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Clima organizacional: uma preocupação da Intelbras

Frente à necessidade de reter os talentos humanos, período pós-pesquisa, uma vez que o processo 
nunca foi tão importante para uma empresa pode gerar expectativa de mudanças e, quando 
analisar o seu ambiente através do conjunto de essas não ocorrem, é possível que o ambiente da 
condições que caracterizam o estado de satisfação empresa seja tomado por uma certa frustração. 
dos funcionários. Nos últimos anos, o mundo Quando isso acontece, a imagem que os 
corporat ivo tem observado uma crescente funcionários fazem da companhia pode ficar 
tendência na realização de Pesquisas de Clima prejudicada, já que todo o processo pode cair no 
Organizacional - PCO. Essa ferramenta, que vem descrédito e ser considerado tempo perdido. 
sendo usada pela área de Recursos Humanos, Contudo, enquanto algumas organizações ainda 
passou a ser considerada uma aliada da gestão buscam familiarizar-se com a PCO, outras 
participativa. Através da sua aplicação, é possível empresas já conhecem os seus benefícios. Um 
acompanhar o nível de comprometimento dos exemplo claro ocorre na Intelbras - Indústria de 
colaboradores. Telecomunicações e Eletrônica Brasileira - 

empresa líder nacional na fabricação de terminais 
Dentre as contribuições oferecidas pela pesquisa e centrais telefônicas, cujo parque fabril localiza-se 
de clima, observa-se ainda a possibilidade de na região metropolitana de Florianópolis/SC.
buscar o alinhamento da cultura organizacional, o 
desenvolvimento dos colaboradores, a otimização 
da comunicação, a diminuição da burocracia, a 
identificação das necessidades de treinamentos e a 
flexibilidade das atividades da organização. Essa 
ferramenta também permite que as ações 
gerenciais tornem-se mais consistentes.

Geralmente, as empresas que aplicam as 
pesquisas estão interessadas em monitorar e 
aperfeiçoar a satisfação dos seus colaboradores, 
criando um canal de diálogo e de trocas mútuas 
que  po tenc ia l i z em a  conv i vênc ia ,  o  
relacionamento e o próprio trabalho. Há também 
casos de companhias que recorrem a essa 
ferramenta porque estão enfrentando dificuldades 
para implantar ações estratégicas e precisam No início da década de 90, a Intelbras começou a 
identificar as causas que originam essa situação. implantar programas de qualidade e de gestão 

participativa, com o intuito de aumentar a 
produtividade e de se manter competitiva. De lá 
para cá, a empresa passou por uma série de 
mudanças. No entanto, foi em 1994 que a 
corporação passou a adotar pesquisas regulares 
que facilitaram o acompanhamento do clima 
organizacional. Nesse mesmo ano, surgiu o 
Climão - uma ferramenta formada por um 
questionário de aproximadamente 60 perguntas 
sobre vários aspectos que envolvem a empresa. 

Mas, cuidar do clima organizacional não se Essa prática tem como público-alvo os cerca de 
restringe apenas à aplicação dessa ferramenta. É 970 colaboradores da organização.
necessário que a empresa fique atenta para o 

Intelbras

Parque industrial
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Cada empresa possui uma realidade 
própria onde a cultura e o clima 
organizacional sofrem influências de 
diversos fatores.



A supervisora de Gestão de Pessoas da Intelbras, No início, a Intelbras trabalhou a aplicação das 
Dione de Quadros Teodoro, explica que "as pesquisas com o apoio de uma consultoria externa 
empresas têm buscado adaptar-se a um mercado de Recursos Humanos e, em 1999, o Climão foi 
globalizado e altamente competitivo onde, cada repassado totalmente para a área de Qualidade 
vez mais, torna-se necessária a valorização do da empresa. Após uma reestruturação realizada 
capital humano. Cada empresa possui uma em 2002, a companhia identificou a necessidade 
realidade própria onde a cultura e o clima de criar um departamento que estivesse focado na 
organizacional sofrem influências de diversos construção de práticas de gestão de pessoas. Foi 
fatores. Dessa forma, identificamos a necessidade dessa forma que surgiu o DGP - Departamento de 
de implantar ferramentas que nos permitissem, de Gestão de Pessoas, que hoje coordena as 
maneira apurada e de forma sistemática, avaliar pesquisas de clima da companhia.
constantemente as alterações do clima 
organizacional".

