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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem por objetivo mensurar a qualidade do clima organizacional do 
jornal Gazeta do Oeste, empresa do município de Mossoró/RN, a fim de conhecer os 
aspectos positivos e passíveis de melhorias no ambiente interno dessa organização. 
Diante da inexistência de ferramentas jornalísticas que pudessem fazer essa 
mensuração, sentiu-se a necessidade de valer-se da aplicação de um questionário 
para a referida pesquisa, a qual tinha o intuito de conhecer a percepção dos 
colaboradores sobre aspectos organizacionais. Para tanto, o diagnóstico climático foi 
feito a partir de um estudo de caso no jornal Gazeta do Oeste. Durante a 
investigação, utilizaram-se como recursos a pesquisa bibliográfica e questionário. 
Com a análise dos resultados, verificou-se que um considerável percentual de 
jornalistas não se sente plenamente satisfeito com seu trabalho, sendo que pesam 
na avaliação garantias como estabilidade e salário. Com base na pesquisa, 
constatou-se que a satisfação profissional dos jornalistas está baseada apenas em 
aspectos alheios à organização, como amor à profissão ou prestação de serviço à 
comunidade. Portanto, é uma pesquisa de caráter descritivo, com fundamentação 
teórica baseada em estudos atuais e relevantes sobre o assunto proposto, onde a 
mesma visa contribuir para a valorização do jornalismo no município de 
Mossoró/RN.  
 
Palavras-chave: organizações; clima organizacional; satisfação; jornalismo. 
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ABSTRACT 

 
 

This research aims to measure the quality of the organizational climate of the 
newspaper Gazeta do Oeste, the company town of Mossoró/RN, in order to know the 
positives and susceptible to improvements in the internal environment of the 
organization. Due to the lack of journalistic tools that could make this measurement, 
we felt the need to resort to the application of a questionnaire for that survey, which 
was intended to know the perception of employees about organizational aspects. For 
both, the diagnosis was made climate from a case study in the Gazeta do Oeste. 
During the investigation, were used as resources to literature and questionnaire. By 
analyzing the results, it was found that a considerable percentage of journalists do 
not feel fully satisfied with this work, and constraints on the evaluation and salary 
guarantees and stability. Based on the survey, found that journalists job satisfaction 
is based solely on points outside the organization, such as love of the profession or 
the provisiono of community service. Therefore, it is a descriptive study, with 
theoretical studies based on current and relevant to the proposed issue, where it 
aims to contribute to the promotion of journalism in the Mossoró/ RN.  
 
Keywords: organizations; organizational climate; satisfaction; journalism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 É comum, no estudo do jornalismo, o enfoque nas notícias, em sua emissão, 

recepção ou conteúdo. No entanto, poucas são as pesquisas voltadas para o 

significado psicológico do trabalho para os jornalistas que atuam na produção 

dessas notícias. São poucas as pesquisas que visam saber se os jornalistas são 

satisfeitos com sua profissão, quais os seus anseios ou quais as fontes de potencial 

insatisfação.  No intuito de colaborar para a observação desses aspectos, será 

utilizada, no presente estudo, a noção de clima organizacional.  

 Trata-se de um conceito empregado em Administração para retratar o nível de 

satisfação dos trabalhadores na esfera organizacional. A pesquisa partirá do 

pressuposto de que todas as organizações possuem características peculiares, 

sejam estas empresas produtoras de bens, ONGs ou de comunicação e informação, 

como é o caso dos jornais. Cada uma delas possui um clima de trabalho próprio, o 

qual pode ser capaz de influenciar na motivação e na satisfação, bem como no 

significado psicológico do trabalho para os colaboradores.  

 Devido à inexistência de ferramentas jornalísticas capazes de mensurar a 

satisfação profissional, escolheu-se o referido conceito por já ser este amplamente 

aplicado em várias organizações, independentemente do tamanho ou da natureza 

das atividades. Outro fator que motivou essa escolha foi o fato de ser a eficácia da 

pesquisa de clima reconhecida pelos estudos organizacionais.  Assim, essa 

ferramenta será utilizada para mensurar a satisfação dos jornalistas que trabalham 

em um dos jornais do município de Mossoró – RN. Para a realização da pesquisa, 

foi selecionado o jornal Gazeta do Oeste pela facilidade de acesso à direção e aos 

jornalistas. 

