trabalho,
possibilitando que os funcionários se sintam melhores no cumprimento de suas obrigações e
mais envolvidos com as suas empresas. Além disso, a pesquisa expõe as fraquezas de uma
gestão deficiente e os pontos fortes de uma gestão competente. Por isso, deve ser encarada
como um instrumento acessório de gestão e não como um meio para identificar culpados.
Em grandes organizações, este tipo de pesquisa é fundamental, pois existem muitas
barreiras para se realizar uma avaliação informal e identificar o clima da organização.
De acordo com Luz (1996, p. 35), "o diagnóstico deve ater-se mais aos aspectos
internos da organização e menos aos aspectos ambientais, extrínsecos a ela, mas que, de certa
maneira, também afetam os empregados". Isto porque fatores como desemprego, inflação,
recessão e vários outros provocam efeitos em praticamente todas as pessoas e não podem ser
impactados pelas ações da organização.
Além da pesquisa de clima organizacional, de acordo com Luz (1996, p. 36-39),
existem outras formas de se diagnosticar o clima humano. Dentre eles, pode-se destacar: as
entrevistas de desligamento, os programas de sugestões, as reuniões com os funcionários para
a melhoria das relações de trabalho, os mecanismos de atendimento is queixas e reclamações
e as avaliações informais do clima, apesar de serem formas bem mais limitadas de diagnóstico
e com abrangência menor sobre as variáveis organizacionais.
A pesquisa é o instrumento mais utilizado para o levantamento do clima
organizacional e geralmente adota como método o questionário, que se aplica aos empregados
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de uma organização, a fim de verificar o grau de satisfação em relação à mesma. A pesquisa
procura saber o que pensa e como age o funcionário em relação a diferentes variáveis
organizacionais que tam algum impacto sobre o clima.

Dentre elas e de acordo com Luz (1996, p. 45-49), pode-se citar:
a) 0 trabalho em si;
b) A integração interdepartamental (funcional);
c) As questões salariais;
d) A supervisão;
e) A comunicação;
f) 0 progresso profissional;
g) Os relacionamentos interpessoais integração social);
h) A estabilidade no emprego;
i) 0 processo decisório;
j) Os beneficios oferecidos;
k) As condições fisicas do trabalho;
1) As relações entre empresa, sindicatos e funcionários;
m) A questão da disciplina;
n) A participação na gestão da empresa;
o) As questões de segurança;
p) Os objetivos organizacionais; e
q) A orientação para resultado, dentre outros.
Este autor considera o diagnóstico de clima organizacional o mais importante
instrumento para apoio e implementações consistentes nos processos de melhoria continua.
Para ele, o clima proativo é função direta do estado de agregação e satisfação dos
profissionais nas suas respectivas funções.
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Luz (1996, P. 53) também considera que o clima organizacional pode ser considerado
como um instrumento que, aplicado de forma consciente e metódica, tem condições de
assegurar consistência em quase todas as mudanças empresariais que visem a melhoria
continua e a busca pela excelência.
Finalizando, constata-se que a administração de recursos humanos deve estar sempre
atenta is mudanças que ocorrem freqüentemente tanto no ambiente interno quanto externo.
Porém, é preciso também estar preparada para enfrentar os desafios e mudanças que afetam a
dimensão social do trabalho. É necessário que a administração de recursos humanos se
interesse mais pela atmosfera psicológica que envolve as relações entre a empresa, os
sindicatos e os funcionários, de forma a abordar e enfatizar o estudo do clima organizacional
como peça de fundamental destaque dentre as preocupações dessa área, com o intuito de
maximizar a eficácia das organizações.
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3.METODOLOGIA

No presente estudo os dados foram coletados através de pesquisa metodologicamente
descrita nos tópicos a seguir:

3.1 Fonte de Dados

Sao dois os meios para obtenção de dados primários: a comunicação e a observação. A
comunicação consiste no questionamento verbal ou escrito e a observação no registro de
fatos, comportamentos e ações relacionadas com o objetivo do estudo.
As fontes primárias de dados para a pesquisa foram entrevistas estruturadas através de
um questionário junto aos Comissários de Vôo da empresa objeto de estudo. Segundo
MATTAR (1994), sio fontes de dados brutos, que nunca foram coletados, tabulados e
analisados".
Os dados secundários de acordo com esse autor, ea-do disponibilizados em forma de
informações i disposição para consulta, que já foram coletados, tabulados, ordenados e, is
vezes até analisados com outros propósitos e podem ser aproveitados no estudo. Na utilização
de dados secundários se economiza tempo, dinheiro e esforços. Analisaram-se manuais da
empresa e site da escala de tripulantes. Também foram usados como base para o trabalho
levantamentos de experiência junto aos funcionários e a própria vivência da acadêmica autora
desse estudo, que fazia parte da orgsninção
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3.2Tipo de Pesquisa

Para este estudo foram seguidas diretrizes definidas por Vergara (1990), que propõem
dois critérios básicos para a classificação da pesquisa:
a) Qnanto aos fms;
b) Quanto aos meios.

3.2A Fins

Quanto aos fins, a pesquisa é metodológica, porque se refere a instrumentos de
captação ou de manipulação da realidade. Está relacionada com procedimentos utilizados para
atingir determinados objetivos.
E também uma pesquisa aplicada, porque existe a necessidade de resolução de
problemas concretos e imediatos na organização. Tem uma finalidade prática.

3.2.2 Meios

Num primeiro momento, a pesquisa foi exploratória, pois procurou informações para o
entendimento do problema em questão (MATTAR, 1994).
Com relação aos meios, é estudo de campo, pois trata-se de uma investigação que,
conforme MATTAR (1994), (...) "deve ser utilizada quando estivermos mais interessados em

conhecer o inter-relacionamento entre as diversas variáveis que ocasionam um fenômeno...".
Foi também Investigação Documental, por se tratar da utilização de documentos
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internos à organização.
Além disso, foi uma pesquisa bibliográfica, porque utilizou-se para a fundamentação
teórico-metodológica materiais publicados em livros, revistas, Internet e periódicos acessíveis
ao público em geral. Assuntos como motivação, clima e cultura organizacional, dentre outros,
foram estudados na fundamentação teórica.

3.3 Caracterização da pesquisa

3.3.1 Quanto à abordagem

Quanto à abordagem, a pesquisa é conclusiva descritiva, pois tem objetivos bem
definidos e é dirigida para a avaliação de problema em curso de ação. Segundo MATTAR
(1994), a pesquisa descritiva é utilizada com o propósito de descrever as características de
grupos, estimar a proporção de elementos numa população especifica que tenham
determinadas características ou comportamentos e descobrir a existência de relação entre as
variáveis.
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3.3.2 Quanto ao grau de estruturação e disfarce

MATTAR (1994) defende que a estruturação faz referência ao grau de padronização
do instrumento de coleta de dados, ou seja, tanto as questões a serem perguntadas quanto as
respostas possíveis já estão completamente determinadas. 0 grau de disfarce diz respeito ao
fato de a população ter ou não conhecimento dos propósitos da pesquisa.

0 método de comunicação utilizado neste trabalho é estruturado não disfarçado, pois
"as perguntas são apresentadas exatamente com as mesmas palavras, sempre na mesma ordem
e com as mesmas opções de resposta para todos os respondentes"

3.3.3 Quanto à perspectiva de estudo

A pesquisa é ocasional, pois pretendeu analisar a situação em que se encontrava o
grupo de vôo da base Sao Paulo da VARIG, as perspectivas em relação ao compartilhamento
de vôos com empresa congênere e o clima organizacional no segundo semestre de 2004.
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3.4 População e amostra

Segundo Gil (1996, P. 95-96), "população refere-se ao conjunto de elementos
(empresas, produtos e pessoas) que serio objeto de estudo". 0 autor afirma que amostra é
uma parte do universo (população) segundo algum critério de representatividade.
Gil (1995, p. 97) também destaca que a amostra se refere "a uma pequena parte dos
elementos que compõe o objeto de estudo". Este autor ainda ressalta que quando a amostra é
rigorosamente selecionada, os resultados obtidos no levantamento tendem a se aproximar da
realidade como se todas as pessoas da população analisada tivessem sido pesquisadas. Além
disso, com o auxilio de procedimentos estatisticos, torna-se possível até mesmo calcular a
margem de segurança dos resultados obtidos.
No caso desta pesquisa, de acordo com MATTAR (1994), foi utilizada a amostragem
não probabilistica por conveniência. Não probabilistica porque a resposta ou não is perguntas
do questionário dependeu da vontade do respondente, portanto, não hi nenhuma chance
conhecida de que um elemento qualquer da população venha a fazer parte da amostra. A
amostra foi selecionada por conveniência, na medida em que os comissários foram abordados
nos despachos operacionais da VARIG nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas ou
responderam ao questionário por e-mail, conforme a sua disponibilidade.
Conforme BARBETTA (2002), para uma população de aproximadamente 780
pessoas, a amostra deve girar em torno de 204 comissários, com 94% de confiança e uma
margem de erro de 6% (3% para mais ou para menos). Devido ao grande número de pessoas e
i peculiaridade das escalas de trabalho, esse foi o grau de confiabilidade viável.
A amostra foi calculada conforme descrito a seguir: segundo BARBETTA (2002),
para uma população infinita com margem de erro de 5%, a amostra deve ser de 400
elementos. A partir desse dado foi feita a correção para população finita:
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POPULAÇÃO INFINITA:
no= i
-

--

2

Onde n0 r* tamanho da amostra;
E0 cb' erro;
N
so i da população;
n tamanho da amostra corrigida.