Graças a um modelo próprio de pesquisa, ao 
longo desses anos, a empresa tem conseguido 
obter um diagnóstico que permite reconhecer o 
público interno em suas necessidades e 
aspirações. Através dessa ferramenta a 
organização passou a conhecer a forma como os 
colaboradores enxergam a empresa e identificar as 
condições de relacionamento entre os diferentes 
níveis de gestão.

Além de traçar esse perfil organizacional, através 
da adoção da pesquisa de clima organizacional, a 
Intebras consegue ainda:

A pesquisa de clima organizacional da Intelbras 
começa com a definição do instrumento a ser 
utilizado, a escolha da condução dada à aplicação 
e a elaboação das perguntas que serão feitas aos 
colaboradores. A tarefa da área de Gestão de 
Pessoas é propor itens, com base em resultados 
obtidos através de pesquisas anteriores e um 
estudo de metodologia. "Após essa definição, em 
consenso com a diretoria, começamos a aplicar a 
pesquisa, conforme modelo já formatado.

Metodologia

Dione de Quadros

Supervisora de Gestão de Pessoas

reorientar o foco de investimento, melhorando o 
desempenho das equipes;

identificar os pontos críticos existentes e suas 
tendências;

proporcionar às lideranças informações que 
orientam a condução das equipes;

encontrar os pontos falhos de comunicação;

divulgar para os colaboradores a filosofia, as 
políticas e os valores da companhia.

Gestão de 
Pessoas

Gestão de 
Pessoas

Administração 
de Pessoal

Administração 
de Pessoal

RH

Treinamento e 
Desenvolvimento

Recrutamento e Seleção

Remuneração e 
Desempenho

Programas 
Corporativos/Comunica
ção Interna e Eventos 
Motivacionais

Supervisor de Gestão 
de Pessoas

Folha de Pagamento

Benefícios

Registros

Assistência Social

SESMT - Serviço 
Especializado em 
Segurança e em 
Medicina do Trabalho

Supervisor de 
Administração de 
Pessoal 
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A estrutura da área de Recursos Humanos da Intelbras está composta 
pelos seguintes subsistemas:

Contando com a gerente de Recursos Humanos, há 15 pessoas atuando 
nos departamentos de Gestão de Pessoas e Administração de Pessoal.



Essa etapa é bastante discutida, pois tomamos companhia seja um excelente local para se 
cuidado para que a pesquisa retrate aquilo que trabalhar e que os funcionários não vejam essa 
realmente queremos saber. Por isso, ficamos prática como sendo uma "caça às bruxas".
preocupados com sua clareza e objetividade", 
salienta Dione de Quadros.

Atualmente, a Intelbras possui um sistema 
desenvolvido internamente para tabulação de 
resultados, que através das cores vermelha, 
amarela e verde, consegue sinalizar o momento 
vivido pela organização. A aplicação do Climão 
ocorre de duas formas: os colaboradores que 
possuem um micro em seu local de trabalho, 
respondem às questões diretamente pelo sistema, 
sem se identificarem. Os demais respondem o 
questionário impresso, também com total 
segurança de sigilo. A periodicidade do Climão é 
anual e todo o processo dura cerca de dois meses.