  O objetivo geral deste trabalho é analisar o clima organizacional do referido 

jornal, apontando as percepções dos jornalistas acerca do seu trabalho na 

organização. Especificamente, a pesquisa buscará explicar o termo clima 

organizacional, abordando a gênese desse conceito nos estudos organizacionais; 

analisar o ambiente interno da organização, verificando seus pontos fortes e os 

pontos passíveis de melhorias e demonstrar a importância do diagnóstico climático 

para a melhoria do desempenho profissional. 

Para atingir esses objetivos, serão realizadas pesquisas bibliográficas, a fim 
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de levantar as definições pertinentes ao assunto. O primeiro procedimento a ser 

adotado será a aplicação de um questionário construído com base em indicadores 

de clima. Os dados obtidos serão tabulados eletronicamente e interpretados à luz 

dos autores estudados. 

O trabalho será estruturado em quatro capítulos. O primeiro compreenderá o 

ambiente organizacional, definindo o que é uma organização e as características 

organizacionais da imprensa. O segundo  será destinado à conceituação de clima 

organizacional, incluindo o início dos estudos climáticos, os tipos de clima e como a 

pesquisa climática pode ser aplicada aos jornais. No terceiro será demonstrada a 

metodologia empregada na pesquisa. O último capítulo será destinado à análise e 

discussão dos dados.  
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2 AS ORGANIZAÇÕES 

 

 

No presente capítulo, um panorama geral do ambiente de trabalho foitraçado 

no intuito de compreender a dinâmica das organizações, trazendo uma visão 

organizacional da empresa de comunicação. O objetivo foi demonstrar a estrutura 

interna dos jornais e conhecer um pouco das exigências que recaem sobre os 

jornalistas. Inicialmente, fez-se necessário compreender o que é e o que caracteriza 

uma organização: 

Segundo Chiavenato (2007, p.33), organizações são ―unidades sociais 

propositada e planejadamente construídas e elaboradas para atingir determinados 

objetivos‖, sendo estes objetivos lucrativos ou não-lucrativos. De acordo com esse 

autor, na sociedade em que vivemos, quase tudo o que precisamos para satisfazer 

nossos desejos e necessidades são produzidos pelas organizações. Quando estas 

objetivam a lucratividade, também podem ser chamadas de empresas.  

Existe uma diversidade de organizações: produtoras de bens e produtos, de 

serviços especializados diversos, de divertimento, lazer, ONGs, de informação e 

comunicação, entre outras. Cada uma delas tem uma forma peculiar de desenvolver 

suas atividades, possuindo valores e cultura próprios, estabelecendo suas metas e 

processos de trabalho, lidando de forma diferenciada com seus recursos financeiros 

e humanos. 

Para Ricardo (2008), uma organização é uma realidade simbólica, habitada e 

construída por seres dotados de capacidade de simbolização. Esta realidade (a 

organização) é social e interativamente mantida e assente sobre uma ordem 

negociada e precária, estando dependente da ação dos diversos atores que 

participam de sua construção e manutenção. 

 Rodriguez (1999) acrescenta que os indivíduos e grupos que constituem as 

organizações são dirigidos não apenas por sua capacidade de simbolização, mas 

acima de tudo por objetivos racionalmente coordenados e permanentes com o 

passar do tempo. No intuito de alcançar esses objetivos, a organização planeja a 

atuação dos indivíduos através de elementos de produção, tomada de decisões e 

riscos, com a finalidade de produzir bens e serviços e de obter benefícios.  

Para Rainho et al. (s.d., p.03), a concepção de uma empresa segue os 

seguintes passos, citados a seguir:  
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Concebe-se uma organização pela materialização de 
uma idéia que pode ser transformada num esquema de 
uma série de pequenos passos — atividades — para 
serem executados por duas ou mais pessoas. Essa 
organização deve ser constituída por um grupo de 
pessoas com os mesmos objetivos. Estes objetivos 
devem ser explícitos e para que eles se concretizem, é 
necessário: uma coordenação de atividades — todas 
planejadas —, divisão do trabalho e hierarquia de 
autoridade e responsabilidade. 