Usando-se Eo = 5%, temos que a amostra deveria ser de 400 elementos:
no = 1
=400
0,052
Fazendo correção para urna população finita de 780 elementos co erro de 5% ternos:
n npx
+N
n --- 780x 400 = 265 elementos na amostra.
780 + 400
Porém, a amostra foi de 204 elementos para uma população de 780 comissários, o que

dá um erro de 6%, conforme o cálculo a seguir:
204 %_g_14Q
1
no+ 780

no = 27(5,25

Então:
n0

= L

.

276,25 = 1

Eo = 0,06 ou 6%.
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3.5 Instrumento de coleta de dados

Instrumentos de coleta são os formulários possíveis de serem utilizados para relacionar
efou registrar os dados a serem coletados.
Quanto à coleta de dados, foi utilizado o questionário, que é um método estruturado.
A preparação do questionário, segundo MATTAR (1994), é uma etapa importante da
pesquisa, pois requer tempo e exige algumas medidas:
a) Determinação dos dados a serem coletados;
b) Determinação do instrumento segundo o método de administração;
c) Redação do rascunho;
d) Revisão e Pré-testes;
e) Redação final.

O pré-teste foi aplicado com 10 pessoas, tendo como resultado a diminuição do
número de questões e ajustes na formatação do instrumento.

3.6 Técnica de análise dos dados

Os dados nesse estudo foram tratados de forma quantitativa, pois a pesquisa "procura
medir o grau em que algo está presente (...) e os dados sic) obtidos de um grande número de
respondentes, usando-se escalas, geralmente numéricas, e são submetidos a escalas estatísticas
formais". MATTAR (1994 p. 81). Foi trabalhada, na maior parte do tempo, a relação entre a
teoria constante em publicações e a prática verificada na organização, procurando adequá-la
aos conhecimentos que já estão publicados.
A análise dos dados nessa pesquisa foi baseada na escala Liken t que, segundo
MATTAR (1994), é um método para se medir atitudes e compreende uma série de
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informações relacionadas com o objeto pesquisado, a fim de informar qual o grau de
concordância/discordância do pesquisado.
Nesse tipo de escala as afimaações são ordenadas de forma que ambigüidades sejam
eliminadas.
No presente estudo, as perguntas foram divididas por afinidade em 12 variáveis e uma
pergunta de âmbito geral. As variáveis são as seguintes:
a) 13eneficios;
b) Comunicação;
c) Espirito de equipe;
d) Liderança;
e) Recompensa e reconhecimento;
f) Relação com o trabalho e com a empresa;
g) Remuneração;
h) Sa(de e segurança;
i) Treinamento
j) Expectativas quanto ao futuro profissional;
k) Compartilhamento de vôos;
I) Preferências.

Beneficios: Esta variável tem o objetivo de permitir uma avaliação dos beneficios supletivos
(saúde, educação e previdência) oferecidos aos empregados. Ela também aborda o nível de
informação dos empregados sobre os referidos beneficios.
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Comunicação: Aborda os aspectos fundamentais das informações fornecidas aos empregados,

tais como a rapidez do fluxo de infonnação necessária ao trabalho, a periodicidade das
informações sobre a empresa e procedimentos de segurança, a disponibilidade de informações

relativas aos assuntos da gerência, a disponibilidade da liderança para ouvir os empregados e
o nível de confiança das informações veiculadas pela empresa.

Espirito de Equipe: Trata da cooperação, apoio, confiança, a qualidade do relacionamento e o
nível de liberdade de expressão entre os membros da equipe, a troca de informações e de

ensinamentos e as possibilidades de aprendizagem entre eles.

Liderança: Esta variável aborda a atuação da chefia (de forma direta ou através de delegação),
junto aos membros das equipes, focando a capacidade e a disponibilidade dos mesmos para
proverem as informações necessárias, atuarem de forma participativa e confiivel e
estimularem o desenvolvimento de suas equipes.

Reconhecimento e recompensa:
Aborda o nível de informação dos empregados sobre as práticas de reconhecimento e
recompensa da empresa e sobre os critérios para a concessão de promoção e de senioridade.
Ela também foca a diferenciação da avaliação e da recompensa com base na contribuição
pessoal do empregado e o recebimento de elogios pela qualidade do trabalho realizado.

Relação com o trabalho e a empresa:

Esta variável aborda a identificação do empregado com as atividades que ele realiza na
Empresa, focando o seu gosto pelo que faz, a importância que atribui ao seu trabalho, as
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possibilidades de utilizar seus conhecimentos nas tarefas realizadas e suas percepções sobre a
distribuição do trabalho entre os membros da equipe.

Remuneração:
Esta variável aborda o nível de informação dos colaboradores sobre as práticas de
remuneração da empresa, a compatibilidade entre a remuneração recebida na VARIG e as
exigências e responsabilidades inerentes ao trabalho realizado na organização, além da
compatibilidade entre a remuneração na empresa e a praticada no mercado para trabalhos
similares

Saúde e segurança:
Esta variável aborda as condições do local de trabalho, a existência de recursos
materiais adequados para a realização das tarefas, a adequação das medidas de segurança
adotadas e a adoção de práticas para promover a saúde dos empregados no ambiente de
trabalho.

Treinamento e desenvolvimento:
Aborda a existência de plano e de oportunidades de treinamento e desenvolvimento
para todos os empregados, as possibilidades do colaborador participar do levantamento de
suas necessidades de treinamento e desenvolvimento, a existência de oportunidades para
utilizar na prática os conhecimentos adquiridos em treinamentos e a efetiva realização dos
planos de treinamento e desenvolvimento negociados.

Expectativas quanto ao futuro profissional:
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Visa medir o que o colaborador espera da empresa nos próximos anos e se deseja
continuar fazendo parte da organização.

Compartilhamento de vôos:

0 intuito dessa variável é medir a reação das pessoas junto ao compartilhamento de
vôos da Varig com empresa congênere e as conseqüências percebidas pelo grupo.

Preferências:
Visa medir em que os comissários acreditam que a empresa possa melhorar, e os
principais fatores de insatisfação.

No questionário da Pesquisa de 2004, após a parte referente is variáveis, é apresentado
um item utilizado para se obter infonnações adicionais em relação i satisfação em se trabalhar
na VARIG. Ele está identificado como: De forma geral estou muito satisfeito em trabalhar na

VARIG. Este item é chamado de Item de Aferição Global do Clima e a nota por ele obtida é a
medida direta de satisfação declarada.
Esta medida de satisfação

global declarada não fornece subsídios para o

gerenciamento porque não informa o que está bem ou mal na Companhia. Além disto os
empregados respondem a este item fazendo considerações subjetivas e, em geral, de forma
inconsciente ou não, podem incluir nas suas respostas, não apenas se gostam dos variados
aspectos do trabalho na VARIG, mas também se gostam da VARIG, ou seja, o seu apreço
geral pela Empresa. Desta forma o item de aferição tende a apresentar médias mais altas do
que o resultado calculado do clima. Por outro lado, por meio de comparação estatística, esta
média de satisfação declarada no é utilizada para se aferir a média de satisfação calculada com
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base nos itens e variáveis, permitindo saber se os itens utilizados foram adequados e
suficientes para, por meio deles, se captar a satisfação em trabalha na empresa. Em outras
palavras, a comparação estatística entre satisfação calculada e satisfação declarada permite
saber se o questionário foi um bom instrumento para se captar as percepções dos empregados.
Após o período de coleta de dados, tirou-se a média das notas obtidas por cada item e
calculou-se a média da variável, como a média das médias dos itens que a compaem. Esta
média global das variáveis, ou medida indireta de satisfação calculada, corresponde ao ISG —
Índice de Satisfação Geral. Observe que o ISG não é a média de todos os itens, e sim, a média

das 12 variáveis. Esta forma de medir a satisfação com base nos itens é útil, porque permite
identificar quais itens eiou variáveis estão bem ou mal pontuados, e quais deles merecem
melhor atenção e gerenciarnento.
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4 RESULTADOS DO CLIMA: 0 LSG E A DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA
A distribuição de freqüência apresenta o percentual de empregados satisfeitos e o
percentual de insatisfeitos.
Cada item do questionário apresenta uma assertiva sobre o trabalho ou o ambiente na
empresa e pede ao empregado que expresse o seu uivei de concordância, numa escala de 1 a
5. 0 número um (1) indica: Discordo totalmente; (2) Discordo em grande parte, (3) Nab
discordo, nem concordo; (4) Concordo em grande parte e (5) Concordo totalmente. Como
todas as assertivas são positivas, as concordâncias com elas (notas maiores do que 3) indicam
satisfação e as discordincias indicam insatisfação (notas menores do que 3). A distribuição de
freqüência apresenta o percentual de respondentes com resultados maiores do que 3
(satisfeitos) e o percentual de respondentes com resultados menores do que 3 (insatisfeitos).
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5 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS

Com a coleta dos dados primários junto aos comissários de vôo da base Sao Paulo,
obteve-se o perfil da população e como.estava o clima organizacional considerado o segundo
semestre de 2004.