Para isso, os colaboradores são convidados e 
Mas, como em qualquer outra empresa, a estimulados a colocarem suas opiniões e 
Intelbras também se preocupa com a questão do sugestões sobre a empresa e suas práticas 
sigilo. Nesse sentido, a organização busca através de programas como o 'Falando 
reforçar, através dos valores da gestão Francamente' e o 'Equipes de Melhorias'. "A 
participativa, da transparência e da ética, que o pesquisa na verdade é um momento onde temos 
objetivo da pesquisa é fazer com que a tudo isso escrito e consolidado em uma única   
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Os assuntos focados pela PCO da Intelbras incluem:

recursos das atividades;

ambiente de trabalho;

benefícios;

remuneração;

oportunidades de desenvolvimento e de 
crescimento profissional;

relação com as lideranças;

comunicação interna;

abertura e transparência nos processos;

imparcialidade;

justiça;

credibilidade da gestão;

qualidade de produtos e serviços da empresa;

satisfação com os programas participativos.

Liderança
O meu Diretor/Supervisor/Líder está interessado 
nas minhas idéias e sugestões e toma ações com 
base nelas? 
- O meu desempenho é avaliado periodicamente 
pelo Diretor/Supervisor/Líder?  
- É fácil se aproximar dos Diretores, Supervisores 
e Líderes e também é fácil falar com eles? 

Comunicação
- Os Diretores/Supervisores/Líderes mantêm os 
colaboradores informados sobre as atividades, 
mudanças, metas e objetivos da empresa/setor? 
- As informações importantes para o meu 
desempenho ou que afetam o meu trabalho 
chegam até mim rapidamente e sem alteração - 
distorção? 

Ambiente
- Como você considera as instalações de seu 
local de trabalho?  
- Você se sente bem no seu local de trabalho?  

Justiça
- Se eu for tratado injustamente, acredito que 
serei ouvido e acabarei obtendo justiça? 
- Acredito que a quantia que recebo na 
participação dos lucros é justa?  

Imparcialidade
- Aqui as pessoas são bem tratadas, 
independente de sexo, cor, raça, tempo de casa, 
cargo etc? 

Credibilidade da Gestão
- Os Diretores/Supervisores/Líderes cumprem o 
que prometem?  
- Você vê que no dia-a-dia valores como 
transparência, confiança nas pessoas e gestão 
participativa são praticados? 

Satisfação
- Julgo a Intelbras um excelente lugar para se 
trabalhar? 

Conheça algumas questões já utilizadas no Climão



oportunidade. Fazer com que todos tenham isso 
como verdade, é um desafio constante. A cada Como em qualquer novo processo, a Intelbras 
nova edição o Climão evolui, pois são adotadas também vivenciou dificuldades quando começou a 
novas práticas, mudados procedimentos e criados aplicar a pesquisa de clima organizacional. 
p rog ramas  dese jados  pe lo s  p róp r io s  Inicialmente, a alta direção questionava a 
colaboradores", comenta Quadros. viabilidade e a contribuição que a ferramenta 

traria à empresa. Por essa razão, a companhia 
ouviu outras experiências e analisou a questão, 
várias vezes, com a consultoria externa de RH que 

A realização da pesquisa é informada a todos os implantou a PCO. Depois dessa fase, a 
colaboradores através dos mecanismos de organização concluiu que o Climão seria um passo 
comunicação que a empresa possui, a exemplo fundamental para reforçar a cultura de gestão 
dos jornais internos, murais instalados em locais participativa.
estratégicos, reuniões departamentais, painel 
eletrônico, entre outros. Já a data e o horário de 
aplicação do questionário são agendados com 
antecedência com a liderança do departamento, 
que repassa e combina com os colaboradores. 

Os resultados finais também são apresentados 
pelos mesmos canais que divulgam a aplicação da 
ferramenta, bem como através de recursos como 
banners e cartazes que são confeccionados 
especialmente para essa finalidade. Além disso, 
todas as lideranças recebem um relatório 
consolidado do resultado da empresa, da diretoria 
a qual pertencem e do seu próprio departamento. 
Em seguida, a missão do líder é repassar esses 
dados para suas equipes, informando aos 
colaboradores sobre as ações que serão 
encaminhadas. Depois de vencida essa etapa e tendo a direção 

apoiado e incentivado a prática, a Intelbras iniciou 
um trabalho de mobilização junto às lideranças. 
No início, havia resistências e medo sobre como os 
colaboradores responderiam às questões e a 
forma como iriam manifestar suas observações e 
reclamações.

