
Relatório do questionário de Pesquisa de Clima Organizacional 

 

O questionário de Clima Organizacional está dividido em três dimensões: Como se sente relativamente aos seus colegas, como se sente relativamente ao seu 

trabalho e, como se sente relativamente à sua empresa. As respostas foram dadas de forma anónima para apurar a máxima veracidade possível. 

De uma forma global na primeira dimensão podemos aferir que as respostas são positivas. Os colaboradores consideram os colegas como amigos, sentem conforto 

em falar com os mesmos. 

Existe um sentimento controverso no que respeita o quão os colaboradores se conhecem bem uns aos outros. Maioritariamente os colaboradores sentem que 

podem contar com a ajuda dos colegas. 

Relativamente à segunda dimensão existe uma concordância positiva no que alude a confiança e o respeito no ambiente de trabalho. Quanto à pergunta ao 

reconhecimento do superior ao trabalho do colaborador, 15% acham que o superior não reconhece e 50% não concorda nem discorda.  

A maioria (50%) gosta das atividades que costuma realizar e sentem-se capazes de fazerem outros trabalhos se necessário. É importante salientar que a maioria 

ajuda a mudar os deveres inerentes ao posto de trabalho, bem como, descobrirem modos mais eficientes da realização do mesmo.  

É notório que existe uma percentagem significativa que gostaria de trabalhar noutra área da empresa. 

Na generalidade, os colaboradores aferem que o salário que auferem não é adequado. 

A última dimensão, de uma forma geral, os colaboradores acham que a comunicação interna e entre as pessoas é efetuada adequadamente. 

35% dos funcionários não concordam nem discordam que se sentem motivados a cumprirem os objetivos da empresa. A maioria tem conhecimento de como a 

empresa funciona e qual o desempenho que devem ter.  

Os colaboradores sentem orgulho em trabalhar na Ribadão. Contudo, é importante referir que existe uma percentagem expressiva em que os colaboradores sentem 

que a empresa não reconhece os resultados alcançados pelos mesmos (40%). 

No que concerne à empresa estimular os funcionários a tomarem as suas próprias decisões a maioria não concorda nem discorda. 



De forma generalizada, os colaboradores cooperam uns com os outros, sentem-se incentivados a discutirem abertamente os conflitos e problemas. Acham que a 

empresa oferece o espaço físico adequado para executar as atividades realizadas. 

Sugestões deixadas pelos colaboradores:  

Formação de conhecimento dos vários tipos de madeira;  

Secagem de madeiras; 

“Nem sempre estão a favor do trabalhador.” “Os responsáveis não demonstram os resultados alcançados pelos colaboradores. É preciso que os responsáveis 

saibam efetivamente diferenciar quais são os colaboradores que mais se esforçam, senão os colaboradores perdem a vontade para trabalhar.” 

“É pena eu dar certas ideias e o patrão não as põe em prática”. 

 

Possíveis intervenções a realizar: formação sobre comunicação eficiente, motivação, empowerment.  
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