5.1 Perfil da população

Conforme os dados coletados junto aos pesquisados, obteve-se o perfil da população
conforme demonstrado a seguir:

ESCOLARIDADE

• Mestrado/Doutorado
CI Especial izacao
CI Superior Completo

52,45% • Superior Incompleto
CI 2G rau Completo

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Gráfico 22: Escolaridade
O gráfico acima demonstra que o grau de instrução que prevalece é o superior

incompleto.
SEXO
51,96%

048 04°

Masculino

111 Feminino

Gráfico 23: Sexo

Entre os pesquisados, h á uma pequena predominância do sexo feminino.
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REMUNERAÇA0

,82%
2 6,47%

• +de R$ 4001,00
O R$ 3501,00 a R$ 4000,00
▪ R$ 3001,00 a R$ 3500,00
• R$ 2501,00 a R$3000,00
El Ate R$ 2500,00

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Gráfico 24: Remuneração
A renda média dos pesquisados gira em torno de R$4.000,00;

I DADE
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%
0 Até 25 anos

• 26-30 anos
15,68%
El 31-35 anos
20,10%
23,53%
CI 36-40 anos
28,43%
• +de41 anos
12,25%

Gráfico 25: Idade
A faixa etária predominante é dos 26 aos 40 anos.

O'

FUNÇA0

50,00%
40,00%

OChefe Equipe

30,00%

OSupervisor

20,00%

OAux.Exec-94

10,00%

IDAux.Econ-92

0,00%

Gráfico 26: Função

A maioria dos comissários é composta por auxiliares. Na prática, em cada 4
comissários, 1 é chefe de equipe ou supervisor.

TEMPO DE EMPRESA
37,44%

40,00%
30,00%
18 62°
20,00%
10,00%

0,00%

1

27,45%

I

El Até 05 anos
El 06-10 anos

1 0,78%

Ii

011-15 anos
016-20 anos
El +de21 anos

Gráfico 27: Tempo de empresa

A faixa entre 6 e 10 anos predomina entre os entrevistados.

0 perfil da população, conforme mostrado nos gráficos anteriores, é de pessoas em sua
maioria com segundo grau completo, quantidade praticamente igual de homens e mulheres,
com 60% da renda girando em torno de R$4.000,00, idade na sua maioria entre 30 e 40 anos e
tempo médio de empresa em torno de 10 anos.
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5.2 Análise das variáveis
A seguir, tem-se uma tabela com o percentual de pontuação para cada variável
estudada

Tabela 1: Variável beneficios
QUESTÕES

ALTERNATIVAS

MÉDIA DA VARIÁVEL BENEFICIOS
Tenho as informações que necessito sobre os

benefícios oferecidos pela yang:
0 convênio com o plano de saúde oferecido pela
empresa atende As minhas necessidades:
0 Instituto AERUS de Seguridade Social atende
minhas necessidades com relação A previdência
complementar:
Os beneficios educacionais atendem As minhas
necessidades:
Considero o passe de tripulante um dos melhores
beneficios:
0 desconto nas passagens para parentes e
acompanhantes é importante beneficio e eu o utilizo
com freqüência:
Fonte: dados primários

1.

2.

3.

4.

5.

10,87%

28,10%

9,23%

34,48%

17,32%

45

114

18

21

6

33

88

14

44

25

15

48

11

97

33

31

67

54

33

19

1

20

3

135

45

08

07

13

92

84

Nesta tabela foram identificadas as questões relacionadas a beneficios. 0 percentual de
comissários satisfeitos foi de 51,80% e as questões mais relevantes relacionam-se ao passe de
tripulante e ao desconto nas passagens para parentes e acompanhantes.

50,00%-

El Discordo Totalmente
34,48%

40,00%-V

28,10%

30,00%-V
20,00%-7

CI Discordo Parcialmente

z
7,32%

10,87 Vo

,23%

[II Nem Discordo nem
Concordo
Concordo Parcialmente

10,00%-V
El Concordo Totalmente
0,00%

Gráfico 1: Variável beneficios
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Tabela 2: Variável comunicação
ALTERNATIVAS

QUESTÕES

MEDIA DA VARIÁVEL COMUNICAÇA0
A comunicação é rápida para atender as necessidades do
meu trabalho:
Eu confio nas informações veiculadas na companhia:
Recebo periodicamente informações sobre o que está
acontecendo na companhia:
Sou informado pela gerência sobre o que está
acontecendo em minha Area:
Meu gerente ouve os empregados:
As pessoas sentem-se seguras em dizer o que pensam:
Fonte: dados primários

1.

2.

3.

4.

5.

16,18%

21,00%

16,01%

28,76%

18,06%

47

36

18

63

40

38

54

44

39

29

17

26

13

87

61

11

27

44

73

49

39
46

55
59

26
51

57

27

33

15

Na variável comunicação o índice de satisfação foi de 46,82% e pode-se destacar
negativamente que há falhas principalmente na comunicação entre equipe gerencial e
funcionários.

50,00%40,00%30,00%-

121 Discordo Totalmente
▪ Discordo Parcialmente

O Nem Discordo nem Concordo
20,00%10,00%0,00%

Gráfico 2: Variável comunicação

O Concordo Parcialmente
• Concordo Totalmente
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Tabela 3: Variável espirito de equipe
QUESTÕES

ALTERNATIVAS

MÉDIA DA VARIÁVEL ESPÍRITO DE EQUIPE
Na minha equipe as pessoas têm born relacionamento:
Existe liberdade de falar, criticar, sugerir e trocar idéias:
Posso passar o conhecimento que adquiri a todos e
aprender com eles:
Existe um relacionamento de cooperação entre os
diversos departamentos da empresa:
0 trabalho em equipe é incentivado:
Trabalhar em equipes virtuais não atrapalha o espirito de

equipe:

1.

2.

3.

4.

5.

9,15%

15,69%

19,04%

31,21%

24,92%

06
09

10
14

17
11

88
94

83
76

18

23

16

70

77

59

78

43

18

08

12

46

97

35

14

08

21

49

79

47

Fonte: dados primários

Mesmo com o trabalho em equipes virtuais, o índice de satisfação neste quesito foi
muito bom, atingindo 56,13% de comissários satisfeitos. Porém, é necessário repensar o
relacionamento entre os diversos departamentos da empresa.

5:10Y/0
31,2P/i

IICHIP//
3)0F/

El CiscatbTctintrte

15EEPA 19°V

o DsxrcbRitialnute
o NarnOsawbrariCtromb
o arrcrtbRiticirnyte
1:1 CarcrcbTctinale

Gráfico 3: Variável espirito de equipe
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Tabela 4: Variável liderança
ALTERNATIVAS

QUESTÕES
MEDIA DA VARIÁVEL LIDERANÇA

Ha feedback sobre os resultados de meu desempenho:
Conheço as metas da minha gerência:
Recebo as informações que necessito para realizar meu trabalho
com eficácia:
Participo das decisões que afetam meu trabalho:
Recebo delegação necessária para a realização do meu trabalho:
.Meu superior imediato aceita sugestões para melhoria do
trabalho:
Fonte: dados primários

1.

2.

3.

4.

8,82%

20,04%

17,28%

41,30%

12,56%

23
45

37
68

79
42

54
40

11
09

03

32

59

74

36

05
13

71
30

22
11

87
108

19
42

07

28

19

122

28

Com relação a esta variável, um índice de 53,96% de satisfação pode ser considerado
bom em relação A. média geral. Todavia as questões ligadas ao conhecimento das metas
gerenciais deve ser melhor analisada para melhorar ainda mais este índice.

41,30%

50,00%

CI Discordo Totalmente
O Discordo Parcialmente

20,04%

30,00% 7'

17,28%
12,5(i%

20,00% 7/

8,82%

CI Nem Discordo nem Concordo

o Concordo Parcialmerte
El Concordo Totalmente

10,00°./0-'/
0,00%

Gráfico 4: Variável liderança
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Tabela 5: variável reconhecimento e recompensa
QUESTÕES

ALTERNATIVAS
1.

MEDIA DA VARIAVEL RECOMPENSA E
RECONHECIMENTO
Conheço as práticas de reconhecimento e recompensa da

empresa:
Recebo elogios do meu gerente/chefe de equipe quando
realizo trabalhos de boa qualidade:
Sou informado sobre os critérios básicos para a concessão de
promoção:

Sou informado sobre os critérios básicos para a concessão do
programa de participação nos resultados:
Sou recompensado de forma diferenciada de acordo com
minhas atribuições
Sou avaliado de acordo com os resultados do meu trabalho:

2.

3.

4.

5.