Para o gerente d
As mudanças significativas na cultura da empresa oel Linhares, que participou do projeto e da 
foram acontecendo a partir dos resultados obtidos coordenação interna que implantou a PCO na 
através da pesquisa de clima, pois o modelo de Intelbras, "foi uma etapa de muita conversa e de 
gestão foi aperfeiçoado e estabelecidos valores reuniões com a diretoria. Finalmente, após esse 
que norteiam as atividades desenvolvidas no dia- período, passou-se à aplicação das pesquisas, 
a-dia da empresa. Graças às pesquisas periódicas, esclarecendo a todos os participantes, antes de 
a Intelbras já desenvolveu ações concretas em sua iniciar, seus objetivos, a transparência e a 
gestão como, por exemplo, a implantação do sinceridade que seriam necessários. Vê-se, com o 
Programa de Cargos e Salários, do Plano de decorrer do tempo, que nossos medos são os 
Previdência Privada, além da abertura para mais maiores obstáculos aos avanços e às mudanças. A 
opções de cursos oferecidos pelo Programa Pró- prática constante de pesquisas vai melhorando e 
Educar - uma ação que subsidia cursos de reforçando esta atitude e este sentimento".
f o rmação  de  i d i omas ,  g raduação  e  
especialização.

Dificuldades

Divulgação da pesquisa

e Qualidade da Intelbras, Marciel 
Man
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Climão

Cada departamento recebe seu resultado

O objetivo da pesquisa é fazer com o 
que a companhia seja um excelente 
local para trabalhar.



Segundo ele, nesse tipo de processo, outro aspecto de situações que não poderão ser modificadas. No 
que a empresa deve trabalhar é o pós-pesquisa, entanto, o que se constata é que a maioria das 
visto que nessa fase não deve existir atitudes da pessoas possui muito mais bom senso, no 
organização que possam ser confundidas com momento de avaliar e reivindicar, do que 
retaliações, "marcação" ou algo parecido que imaginam os dirigentes organizacionais.
possa prejudicar os colaboradores ou mesmo os 
departamentos participantes da pesquisa.

Quem também relembra os primeiros passos da 
pesquisa de clima na Intelbras é a psicóloga 
Silvana Fábris, da Boss Fábris Consultoria de  
Recursos Humanos - consultoria externa que 
participou do processo de implantação do Climão. 
Na época, o argumento usado para sensibilizar a 
alta direção da companhia foi a constatação de 
que não bastava ouvir e procurar atender o cliente 
externo, mas que os colaboradores da empresa 
também precisavam ampliar e democratizar os 
canais de comunicação interna. "Além disso, 
durante o período de implantação do processo, a 
Intelbras considerava sua gestão participativa. 
Porém, como é que alguém pode se considerar 
participante se, de fato, não é ouvido? Na primeira 
aplicação constatou-se que alguns investimentos 
em RH poderiam ser otimizados com determinados 
ajustes de foco que foram sinalizados durante o 
Climão", complementa Fábris.

A consultora diz, ainda, que o processo de 
sensibilização não foi fácil e que, aliás, para alguns 
empresários até hoje a pesquisa de clima é 
cercada de desconfiança e de receio, 
especialmente quando se trata do setor industrial. 
Para isso, ela busca explicar que pelo fato de existir 
um certo distanciamento cultural e social entre os 
executivos - que tomam as decisões, e o chão-de-
fábrica - que é o alvo das pesquisas -, existe uma 
fantasia de que os colaboradores farão 
solicitações impossíveis ou apenas irão reclamar 

Climinha
O Climão tornou-se uma ferramenta tão 
importante para o processo de gestão participativa 
que a Intelbras resolveu fazer uma versão "light" 
dessa prática, recebendo o nome de Climinha - 
uma pesquisa simples e pequena, que pode ser 
aplicada a qualquer momento pela empresa, para 
obter informações rápidas sobre o ambiente 
organizacional.

