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RESUMO

A presente dissertação tem por objetivo discorrer sobre uma pesquisa de

clima organizacional realizada na MURI - Linhas de montagem Lida.,

empresa sediada no município de Porto Alegre/RS.

Inicialmente é feita uma revisão da literatura sobre clima organizacional e

o conceito correlato de cultura organizacional, procedendo-se à leitura do

conceito de clima organizacional através da ótica da psicanálise.

Após a explanação dos procedimentos metodológicos utilizados, é

traçado o perfil da organização estudada com o auxílio de fontes

iconográficas e depoimentos de empregados obtidos durante a pesquisa.

Na seqüência são apresentados os resultados da pesquisa propriamente

dita, categorizando-se os dados para apresentação segundo os seguintes

itens: a. Gestão; b. Imagem; c. Liderança; d. Comunicação; e.

Capacitação e Desenvolvimento; f. Carreira e Perspectiva de Trabalho; g.

Organização do Trabalho; h. Relações e Ambiente de Trabalho e

Segurança; i. Salários e Benefícios; j. Motivação, Reconhecimento e

Valorização.

Nas considerações finais são feitas observações sobre os resultados da

pesquisacomo subsídios à orientação da gestão empresarial.



ABSTRACT

The purpose of the present dissertation is running about an organizational

climate research, which took place at Muri - Assembly Unes. This

organization is located in Porto Alegre/RS.

At first is made a literature revision about organizational climate and the

inter-relation of the culture organization concept. The reading of the

organizational climate literature is made through the psychoanalysis

optics.

After the explanation of the used methodological procedures is traced the

profile of the studied organization with the assistance of iconographical

sources and employees evidences obtained during the research.

In the sequence are presented the results properly speaked classifying the

data according to the following: a. managing; b. Image; c. Leadership; d.

Communication; e. Training and Development; f. Career and Perspective

of Work; g. The Organization of the Work; h. Relationships and Work and

Safety Environment; i. Salaries and Benefits; j. Motivation, Recognition

and Valorization.

On the final considerations are made observations about the results of the

researchas subsidies to guide the managerial administration.