32,35% 35,54% 13,66% 13,79% 4,66%

11

48

98

33

14

20

32

19

96

37

48

99

13

33

11

109

81

11

03

00

97

84

08

15

00

61

89

28

18

08

Fonte: dados primários

Com relação à variável reconhecimento e recompensa, identificou-se os piores

resultados, com índice de 28,45% de satisfação, ocasionando sérios prejuízos ao clima
organizacional. Esta variável deve receber muita atenção, pois a maior parte de suas questões
foi muito mal avaliada

50,00%

35,51Yo
32,3ffic

40, OCP/o

o Dsccrdo Totainute

CI Ciscado Parcialtrele

30,07/0/
1461:17e

24ario/
ickccP/0
0,0cP/0,

Gráfico 5: variável reconhecimento e recompensa

O tm Clsocrcb ran Goncarb

o Capord) ParcialmErte
O Carat') TaalmErie
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Tabela 6: variável relação com o trabalho e a empresa
QUESTÕES

MEDIA DA VARIÁVEL RELACAO COM 0
TRABALHO E COM A EMPRESA
Gosto do trabalho que realizo:
Tenho conhecimento da importância de cada tarefa que
realizo:
0 trabalho que faço me permite usar meus
conhecimentos:
0 trabalho em meu setor é bem distribuído entre os
empregados:
0 tratamento recebido pelas pessoas dentro da empresa
depende da função que elas exercem:
0 grupo conhece as prioridades e objetivos da
empresa:
Fonte: dados primários

ALTERNATIVAS
1.

2.

3.

4.

5.

12,04%

13,17%

15,62%

26,61%

32,56%

08

09

02

37

148

11

14

18

69

92

27

44

65

59

09

16

30

12

85

61

09

31

58

33

73

34

11

49

56

54

Neste quesito, a satisfação foi de 59,17%, o que representa um dos maiores indices de
satisfação dentre as variáveis. Entretanto deve-se tomar cuidado no tratamento dispensado aos

funcionários.

50,00% 40,00%-

D Discordo Totalmente

D Discord° Parcialmente

30,00%-

ID Nem Discord° nem Concordo

20,00%-

0 Concordo Parcialmente

10,00%-

El Concordo Totalmente

0,00%
Gráfico 6: Média da Variável Re ação com o Trabalho

Greco 6: variável relação com o trabalho e a empresa
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Tabela 7: variável saúde e segurança
ALTERNATIVAS

QUESTÕES
1.

MEDIA DA VARIÁVEL SAÚDE/SEGURANÇA
As condições do meu local de trabalho são satisfatórias:
As medidas de segurança adotadas são adequadas para a
execução do meu trabalho:
No meu setor existem recursos materiais adequados para a
realização do meu trabalho (equipamentos e material):
No meu setor são adotadas praticas para promover a saúde no
ambiente de trabalho:
Os equipamentos de segurança fornecidos pela empresa são
adequados para proteger os funciondrios no trabalho:

2.

3.

4.

12,25% 14,41% 20,00% 36,18%

5.
17,16%

20

37

45

69

33

31

19

17

68

69

45

38

41

76

04

18

47

33

68

38

II

06

68

88

31

Fonte: dados primários

A variável saúde e segurança também foi bem avaliada com 53,34% de satisfação. Deve—
se procurar aprimora-la constantemente pois é uma das mais importantes para todos os
envolvidos na aviação civil brasileira.

5:10Y/

44CD/
TACCP//
2)C0)//

TfIY//

Gráfico 7: variável saúde e segurança

261TA

o DEmictirctinute
o OEcatbRgicirtale
o NntlEcatbrunarratb
oarixnt•Fitricinute
EICInxidifctEinute
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Tabela 8: variável remuneração
QUESTÕES

ALTERNATIVAS
1.

MEDIA DA VARIÁVEL REMUNERAÇÃO

2.

3.

4.

5.

12,75% 20,34% 28,68% 35,17% 3,06%

Minha remuneração é compatível com as responsabilidades do
meu trabalho:
Minha remuneração está de acordo com a praticada no
mercado:
O salário da VARIG é superior ao praticado por outras
empresas do mercado:
Considero os valores recebidos a titulo de diárias e o passe de

integrantes da remuneração:
Fonte: dados primários
tripulante

12

28

89

64

11

56

78

43

23

04

23

19

57

98

07

13

41

45

102

03

A variável remuneração geralmente tem os piores resultados na pesquisa de clima
organizacional. Nesta pesquisa, ela obteve o 2° pior resultado, com índice de satisfação de
apenas 38,23%

50,00%-

El Discordo Totalmente
35,17%

40,00%- /
30,00%20,00%10,00%-/
0,00%

Gráfico 8: variável remuneração

Discordo Parcialmente
El Nem Discordo nem
Concordo

1=1 Concordo
Parcialmente
• Concordo Totalmente
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Tabela 9: Variável treinamento
ALTERNATIVAS

QUESTÕES

MEDIA DA VARIÁVEL TREINAMENTO

I.

2.

3.

4.

5.

11,57%

16,96%

21,67%

22,45%

27,35%

05

09

22

34

134

23

67

55

50

09

10

21

78

59

36

79

70

40

14

01

01

06

26

72

99

Os conhecimentos que adquiro, em programas de
treinamento e desenvolvimento são aplicados ao meu
trabalho:
No meu setor existe plano de treinamento e
desenvolvimento para todos os empregados:
Tenho oportunidades de desenvolvimento na empresa:
Participo do levantamento das minhas necessidades de
treinamento e desenvolvimento:
0 treinamento que participo me capacita a fazer bem o
trabalho:
Fonte: dados primários

No treinamento, o índice de satisfação foi de 49,80%. A variável que mais interferiu
negativamente foi a relacionada à participação no levantamento de necessidades de
treinamento

50, OZP/o
40,CO3/0-/

27,35Y.

3:1,003//
20, CCP/o/

16,96%
11,57%

ickocry/
0,0CP/a

Gráfico 9: Variável treinamento

21,67%

22,45M,

o Discorcb Tctalrrerte
0 Discord° Partialmente

o Nkm Discord° nem Carcrdo
o Contorcio Parcialmente
O Ccrioardo Totalmerte
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Tabela 10: Variável expectativas
QUESTÕES

ALTERNATIVAS
1.

MEDIA DA VARIÁVEL EXPECTATINAS
Daqui a dois anos eu me vejo trabalhando na \Twig:
Quando eu entrei a empresa estava em uma fase muito

2.

3.

4.

5.

7,06% 10,00% 18,92% 32,25% 31,76%

melhor:
Eu indicaria um amigo para trabalhar na yang:
A empresa dá condições de desenvolvimento para que eu
possa ter um processo de aprendizagem continua:
Tenho convicção que a empresa não irá fechar e vai melhorar
nos próximos anos:
A empresa permite um equilíbrio entre o trabalho e os meus
interesses pessoais ou familiares:
Fonte: dados primários

32

15

44

82

31

0

14

11

51

128

8

20

48

92

36

19

15

73

59

38

13

38

17

45

91

47

51

68

26

12

Na variável expectativas, o melhor índice de satisfação dos comissários foi mensurado
com 63,91% de satisfação. Portanto, destaca-se que as pessoas estão com expectativas muito
positivas com relação ao futuro da VARIG. Isto pode ser explorado de forma bastante positiva
pela organização.

50,00%
32,25%
40,00%,/

▪ Ctscixdo Tola!mettle

18,92Y
20,000/c/

31,76%

7,06%

10, 00°/

10,00°/a/
0,00%

Gráfico 10: Variável expectativas

• Dscado Parcialmente

o Nem Disaxdo nem Cc:noon:10
O Corrado Parcialmente

• Concord° Totalmerte
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Tabela 11: Variável compartilhamento de vôos
ALTERNATIVAS

QUESTÕES

MEDIA DA VARIÁVEL COMPARTILHAMENTO

0 compartilhamento de vôo com empresa congênere

melhorou o serviço aos clientes:
0 compartilhamento de vôos com empresa congênere tirou
postos de trabalho:
0 compartilhamento de vôos com empresa congênere afetou
a imagem de empresa segura que a VARIG tem com os
clientes:
0 compartilhamento de vôos gerou um clima de insegurança
na equipe de comissários:
Eu me sinto confortável ao lidar com passageiros da
empresa congênere em vôos da yang:
0 compartilhamento de vôos melhorou a situação financeira
da yang:
Fonte: dados primários

1.

2.

3.

4.

5.

15,34%

17,02%

24,93%

21,78%

20,94%

48

71

42

28

15

10

15

71

59

49

92

74

19

11

08

39

26

51

47

41

14

18

94

49

29

0

2

17

58

127

Com relação a variável ligada ao compartilhamento dos vôos, o índice de satisfação foi
de 42,72%, o que representa que esta questão impacta de forma positiva no clima
organizacional, o que é uma controvérsia, já que as pessoas observam muitas diferenças
principalmente com relação à imagem da empresa.

50,00°/cr
40, 00`)/a/
30, OCP/o/

Ciscorcb Total mente
1:1 Discordo Parciai nente

o Nem Discord° nem ancordo
o Ccncorcb Parciatrrente
O ancordo Total rrente

10, OCP/o/
0,00%

Gráfico 11: Variável compartilhamento de vôos

73

Tabela 12: Variável preferências
QUESTÕES

MEDIA DA VARIÁVEL PREFERENCIAS

Prefiro trabalhar nos vôos saindo de GRU
Prefiro trabalhar nos vôos saindo de CGH
Prefiro escala de vôos curtos/bate-volta:
Prefiro escala de vôos longos (3-6dias):
Para mim, é indiferente trabalhar em GRU ou CGH ou vôos
cu rt os/bate-volta:
A escala de tripulantes preza pela qualidade de vida dos
tripulantes:

ALTERNATIVAS
1.

2.

3.