O último Climinha da Intelbras foi aplicado em 
abril de 2003, onde se perguntou aos 
colaboradores:

    A Intelbras quer ser um excelente lugar para 
trabalhar. Que nota você dá para a Intebras?

Para facilitar as respostas, foi oferecida uma escala 
de notas de 1 a 10, onde as pessoas assinalavam a 
pontuação que a empresa merecia. "Sendo que as 
notas estavam dentro de uma escala de cores. As 
notas de 1 a 5 correspondiam ao vermelho, a nota 
6 ao amarelo, as notas 7 e 8 ao verde e as notas 9 
e 10 ao azul", explica a supervisora de Gestão de 
Pessoas, Dione de Quadros.

Logo em seguida, o Climinha apresentou mais 
duas questões:

      Cite as duas principais qualidades da Intelbras;
 
      Cite os dois principais problemas.

Com isso, a companhia conseguiu obter um 
feedback sobre as práticas da empresa que os 
colaboradores mais admiram e os principais 
problemas, de forma mais objetiva. Como ocorre 
no Climão, antes de aplicar o Climinha a Intelbras 
escolhe o instrumento, sua aplicação e as 
perguntas que constarão no questionário. Vale 
salientar que a diretoria também participa 
ativamente das discussões dessa modalidade de 
pesquisa. Normalmente, a realização do Climinha 
dura cerca de um mês.
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Pesquisa de Clima

Bom senso no momento de avaliar

1 a 5 6 7 e 8 9 e 10



Outras práticas
 Além do Climão e do Climinha, a Intelbras possui 
outras práticas que ajudam a acompanhar o clima 
organizacional. Semestralmente, a organização 
aplica a "Avaliação de Lideranças", que é uma 
pesquisa direcionada para identificar como está o 
desempenho dos líderes na visão da sua equipe. As 
lideranças são avaliadas em relação a quatro 
aspectos: conhecimento para a função, foco em 
resultados, relacionamento com a equipe e 
abertura para sugestões. Caso as lideranças não 
tenham um reconhecimento positivo, serão 
orientadas a estabelecerem um plano de ação 
para conquistarem melhorias.

Outra ação adotada pela empresa é o programa 
"Falando Francamente", onde os funcionários 
podem enviar cartas para a diretoria da Intelbras, 
abordando qualquer assunto. É nesse momento 
que, geralmente, os colaboradores sugerem 
modificações ou adoção de novos benefícios; 
questionando as políticas adotadas pela empresa 
ou mesmo solicitando melhorias no ambiente de 
trabalho. As cartas são encaminhadas diretamente 
para a diretoria da Intelbras que lê e responde a 
todas, com a ajuda das áreas competentes.

A Intelbras também conta com a ferramenta 
chamada de "Quadro de presença emocional". 
Esse recurso corresponde a um acompanhamento 
diário das lideranças da empresa e da área de 
Gestão de Pessoas. Nesse espaço, diariamente, 
todos os colaboradores têm suas fotos colocadas 
em um quadro, onde cada um prega uma fichinha 
que significa o seu estado emocional naquele 
determinado dia. "Quando um colaborador 
coloca uma fichinha amarela, por exemplo, 
signif ica dizer que ele não está bem 
emocionalmente", explica a supervisora de Gestão 
de Pessoas. A partir dessa classificação das 
emoções, a liderança do colaborador tem como 
orientação conversar com a pessoa, para verificar 
se poderá ajudar a resolver o problema.

No entanto, fica a critério do funcionário falar ou 
não sobre o que está vivenciando. Dione de 
Quadros comenta que há casos em que a própria 
liderança consegue resolver a questão que está 
interferindo no "estado de espírito" do funcionário,
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O papel do gestor na PCO

Num primeiro momento, a aplicação da pesquisa 
de clima organizacional pode causar impacto não 
apenas para as equipes, mas também para quem 
as comanda. No entanto, quando os gestores são 
preparados para aceitar essa ferramenta, a visão 
pode ser outra, visto que a liderança passa a ver 
nessa prática, a oportunidade de melhorar o 
relacionamento com os subordinados e, 
conseqüentemente, melhorar o desempenho. 