 

 

Concomitantemente a essa idéia, Ramirez (2005, p.05) aponta como 

características essenciais de uma empresa as pessoas, a cultura (conjunto de 

propiedades do ambiente de trabalho, que são percebidas pelos membros da 

organização), as estratégias de sobrevivência no mercado e os procesos de 

trabalho. Esses quatro pilares se complementam e constituem os aspectos tangíveis 

e intangíveis que formam a organização,  conforme pode ser verificado no quadro 

abaixo: 

 

 

  

 

 

 

Figura 1: Características essenciais de uma empresa. Adaptação a RAMIREZ, R. Propuesta para 
mejorar el clima organizacional de uma empresa industrial de producción de alimentos. 
2005. Monografia (Licenciatura em Psicologia Industrial). – Universidade Rafael Landivar. 
Disponível em <http://www.monografias.com>. Acesso em 18/07/09. 
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Esse ―retrato organizacional‖ proposto por Ramirez (2005) também pode ser 

aplicado a um jornal, pois  o mesmo possui uma identidade própria, uma forma 

padrão de reagir a estímulos internos e externos, sendo também dirigido por 

estratégias e processos de trabalho ditados pela necessidade de sobrevivência no 

mercado. Além disso, é formado por individuos que agregam seus conhecimentos 

profissionais e vivências pessoais ao cotidiano empresarial. 

No tocante às pessoas no ambiente de trabalho, Chiavenato (2007) afirma 

que, apesar  de o comportamento ser a forma individual de proceder, no contexto 

empresarial ele é poderosamente afetado por fatores externos (decorrentes do 

ambiente de trabalho, estrutura da empresa, sistemas de recompensas, políticas e 

procedimentos) e por fatores internos como percepção e motivação. Dessa forma, 

em qualquer empresa, inclusive nos jornais, o componente humano pode ser 

afetado pela realidade organizacional. 

 

 

2.1 Características organizacionais da imprensa 

 

 

Sendo o jornalismo ―uma profissão agitada, tão mutável como as notícias de 

que vive‖ (HOHENBERG apud FIDELIS, 1986, p.09), é de se esperar que as 

empresas que desenvolvam essa atividade sejam altamente dinâmicas, orientadas 

para a produção. Isso porque, enquanto sistema de produção, a imprensa 

assemelha-se a uma indústria: leva ao consumidor um produto físico; sua estrutura 

organizacional está dividida em funções; tem prazos a cumprir; busca a qualidade, o 

baixo custo e a lucratividade. As bases para essa industrialização foram 

estabelecidas a partir do final do século XIX, como aponta Seabra (2006, p.111): 

 

 

A partir do final do século XIX, os fatos ganham 
importância em detrimento das opiniões e os diários 
passam a competir entre si na busca de mais e melhores 
informações. Mudanças ocorridas nos últimos 100 anos 
alteraram o modelo industrial do século XIX, mas o jornal 
continua sendo o que sempre foi: um espaço para a 
divulgação de notícias, idéias e visões do mundo, além, 
é claro, de veículo privilegiado para a comercialização de 
anúncios classificados e campanhas publicitárias. 

 



15 
 

Assim, uma rotina produtiva passa a direcionar a maior parte do trabalho 

jornalístico. A rotina abrange a conferência do que está sendo noticiado no momento 

em jornais, emissoras de rádio e TV, internet; o fechamento da pauta e distribuição 

das tarefas; a apuração dos fatos, a redação da notícia; as reuniões de pauta; a 

diagramação; as fotografias e ilustrações; além de outras atribuições como 

recepção, comercial, as quais não fazem parte do objeto da pesquisa. Abaixo, 

Seabra (2006, p.109), apresenta um exemplo de estrutura de redação jornalística: 

 

 

 

 

 

 

Essa orientação mercadológica presente no trabalho jornalístico foi uma 

direção que inevitavelmente a profissão tomou no decurso de sua história, como 

mostra Pereira (2009, p. 04,05): 

 

 

Mudanças na estrutura das empresas jornalísticas e 
fatores político-culturais teriam levado à emergência do 
chamado `jornalismo de mercado'[...].O `jornalismo de 
mercado' colocaria em xeque todo o ideal romântico que 
perpassa a profissão. De certa forma, há uma 
radicalização do caráter mercantil da imprensa, 
intrínseca à própria produção noticiosa. Essa 
radicalização é resultado de alterações não só no 
jornalismo, mas em toda estrutura social. 