25,84%

20,80%

16,46%

20,66%

16,25%

18
41
42
70

27
35
26
39

62
51
31
18

58
40
40
26

39
37
65
51

54

08

22

86

34

75

89

12

24

04

Fonte: dados primários

Na questão ligada a preferências também um resultado ruim, com 36,91% de
satisfação. Isso denota que a maior parte dos comissários não está satisfeita com o
planejamento e a execução da escala de tripulantes. Este item também deve ser
profundamente analisado para diminuir o impacto negativo no clima organizacional e
melhorar a qualidade de vida dos comissários.

50,00%40,00%

25.84%

▪ Ciscordo Totalmente
• Discordo Parcialmente

30,00%

El Nem Ciscordo nem Concordo

20,00%

O Concordo Parcialmente
10,00%-/

• Concordo Totalm ente

0,00%

Gráfico 12: Média da Variável Preferências

Gráfico 12: Variável preferências

74

Tabela 13: Questão geral
ALTERNATIVAS

QUESTÕES

3.

4.

5

10,29% 11,76% 19,61% 35,78% 22,25%

MEDIA DA QUESTA0 GERAL

De forma geral, estou muito satisfeito em trabalhar na yang:
Fonte: dados primários

21

24

40

73

46

Nesta questão, pode-se observar de forma espontânea o nível de satisfação geral entre
os comissários de vôo da yang da Base São Paulo Continental.
Destaca-se também que esta pergunta serve como parâmetro para medir se o que foi
extraído da pesquisa realmente é a expressão do que pensa este público. Este índice será
comparado com o índice geral de satisfação identificado na pesquisa do clima organizacional
entre os comissários de bordo da \Twig da base São Paulo na rota continental

De forma geral, estou muito satisfeito em trabalhar na VARIG
100,00%O Discordo Totalmente

80,00%60,00%-

M Discordo Parcialmente
35,78%

o Não

Discordo Nem Concordo

40,00%-

O Concordo Parcialmente

20,00%

• Concordo Totalmente

0,00%

Gráfico 13: Questão geral

Observa-se que a satisfação geral dos comissários é o somatório das questões 4 e 5
(Concordo Parcialmente e Concordo Totalmente), conforme gráfico na página seguinte:
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INDICE DE SATISFAÇÃO GERAL - ESPONTÂNEO

58,03%

100,00% •

O Concordo Parcialmente
50,00%

RI Concordo Totalmente

O indice de Satisfação Geral
0,00%
ISG

Gráfico 14: Indice de satisfação espontâneo

As próximas tabelas demonstram algumas questões ligadas ao que poderia ser
melhorado, aos motivos pelos quais os comissários optaram por trabalhar na \Twig, os
motivos de insatisfação e as diferenças entre a \Twig e a empresa congênere que faz parte do
compartilhamento dos vôos.

Tabela 14: Em quê a empresa poderia melhorar
QUESTÕES

A EMPRESA PODERIA MELHORAR SE:
Pagasse melhores salários
Proporcionasse mais estabilidade no emprego
Tratasse melhor os funcionários:
Proporcionasse mais oportunidades de crescimento
Desse mais treinamentos
Oferecesse mais beneficios
Valorizasse mais os profissionais competentes
Fonte: dados primários

.Vionero cie
respondentes

42
12
27
33
12
31
48

20,58
5,88
13,23
16,17
5,88
15,19
23,53
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A empresa poderia melhorar se proporci

fl Maior valorização
profissional
fl Mais beneficios
O Mais treinamentos

CI Oportunidade de
crescimento

El Tratamento melhor aos
comissários
O Mais estabilidade

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

LI Melhores salários

Gráfico 15: Em quê a empresa poderia melhorar

Nesse gráfico pode-se destacar que as questões ligadas A. maior valorização
profissional„ melhores salários, mais oportunidades de crescimento e mais beneficios foram,

respectivamente, as mais destacadas.
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Tabela 15: Razões para trabalhar na empresa
Número de
respondentes

QUESTÕES

PRINCIPAIS RAZÕES PORQUE VOCE
TRABALHA NA EMPRESA:
Salário
Estabilidade no emprego
0 trabalho que realizo
Ambiente de trabalho
Reconhecimento
Beneficios
Relacionamento com a chefia
A falta de opção de um outro emprego
Prestigio da empresa
Possibilidade de treinamento
As chances de progresso profissional
Fonte: dados primários

35,78
3,43
15,19
5,39
1,47
0,49
0,00
8,82
12,74
1,96
4,90

146
14
62
22
06
02
00
36
92
08
20

Nesta tabela foram identificadas as principais questões que motivam os comissários a
trabalharem na \Twig. São elas: o salário, o trabalho em si e o prestigio que a empresa ainda
possui. Na verdade, pode-se destacar que a empresa ainda paga bons salários, se comparado com
o mercado e as pessoas que estão nesta profissão gostam do que fazem e têm satisfação em
trabalhar na VARIG.

OSalário
• Estabilidade
40,00%

DO trabalho em si

35,78%
OAmbiente de trabalho

36,00%
30,00%

• Reconhecimento

25,00%

OBeneficios

20,00%

12,74%
16,00%
10,00%
5,00%

• Relacionamento com a
che fi a
• Falta de opção
• Prestigio da empresa

j,49%0,0

0,00%

Gráfico 16: Razões para trabalhar na empresa

• Possibilidade de
treinamento
O Progresso pro fi ssional
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Tabela 16: Fatores de insatisfação
Número de
respondentes

QUESTÕES

INDIQUE OS DOIS PRINCIPAIS FATORES
DE INSATISFAÇÃO NO TRABALHO:

Falta de reconhecimento e valorização
Salários baixos
Ambiente de trabalho ruim
Falta de treinamento
Instalações inadequadas
Impossibilidade de crescimento profissional
Falta de segurança no emprego
Falta de recursos
Outros
Fonte: dados primários

32,35
25,00
7,84
1,96
3,92
16,66
7,84
2,95
1,47

132
102
32
08
16
68
32
12
06

Nesta questão, ao contrário da anterior, procurou-se identificar os fatos geradores de
insatisfação mais importantes. Apesar de a questão salarial estar em segundo lugar, e da VARIG pagar

os melhores salários do mercado brasileiro neste segmento, esta questão foi identificada como variável
de insatisfação. 0 que pode ser útil nesta questão para a empresa esta no fato de, em primeiro lugar e
a. frente da questão salarial está a questão ligada ao reconhecimento e valorização dos funcionários,
que aparentemente é pouco percebido pelos mesmos. Em terceiro lugar, os aspectos ligados a
oportunidades de crescimento também foram bem destacados como geradores de insatisfação. 0 que

se destaca é que a ascensão profissional na yang parece ser apenas por tempo de serviço no caso dos
comissários e isso gera bastante insatisfação.

Indique os dois principais fatos geradores de insatisfação no
trabalho:
• Outros
O Falta de Recursos
13 Falta de Segurança no emprego
O Falta de Oportunidades

deCrescimento
12Instalações Inadequadas
O Falta de Treinamento

o Ambiente de Trabalho
O Salários baixos

0,00%

10,00%

20,00%

Gráfico 17: Fatores de insatisfação

30,00%

4 0,00 %
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Tabela 17 . Principais diferenças em relação à empresa congênere
QUESTÕES

Número de
respondentes

PARA VOCE QUAIS AS PRINCIPAIS
DIFERENÇAS ENTRE A VARIG E A
EMPRESA CONGÊNERE?
Cultura
Procedimentos operacionais
Corporativismo

Clientela
Prestigio
Tradição

Segurança
Respeito pelos funcionários
Outros

30,39
4,90
3,43
8,33
7,35
23,53
13,72
7,35
0,98

124
20
14
34
30
96
56
30
04

Fonte: dados primários

Nesta questão, os funcionários identificaram principalmente a cultura e a tradição
como as principais diferenças entre a yang e a congênere.

Diferenças percebidas pelos comissários de bordo da rota continental da
base São Paulo entre a yang e a empresa congênere

35,00%30,00%-r

O Cultura
Procedimentos
Operacionais
o Corporativismo

25,00%--/
O Clientela

20,00%-'
15,00%-"
10,00%-/

• Prestigio

o Tradição
• Segurança

5,00%-/

O Respeito aos Funcionários

0,00%

• Outros

Gráfico 18: Principais diferenças em relação à. empresa congênere
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5.3 Índice de Satisfação Geral dos Comissários de Bordo da VARIG da Rota São Paulo
Continental

Este índice foi calculado através da média das doze variáveis pesquisadas: Beneficios,

Comunicação, Espirito de Equipe, Liderança, Recompensa e Reconhecimento, Relação com a
Empresa e o Trabalho, Remuneração, Saúde e Segurança, Treinamento, Expectativas,
Compartilhamento de Vôos e Preferências.

E importante destacar que o somatório das questões 3 (concordo parcialmente) e 4
(concordo totalmente) da pesquisa de clima é que serviram de base para a identificação do
índice de satisfação dos comissários.

