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Introdução: Trata-se de um trabalho acadêmico realizado por alunos do Centro
Universitário do Leste de Minas Gerais, parte integrante da disciplina Laboratório de
Consultoria Empresarial. Em tempo, foi criada uma empresa fictícia de nome Soluções
Consultoria que prestou serviço para uma empresa no ramo de calçados femininos e
que tem como missão: “propor soluções que visam atender as necessidades e os
objetivos de seus clientes, agregando valor ao negócio, potencializando seus pontos
fortes, minimizando os riscos, sanando problemas de forma a contribuir para o
desenvolvimento das organizações”. Objetivo: Prestar consultoria para a empresa Alfa
Calçados, orientando-a na área de Recursos Humanos, diagnosticando a real situação
da empresa e adotando estratégias para solução do problema, desta forma o objetivo
final seria a análise do clima organizacional e as considerações a serem feitas com as
informações obtidas. Metodologia: A pesquisa de clima organizacional foi realizada
com doze funcionárias da empresa-cliente, no período de 30/04/2012 a 10/05/2012.
Utilizou-se um formulário que contemplou as seguintes categorias: relacionamento
com a chefia e comunicação, relacionamento interpessoal, ambiente de trabalho,
autonomia, responsabilidade, remuneração, satisfação com a empresa, treinamento e
desenvolvimento. Os resultados foram condensados em gráficos e tabulados, por
questão respondida, e as análises foram realizadas por categoria, a fim de maneira que
se possibilita visualizar a realidade e apontar possíveis considerações e adequações a
serem feitas para a empresa. Resultados: Realizada a pesquisa de clima na empresa, as
respostas depois de tabuladas foram dispostas em gráficos para melhor visualização, e
após análise, as seguintes conclusões e ressalvas foram apontadas:
Foram identificadas categorias a serem analisadas e pesquisadas junto às funcionárias
da empresa. Essas variam das necessidades básicas, que caracterizam aspectos
essenciais para a execução das atividades, até aspectos mais abrangentes, que estão
relacionados com proatividade, relacionamento interpessoal, satisfação com a empresa
e realização profissional. Nestes resultados, de modo geral, foram constatados que as
funcionárias estavam satisfeitas com a maioria das práticas e condições da empresa
assim como demonstraram confiança no profissionalismo exercido pelos proprietários,
no entanto questões relativas a conflito interpessoais, diferenciação de salários, plano
de carreira e desenvolvimento de treinamentos foram expostos como pontos a serem
mais bem desenvolvidos pela direção da empresa.
 Conclusão: Possuindo como objetivo a analise do clima organizacional, a fim de
verificar a opinião e necessidades dos clientes internos, pode-se concluir que a
pesquisa promoveu maior conhecimento de aspectos internos da organização, bem
como seus pontos fortes e os pontos mais fracos para assim contribuir para futuras
melhorias.
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