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Com um mercado empresarial amplo, a corrida por qualidade no emprego se torna 

cada vez mais importante, não tendo em vista apenas boa remuneração, o 

colaborador visa aspectos que lhe agradam em termos sociais, físicos, mentais, de 

segurança e autoestima. Observando a busca por essa melhoria no ambiente 

empresarial, torna-se cada vez mais importante a analise do clima organizacional, 

no grupo ou equipe de trabalho. O presente trabalho procurou identificar os fatores 

que influenciam o clima organizacional de duas empresas, do ramo alimentício de 

mesma franquia, uma situada na cidade de Arapongas e outra na cidade de 

Apucarana no estado do Paraná, através dos fatores como ambiente de trabalho, 

cooperação, reconhecimento, identificação com a empresa, remuneração e 

estabilidade. O objetivo é avaliar ambas as empresas e observar se o nível de 

motivação ou o clima organizacional das mesmas estão iguais, ou se não há uma 

diferença muito grande, afinal por serem de mesma franquia o que os clientes 

esperam é encontrar em qualquer cidade a mesma qualidade profissional da rede. 

Com as respostas obtidas através do questionário aplicado observou-se que os 

colaboradores da cidade de Apucarana encontram-se em um nível de motivação 

mais elevado que os da cidade de Arapongas. Observando a grande mudança na 

avaliação das respostas, nota-se que em Apucarana o clima do grupo é mais 

positivo em relação às atividades que executam e sobre o reconhecimento de seus 

superiores. Concluiu-se que os colaboradores têm uma visão bem diferente de sua 

empresa a tornando única, deixando de lado o esperado padrão que possui uma 

rede de mesmo segmento. 
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