MEDIA DAS VARIÁVEIS DO CLIMA ORGANIZACIONAL
O Preferências

o Compartilhamento de Vôos
42,72%

• Expectativas
• Treinamento
O Saúde e Segurança

• Remuneração

o Relação com o Trabalho e a
Empresa
• Recompensa e Reconhecimento
O Liderança

o Espirito de Equipe
• Comunicação

aikkignii•aillit•Wr

t

V-

Gráfico 19: Média das variáveis do clima organizacional

o Benefícios
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Como pontos positivos, pode-se perceber que as expectativas com a empresa são
muito boas, o espirito de equipe é forte, mesmo com equipes virtuais, a relação entre os
funcionários, a empresa e o trabalho são muito boas.
Por outro lado, como pontos negativos, a variável remuneração já era esperada porque,
em pesquisas de clima organizacional, é freqüente esta questão. Agora, a variável
recompensa e reconhecimento está muito abaixo da média das demais variáveis. Portanto,
pode-se perceber que esta variável, juntamente com a liderança causa bastante impacto
negativo no clima organizacional da \Twig percebido pelos comissários de bordo da rota São
Paulo continental.
0 compartilhamento dos vôos com a empresa congênere também causa um impacto
negativo no clima organizacional da \Twig.

!MACE DE SATISFAÇÃO GERAL PERCEBI DO PELOS
CONISSARIOS DE BORDO DA VARIG DA ROTA SÃO PAULO
CONTINENTAL ATRAVÉS DA PESQUISA DE CUMA
ORGAN' ZACI ONAL

100 z
80-//
O INDICE DE SATISFAÇÃO
GERAL PFJRCEBI DO

0

I SGP
Gráfico 20: Índice de satisfação geral percebido
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Comparando com o índice de satisfação geral espontâneo — ISGE, pode-se perceber
que o clima na empresa é percebido de forma melhor do que realmente se encontra, haja vista

os critérios que foram adotados por esta pesquisa que identificou um resultado menor do que a
pergunta de satisfação geral espontânea.

INDICE DE SATISFAÇÃO GERAL ESPONTÂNEO

100,00%

58,03%

80,00%

o INDICE DE SATISFAÇÃO

60,00%

GERAL ESPONTÂNE0

40,00%
20,00%
0,00%
ISG

Gráfico 21: Indice de satisfação geral espontâneo

83

6 LIMITAÇÃO DA PESQUISA

O ISG - calculado com base na média dos resultados obtidos entre todos os
respondentes da Pesquisa - é fail para se fazer comparações históricas dos resultados presentes

com os resultados futuros, permitindo identificar avanços ou recuos e, em certa medida,
servindo para se estimar a eficácia geral dos planos de ação adotados e para se avaliar as
necessidades de novas ações gerenciais.
Entretanto, por ser uma média, o cálculo do ISG tende a compensar a medida de

insatisfação de alguns com a medida de satisfação de outros (e vice-versa) e, na realidade, os
estados de satisfação das pessoas não são compensados desta forma. Se os níveis de satisfação
dos empregados forem parecidos, ou seja, se apresentarem baixa diferenciação ou baixa
discrepância, então a média não distorcerá muito a realidade; mas se, ao contrário, a
discrepância for elevada, a média tenderá a não ser uma boa medida representativa da
realidade.
As variáveis escolhidas foram limitantes da pesquisa, pois mediram muito pouco os
fatores que realmente geravam insatisfação na época de compartilhamento de vôos (2004).
Abordar china de forma quantitativa 6 fator complicante, já que envolve, ao menos
nesse caso, fatores dificeis de serem quantificados.
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7 CONCLUSÕES

0 perfil da população pesquisada é de pessoas em sua maioria com segundo grau
completo, quantidade praticamente igual de homens e mulheres, com 60% da renda girando
em torno de R$4.000,00, idade na sua maioria entre 30 e 40 anos e tempo médio de empresa
por volta de 10 anos.
Como parte das conclusões, foram ana lisadas as variáveis estudadas individualmente,
para que se possa sugerir uma melhoria naquelas questões que mais afetaram o clima
organizacional na pesquisa realizada. Para tanto, seed() abordados alguns tópicos que podem
contribuir para o desenvolvimento de um clima que proporcione melhores resultados para a
organização.
a) Variável Beneficios:
Nesta questão, pode-se enfatizar melhor, através de divulgação para o público interno,
as questões ligadas aos beneficios. Pôde-se constatar que o problema maior neste quesito está
ligado à. divulgação em si e não aos beneficios propriamente ditos.
Além disso, devido ao tamanho, porte e abrangência da empresa, uma negociação
mais eficaz (ou até mesmo um acordo com uma única entidade) com as empresas que
fornecem planos de saúde para a Varig possibilitaria resultados mais visíveis para o público
interno.
Outra questão importante diz respeito ao plano de previdência complementar
(AERUS). E um plano de previdência considerado bom por mais de 50% dos comissários,
portanto, pode-se aumentar a base de contribuição para garantir a sustentabilidade do plano no
longo prazo, através de uma campanha de adesão mais efetiva, até mesmo oferecendo alguns
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beneficios extras, como empréstimos a juros mais baixos e convênios com instituições de
crédito, de ensino e sorteio de brindes na adesão.
Quanto ao passe livre de tripulante e ao desconto em passagens aéreas para familiares
e acompanhantes, sugere-se apenas a divulgação dos mesmos como beneficios inerentes
organização e como diferenciais no mercado de aviação brasileira.
b) Variável Comunicação:
A comunicação também causa um impacto relativamente negativo no clima
organizacional, com aproximadamente 53% de insatisfação. Sugere-se um sistema de
comunicação mais eficaz, através da melhor utilização do correio eletrônico com
fornecimento de noticias inerentes 6. organização e A. área de atuação do funcionário, através
de atualização periódica da página da Diretoria de Operações e da Gerência de Comissários e
de uma atuação mais eficaz da equipe gerencial entre o grupo de comissários, com maior
participação do gerente de comissários e seus assessores nos despachos operacionais da Varig
nas principais bases da empresa. (Rio de Janeiro, Sio Paulo e Porto Alegre).
c) Variável Espirito de Equipe
Esta variável está acima da média do clima organizacional identificado na pesquisa,
com mais de 56% de satisfação. Para mantê-la assim nas próximas pesquisas ou até mesmo
aumentar seu índice, sugere-se continuar investindo no desenvolvimento do relacionamento

entre as pessoas e no trabalho em equipes, através de dinâmicas de grupo que visem esses
quesitos.
Nesta variável, como ponto negativo, observa-se que a cooperação entre os diversos
departamentos da empresa não é bem vista. Uma campanha que objetive a sinergia e
integração entre todos os funcionários da empresa, através de cursos rápidos que deem para os
funcionários uma visão sistêmica da organização podem proporcionar aumentos significativos
neste tópico.
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Campanhas do tipo: "Passe um dia no setor X", ou "Visite e participe do trabalho da
área Y" podem contribuir para que as pessoas identifiquem seu papel no processo como um
todo e as relações entre cada setor ou área e a organização, bem como o quanto cada um
contribui para gerar receitas ou reduzir despesas na a empresa.
d) Variável Liderança:
Esta variável 6 bem vista por quase 54% dos comissários pesquisados. 0 que não é
muito bem percebido diz respeito is metas gerenciais. Reuniões periódicas para apresentar
aos Chefes de Equipes dos vôos as metas e desafios gerenciais podem ser muito úteis para
repassar a todos os comissários da empresa essas questões.
Campanhas através de correio eletrônico e informações nas páginas da empresa na
Intranet também podem melhorar este índice.
e) Variável Recompensa e Reconhecimento:
Um dos maiores problemas está ligado a esta variável. Com menos de 20% de
satisfação, observou-se que as práticas de reconhecimento e recompensa são pouco
valorizadas e conhecidas na empresa.
Como sugestão de melhoria, pode-se desenvolver programas de reconhecimento e
recompensa, com transparência, seriedade, regras definidas, votação eletrônica e abrangência
ampla que possibilitem o reconhecimento e a valorização daqueles profissionais que
realmente sejam destaques na organização.
Quanto is questões ligadas a promoção, deve-se observar a legislação e o acordo
coletivo de trabalho, mas critérios transparentes que privilegiem uma relação entre
experiência profissional, competências individuais, capacidade de gerenciamento e atitudes
podem contribuir para minimizar a insatisfação grupal nesta variável.
De uma forma geral, observou-se também que a empresa é pouco aberta nas questões
ligadas i participação nos resultados. Isso deve ser repensado pela organização, pois para que
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haja comprometimento de todos os funcionários, faz-se necessário que a empresa seja
transparente e compartilhe as informações e os resultados com seus colaboradores.
0 Variável Relação com o Trabalho e a Empresa:
Os comissários identificaram esta variável com um índice de satisfação de
aproximadamente 59%. Isto quer dizer que há boa relação entre os funcionários, a empresa e
o trabalho, porém, um tratamento mais igualitário para todos os funcionários, independente do

cargo ou da função que exercem pode promover aumento neste índice.
g) Variável Saúde e Segurança:
Nesta variável, a satisfação é de 53%. Este índice está acima da média geral do clima
organizacional, porém é um índice que deve ser sempre melhorado, pois diz respeito a saúde e
segurança das pessoas que trabalham na empresa.
Mais especificamente em relação à saúde, um planejamento melhor das escalas de
vôo, com agrupamento de folgas e horários de apresentação para inicio da jornada de trabalho