Para o gerente de Qualidade da Intelbras, Marciel 
Manoel Linhares, as pesquisas de clima da 
companhia ajudam a liderança a acompanhar os 
níveis de motivação das equipes e a avaliar os 
aspectos que, na visão das pessoas, estão ou não 
indo bem, além daqueles que precisam ser 
reforçados e mantidos. Quando um líder da 
Intelbras recebe os resultados de uma pesquisa de 
clima, ele faz uma análise das informações, 
procurando cruzar os dados corporativos com os 
da sua área.

"Questionamentos como: quais aspectos não 
estão bem na área e que na empresa estão dentro 
do esperado? Que aspectos da área estão 
constribuindo para prejudicar o resultado da 
empresa?, devem ser feitos nessa análise 
preliminar. Deve-se estar atento para que ao 
analisar as informações, não haja um julgamento 
preliminar descartando um aspecto negativo 
como, por exemplo, a avaliação errada da 
equipe. Se algo foi considerado como não 
adequado, o resultado deverá ser avaliado, pois 
ele representa um sentimento e a forma como as 
pessoas estão observando aquele tema", ressalta 
Linhares.

Após essa análise inicial, os gestores da empresa 
convidam algumas pessoas, ou até mesmo toda a 
equipe, para discutir conjuntamente os pontos que 
não apresentaram bons resultados. Nesse 
momento, é aconselhável observar se a visão da 
equipe está correta sobre determinado assunto e o 
que poderá ser melhorado. No entanto, ele 
menciona que o importante é que os 
colaboradores percebam que há uma 
preocupação com as informações obtidas através 
da pesquisa e que algo será feito para melhorar o 
que não vem dando certo.



 mas também há situações em que a área de 
Administração de Pessoal, a Assistência Social ou a 
Gestão de Pessoas são envolvidas.

Somando-se aos programas já citados, a 
organização possui também as "Equipes de 
Melhorias Intelbras" (EMI) - que corresponde a uma 
atividade voluntária e contínua praticada por 
pequenos grupos formados de cinco a sete 
colaboradores. A finalidade dessa ação é 
promover melhorias no ambiente de trabalho, 
qualidade, produtividade, custo, meio ambiente e 
ações que beneficiem também a comunidade.

As Equipes de Melhorias Intelbras utilizam as 
ferramentas da qualidade na análise e soluções 
dos problemas. Para o colaborador participar de 
uma EMI, ele deverá manifestar interesse junto ao 
supervisor imediato e esse, por sua vez, entrará em 
contato com o departamento de Gestão de 
Pessoas, para programar um treinamento. Logo 
após, a equipe trabalha em um determinado 
projeto e, no prazo de 45 dias, os participantes 
apresentam os resultados para a diretoria e os 
convidados da companhia. Atualmente, a Intelbras 
possui 28 Equipes de Melhorias em diversas áreas 
da empresa.

A Intelbras nasceu em 1976, com um desafio: ser cerca de 970 colaboradores. Para estar nessa 
uma das primeiras empresas brasileiras a atuar no posição,  a empresa passou por várias  
mercado de telecomunicações. Em sua trajetória, transformações, adaptando-se ao longo do 
tornou-se a primeira empresa a lançar uma tempo. A partir de 1991, foram implantados os 
Central tipo PABX com Tecnologia Nacional. Em programas de qualidade e gestão participativa 
1990, a organização direcionou sua atuação com o intuito de aumentar a sua produtividade e 
para a iniciativa privada, lançando aparelhos manter a competitividade.
telefônicos, terminais inteligentes (KS), micro e 
pequenas centrais. Detentora do Certificado ISO 9001 desde 1996, 

a Intelbras mantém em permanente atividade um 
No setor, possui o maior e mais moderno parque Sistema de Qualidade Total que busca modernas 
fabril da América Latina. Conta com 36 mil m² e técnicas de gestão e capacitação tecnológica.

08

Ambiente de Trabalho

Ações buscam a melhoria contínua
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