parecidos pode garantir mais saúde e qualidade de vida para os comissários.
Apesar da crise porque passa a empresa, a segurança deve continuar sendo prioridade
número um e os recursos para isso não podem ser reduzidos.
h) Variável Remuneração:
Este item já era esperado como insatisfatório. O índice de aproximadamente 38% de
satisfação mostra que este quesito pode ser melhorado, apesar de não ter sido considerado a
pior questão na pesquisa de clima organizacional.
A remuneração da yang está acima da praticada no mercado de aviação brasileiro.
Porém, se for comparado com o passado e com as empresas estrangeiras que operam no
Brasil, está muito aquém do que vinha sendo praticado. Como os trabalhadores da base Sao
Paulo estão entre os mais novos da organização, seus salários também estão entre os mais
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baixos. Esta questão é polêmica e merece reflexão cuidadosa por parte da organização, para
não provocar estragos irreparáveis na sua imagem, por falta de comprometimento.
i) Variável Treinamento:
Pouco mais de 50% estão satisfeitos com esta variável. As questões ligadas ao
levantamento das necessidades de treinamento e ao planejamento dos mesmos foram as que
obtiveram os piores resultados.
A negociação entre a gerência e o funcionário sobre o treinamento a ser realizado pode
proporcionar melhores resultados neste índice.
j) Variável Expectativas:
Foi identificado como

o

melhor resultado com índice de satisfação de

aproximadamente 64%. Isso denota que as pessoas têm uma expectativa muito boa com o
futuro da empresa e se vêem trabalhando nela no médio e longo prazos.
A empresa pode melhorar nessa variável na questão ligada a equilíbrio entre o trabalho
e os interesses pessoais. Isso pode ser feito através do aperfeiçoamento dos programas já
existentes, como o programa da escala de tripulantes que permite que o comissário escolha
um vôo que gostaria de fazer e três dias de folga no mês. Esse esquema poderia ser melhorado
a ponto do próprio comissário planejar e programar a sua escala, seus dias de folga e a média
de horas que gostaria de fazer naquele mês, respeitando as diretrizes organizacionais. Isso já
acontece a alguns anos em empresas como American Airlines, Lufthansa, United Airlines e
British Airwais. Com isso, acredita-se que esse índice pode aumentar significativamente e
impactar o clima organizacional percebido pelos comissários decisivamente.
k) Variável Compartilhamento:
No inicio, essa questão foi muito polêmica, pois esperava-se que a VARIG fosse
absorvida pela congênere e isso representaria demissões em massa na empresa pesquisada.
Mas, não ocorreu dessa forma e, com um índice de satisfação de pouco mais de 42% nessa
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variável, percebeu-se que a maior parte dos comissários não observou melhora no serviço aos
clientes, também consideraram que a imagem da VARIG ficou prejudicada, além do clima de
insegurança inicial.
A pesquisa também detectou que não ocorreram maiores problemas nas relações entre
comissários da VARIG e clientes da congênere, assim como não aconteceram demissões em
massa e a situação financeira da empresa melhorou. Estes foram pontos positivos no
compartilhamento dos vôos.
Como sugestão de melhoria, talvez treinamentos em conjunto ou nivelamento de
informações que objetivem maior integração entre os comissários da VARIG e da congênere
possibilitem melhorias nos indicadores desta variável, apesar de se enxergar grande barreiras
para que isso possa vir a acontecer devido à diferença cultural percebida pelos comissários e
ao fato das empresas serem as principais concorrentes no mercado doméstico.
1) Variável Preferências:
Esta variável não teve indices muito bons, ficando com pouco menos de 37% de
satisfação, abaixo da média geral identificada pela pesquisa.
Melhorias na comunicação entre a escala de vôos (planejamento e execução) e os
comissários podem contribuir para a diminuição do impacto dessa variável no clima
organizacional.
Outra questão que já foi abordada anteriormente na variável expectativas diz respeito a
evolução dos sistemas da escala de tripulantes que permitam que os comissários possam
desenvolver suas próprias escalas, através da Intranet, utilizando os escaladores como
consultores e observando as diretrizes corporativas.
Dessa forma, essa variável pode ser avaliada observando-se as preferencias e
características de cada grupo de comissários e, assim, deve obter melhores indices de
satisfação.
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m) Questão Geral
Nesta questão observou-se de forma espontânea o nível de satisfação geral entre os
comissários de vôo da Varig da base São Paulo Continental.
Destaca-se também que esta pergunta serviu como parâmetro para medir se o que foi
extraído da pesquisa realmente é a expressão do que pensa este público. Este índice foi
comparado com o índice geral de satisfação identificado na pesquisa do clima organizacional
entre os comissários de bordo da Varig da base Sao Paulo na rota continental.
0 que se pode extrair é que os comissários de bordo pesquisados estão mais
satisfeitos, de um modo geral, do que a pesquisa de satisfação identificou como índice
percebido pelos mesmos.
Outros tópicos foram identificados, mas não se encaixaram como variáveis e serviram
para medir algumas questões ligadas ao que poderia ser melhorado, aos motivos pelos quais
os comissários optaram por trabalhar na Varig, os motivos de insatisfação e as diferenças
entre a Varig e a empresa congênere que faz parte do compartilhamento dos vôos.
Destes tópicos, questões ligadas a maior valorização profissional, melhores salários,
mais oportunidades de crescimento e mais beneficios foram, respectivamente, as mais
destacadas.
Também foram identificadas as principais questões que motivam os comissários a
trabalharem na VARIG. São elas: o salário, o trabalho em si e o prestigio que a empresa ainda
possui. Na verdade, pode-se destacar que a empresa ainda paga bons salários, se comparados
com os praticados no mercado e as pessoas que estão nesta profissão gostam do que fazem e
gostam de trabalhar na VARIG.
Um outro tópico identificou, ao contrario da questão anterior, os fatos geradores de
insatisfação mais importantes. A questão salarial está em segundo lugar, apesar de a empresa
pagar os melhores salários do mercado brasileiro neste segmento. Em pesquisas de clima
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organizacional esta questão quase sempre é identificada como variável de insatisfação. 0 que
pode ser útil nesta questão para a empresa esta no fato de, em primeiro lugar e i frente da

questão salarial estar a questão ligada ao reconhecimento e valorização dos funcionários, que
aparentemente é pouco percebido pelos mesmos. Em terceiro lugar, os aspectos ligados a
oportunidades de crescimento também foram bem destacados como geradores de insatisfação.
Destaca-se que a ascensão profissional na Varig se di apenas por tempo de serviço no caso
dos comissários e isso gera bastante insatisfação.
Como principais diferenças entre a Varig e a congênere, os funcionários identificaram
principalmente a cultura e a tradição.
0 índice de satisfação geral (ISG) foi calculado através da média das doze variáveis
pesquisadas: Beneficios, Comunicação, Espirito de Equipe, Liderança, Recompensa e
Reconhecimento, Relação com a Empresa e o Trabalho, Remuneração, Saúde e Segurança,
Treinamento, Expectativas, Compartilhamento de Vôos e Preferências.
E importante destacar que o somatório das questões 4 (concordo parcialmente) e 5
(concordo totalmente) da pesquisa de clima foi o que serviu de base para a identificação do

índice de satisfação dos comissários.
Após a análise destas variáveis identificadas na pesquisa de clima organizacional e das
demais questões, observou-se que, além disso, existem fatores importantes que devem
merecer destaque em outros trabalhos.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na VARIG, a Pesquisa de Clima pode ser importante instrumento de apoio à gestão,
pois tem o objetivo de identificar o nível de satisfação dos empregados em relação aos
recursos, processos e práticas da empresa e subsidiar a administração com informações sobre
os pontos positivos e as possibilidades ou necessidades de melhoria nas relações de trabalho.
Apesar do momento delicado por que passa a empresa, inclusive com atraso no
pagamento dos salários, pode-se observar que as pessoas, ao menos no grupo pesquisado, sio
comprometidas com a organização e não tern intenção de mudar de empresa ou de profissão.
Um fato interessante na VARIG é que os funcionários de certa forma se sentem
"proprietários" da empresa e se consideram o bem maior dentro do seu patrimônio. Isso é
resultado do pensamento pioneiro e inovador de Ruben Berta, o primeiro funcionário da

empresa, que idealizou a FRB (Fundação Ruben Berta), convencendo os primeiros
subscritores das ações da VARIG a doi-las para a recém criada Fundação dos Funcionários
que tinha como objetivo único e estatutário o bem estar dos colaboradores.
A VARIG foi a pioneira na aviação comercial no Brasil e seus aeronautas, quando
indagados sobre em qual empresa estio trabalhando não se constrangem em afirmar: "eu faço
parte da Pioneira". Isso mesmo, as pessoas não se sentem trabalhando na VARIG, mas
fazendo parte da empresa e da história da aviação no Brasil.
0 compartilhamento de vôos com a empresa congênere foi fator de muita insegurança,
gerando profunda insatisfação por parte dos comissários, principalmente devido it diferença
cultural e de tradição existente entre as duas organizações. Este item também foi identificado
na pesquisa de clima organizacional realizada.

93

Esta pesquisa embora tenha sido feita inicialmente entre os comissários, deveria ser
estendida para toda a organização, haja vista que os resultados dela e sua aplicação cabem a
todos os funcionários da VARIG.
Para se mensurar o ambiente dentro de uma empresa com uma cultura forte como a da
VARIG, fica como sugestão para as próximas pesquisas que se meça não somente o clima,
mas a ambiéncia de toda a organização, pois pode ser um importante indicador de resultados
para a mesma
A ambiência mede não só o clima, mas também o grau de comprometimento dos
funcionários, os valores e comportamento das pessoas na organização.
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ANEXOS

Pesquisa de Clima Organizacional
Caro(a) colega, pego sua colaboração no preenchimento desse questionário. Trata-se
de uma pesquisa de clima organizacional com o intuito de identi fi car o índice de
satisfação dos comissários de bordo da \twig da Base Sao Paulo Continental.
Por favor, não preencha seu nome, pois esta pesquisa tem como um dos objetivos
principais garantir o sigilo e a segurança das informações aqui prestadas.
Por favor, responda sinceramente e assinale as questões das próximas paginas
com um (X) na coluna que mais corresponda a sua opinião.

Idade:

Até 25 anos

26 - 30 anos

31 - 35 anos

36 - 40 anos

+ 41 anos

Função:

Supervisor Cabine

Chefe Equipe

92(Aux.Executiva)

94(Aux.Econômica)

Tempo de empresa:

Até 05 anos

06 - 10 anos

11 - 15 anos

16 - 20 anos

+ 21 anos

Superior
Incompleto

Superior
Completo

Especialização

Mestrado e/ou
Doutorado

Escolaridade:

2° Grau
completo
Sexo:

Masculino

Feminino

Remuneração Bruta (Salário + diárias):

Até R$
2500,00

De R$2501,00
a R$ 3000,00

De R$3001,00
a R$ 3500,00

De $3501,00 a +de R$ 4001,00
R$ 4000,00

PESQUISA DE CLIMA
ORGANIZACIONAL
Tenho as informações que
nc kcessito sobre os benefícios
of erecidos pela N./wig:

1.DISCORDO
TOTALMENTE

2.DISCORDO
PARCIALMENTE

3. NAO DISCORDO
NEM CONCORDO

1.

_1

0 convênio com o plano de
sa fide oferecido pela empresa atende
a minhas necessidades:
2.

3.

0 Instituto AERUS de
kguridade Social atende minhas
flE cessidades com relação a
pr evidência complementar

4.

Os benefícios educacionais
at andem as minhas necessidades:

5.
Considero o passe de tripulante
ur rides melhores benefícios:
0 desconto nas passagens para

B.

pa rentes e acompanhantes é
irr portante beneficio e eu o utilizo
c rn freqüência:
A comunicação é rápida para
at ender as necessidades do meu

7.

tn kbalho:
8.

Eu confio nas informações
na companhia:

VS iculadas

9.

Recebo periodicamente
in forrnações sobre o que esta
a ontecendo na companhia:

]

1 I.

Sou informado pela gerência
Sc Ore o que esta acontecendo em
inha area:

1 I. Meu gerente ouve os
e npregados:

1

1

1 !. As pessoas sentem-se seguras
e n dizer o que

pensam:

1 I. Na minha equipe as pessoas
tê m bom relacionamento:

1

Existe liberdade de falar, criticar,
igerir e trocar idéias:

1 I.

Posso passar o conhecimento
ke adquiri a todos e aprender com
I.

es:
Existe urn relacionamento de
koperação entre os diversos
kpartamentos da empresa:

1

'. 0 trabalho em equipe 6
centivado:

1

I.

I. Trabalhar em equipes virtuais
lo atrapalha o espirito de equipe:

1 I.

Há feedback sobre os resultados

di k meu

2 ). Conheço as metes da minha
g krência:
2 I.

1

desempenho:

Recebo as informacões me

1
1

I

4.CONCORDO
PARCIALMENTE

5.CONCORDO
TOTALMENTE

ecessito para realizar meu trabalho
c pm eticacia:
2 2. Participo das decisões que
a fetam meu trabalho:
2 3. Recebo delegação necessária
ara a realização do meu trabalho:
2C

Meu superior imediato aceita

Jgesttes para melhoria do trabalho:

5. Conheço as praticas de
:conhecimento e recompensa da

Tipresa:
B.

Recebo elogios do meu

arente/chefe de equipe quando
ializo trabalhos de boa qualidade:
7. Sou informado sobre os critérios
jsicos para a concessão de
romoção:
B.

Sou informado sobre os critérios

isicos para a concessão do
ograma de participação nos
isultados:
-

9. Sou recompensado de forma
ferenciada de acordo com minhas
tribuições
D.

Sou avaliado de acordo com os

:sultados do meu trabalho:
1.

Gosto do trabalho que realizo:

I

2.

Tenho conhecimento da
riportância de cada tarefa que

:alizo:
3 3.

1

0 trabalho que faço me permite

ser meus conhecimentos:

3 4. 0 trabalho em meu setor é bem
stribuido entre os empregados:

1

3 5.

0 tratamento recebido pelas
assoas dentro da empresa depende
a função que elas exercem:

3 S.

0 grupo conhece as prioridades
e objetivos da empresa•_
3 7. Minha remuneração é
C lompativel com as responsabilidades
o meu trabalho:

3 B.

Minha remuneração esta de
a corda com a praticada no mercado:

0 salário da VARIG é superior
a o praticado por outras empresas do
riiercado:
3 9.

D. Considero os valores recebidos
a titulo de diárias e o passe de
tripulante integrantes da
Bmuneração:

4 1. As condições do meu local de
tr abalho são satisfatórias:

1

.

2. As medidas de segurança
a dotadas E'io adequadas para a
xecução do meu trabalho:

1

J

43. No meu setor existem recursos
materials adequados para a
realização do meu trabalho
(equipamentos e material):
44. No meu setor são adotadas
praticas para promover a saúde no
ambiente de trabalho:
45. Os equipamentos de segurança
fornecidos pela empresa são
adequados para proteger os
funcionários no trabalho:
46. Os conhecimentos que adquiro,
em programas de treinamento e
desenvolvimento são aplicados ao
meu trabalho:
47. No meu setor existe plano de
treinamento e desenvolvimento para
todos os empregados:
48. Tenho oportunidades de
desenvolvimento na empresa:

_1

49. Participo do levantamento das
minhas necessidades de treinamento
e desenvolvimento:
50. 0 treinamento que participo me
capacita a fazer bem o trabalho:
51. Daqui a dois anos eu me vejo
trabalhando na yang:
52. Quando eu entrei a empresa
estava em uma fase muito melhor:
53. Eu indicaria um amigo para
trabalhar na yang:
54. A empresa cld condições de
desenvolvimento para que eu posse
ter um processo de aprendizagem
continua:
55. Tenho convicção de que a
empresa não irá fechar nos próximos
anos
56. A empresa permite um equilíbrio
entre o trabalho e os meus interesses
pessoais ou familiares:
57. 0 compartilhamento de vão corn
empresa congênere melhorou o
serviço aos clientes:
58. 0 compartilhamento de vôos
com empresa congênere tirou postos
de trabalho:
59. 0 compartilhamento de vôos
com empresa congênere afetou a
imagem de empresa segura que a
VARIG tem corn os clientes:
60. 0 compartilhamento de vãos
gerou um clima de insegurança na
equipe de comissários:
61. Eu me sinto confortável ao lidar
corn passageiros da empresa
congênere em vôos da yang:

1

62. 0 compartilhamento de vôos
melhorou a situaglio financeira da
Varig:
63. Prefiro trabalhar nos vôos
saindo de GRU

[

64. Prefiro trabalhar nos vãos
saindo de CGH

1

65. Prefiro escala de yens
curtos/bate-volta:

[

66. Prefiro escala de irdos longos (36dias):
67. Para mim, 6 indiferente trabalhar
- em GRU ou CGH ou vôos
curtos/bate-volta:

I

68.

De forma geral, estou muito

satisfeito em trabalhar na \twig:

--1

1. A empresa poderia melhorar se: Assinale a principal alternativa.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

()
()
()
()
()
()
()

Pagasse melhores salários;
Proporcionasse mais estabilidade no emprego;
Tratasse melhor os funcionários;
Proporcionasse mais oportunidades de crescimento;
Desse mais treinamentos;
Oferecesse mais benefícios
Valorizasse mais os profissionais competentes.

2. Indique as duas principais razões pelas quais você trabalha na empresa.
Coloque n° 1 na principal e n°2 na segunda mais importante.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
I. (
j.
k.

( ) Salário;
( ) Estabilidade no emprego;
( ) 0 trabalho que realizo;
( ) Ambiente de trabalho;
( ) Reconhecimento;
( ) Benefícios;
( ) Relacionamento com a chefia;
( ) A falta de opção de um outro emprego;
) Prestigio da empresa;
( ) Possibilidade de treinamento;
( ) As chances de progresso profissional

3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

4.

Indique os dois principais fatos geradores de insatisfação no trabalho.
Enumere os dois mais importantes.
( ) Falta de reconhecimento e valorização dos funcionários;
( ) Salários baixos;
( ) Ambiente de trabalho ruim;
( ) Falta de treinamento;
( ) Instalações inadequadas ( banheiros, salas de descanso, etc.);
( ) Impossibilidade de crescimento profissional;
( ) Falta de segurança no emprego;
( ) Falta de recursos;
( ) Outros:
Para você, quais as principais diferenças entre a VARIG e a empresa
congênere? Enumere as duas mais importantes.

a. ( ) Cultura;
b. ( ) Procedimentos operacionais;
C. ( ) Corporativismo;
d. ( ) Clientela;
e. ( ) Prestigio,
f. ( )Tradição;
g. ( ) Segurança;
h. ( ) Respeito pelos funcionários,
i. ( ) Outros.