  

Figura 2: Exemplo de estrutura de redação jornalística. SEABRA, Roberto. Produção da notícia: a 
redação e o jornalista. In DUARTE, Jorge (org.). Assessoria de imprensa e relacionamento com 
a mídia: teoria e técnica. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
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Com as mudanças impostas pelo jornalismo de mercado, os mais afetados 

foram os próprios jornalistas, por serem estes profissionais os criadores do produto e 

portanto, ―parte ativa no processo de construção e reconstrução social da realidade, 

no processo de produção e reprodução social, embora não sejam os únicos agentes 

neste processo‖ (PINTO; SOUZA, s.d., p.01) 

Segundo Pereira (2009, p.06), a influência da lógica comercial nos jornais 

repercutiu na estrutura do trabalho jornalístico, na auto-imagem do profissional e, 

consequentemente, na satisfação em exercer o jornalismo. Essa idéia está expressa 

da seguinte forma: 

 

 

A influência da lógica comercial nas redações trouxe 
consigo a redução de custos na fabricação de notícias e 
um processo de precarização do mercado de trabalho. A 
deterioração do mercado de trabalho traz um sentimento 
de resignação dos profissionais às condições impostas 
pelas empresas. [...] Com isso, o texto jornalístico 
adquire um caráter cada vez mais instrumental, 
identificado com os interesses do mercado. O jornal é 
produzido como um manual para a vida cotidiana. O 
jornalista perde a aura de herói e identifica-se, cada vez 
mais, como simples operário de um sistema de produção 
taylorizado.  

 

 

Apesar das exigências industriais, os jornais se diferenciam das demais 

organizações em virtude da carga simbólica do seu produto, bem como pelo fato de 

sua tarefa maior ser informar, e não propriamente a produção do periódico. Como o 

jornal é uma empresa privada com a missão pública de agir como um catalisador e 

agente da consciência social (BELTRÃO, 1992), o trabalho jornalístico sobrevive da 

confiança do público. E para a qualidade desse trabalho é preciso haver o 

comprometimento dos jornalistas.  

Estes profissionais, segundo Viana (apud Duarte & Fonseca Júnior, 2006), 

são geralmente curiosos, críticos, observadores e persistentes. Muito além das 

exigências do trabalho e da empresa, são indivíduos que buscam satisfazer suas 

necessidades, sejam elas de sustento ou segurança, de estabilidade, 

reconhecimento ou crescimento profissional, embora a empresa exija que sua 

lealdade seja direcionada aos interesses organizacionais.  
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Esta realidade geralmente é negligenciada pelos gestores de organizações 

dessa natureza. A esse respeito, Siqueira (2004, p.17) afirma: 

 

 

Embora a maioria das organizações de comunicação se 
preocupe em manter uma boa relação com seus 
fornecedores e prestadores de serviço e em conhecer o 
perfil dos clientes externos através de pesquisas de 
satisfação, as empresas não percebem que os clientes 
internos também precisam estar satisfeitos.  A utilização 
de pesquisas de clima organizacional constitui o primeiro 
passo para conhecer a visão das pessoas sobre a 
organização na qual trabalham, e sobre as ações que 
possam ser desenvolvidas para a melhoria da qualidade 
de vida no trabalho e dos serviços prestados.  

 

 

 Para compreender a percepção dos jornalistas em relação a fatores presentes 

no seu trabalho, é necessária a utilização de uma ferramenta que seja capaz de 

mensurar esses aspectos, que são inerentemente subjetivos e pessoais. É nesse 

sentido que será utilizada uma pesquisa de clima organizacional, cuja aplicação se 

dará no jornal Gazeta do Oeste, do município de Mossoró/RN.  
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3 CLIMA ORGANIZACIONAL  

 

 

O presente capítulo destinou-se às definições do conceito de clima 

organizacional, demonstrando a importância de sua aplicação no cotidiano das 

organizações. A finalidade é compreender como o clima se processa e como 

influencia na satisfação ou na insatisfação do profissional. A partir desse amparo 

teórico, foi possível esboçar quais os anseios do jornalista e como o dia-a-dia da 

profissão é interpretado pelos que vivenciam essa realidade. 

 

 

3.1 O conceito de clima organizacional 

 

 

A palavra ―clima‖ denota uma condição meteorológica. Segundo Soares (s.d.), 

o clima da organização é responsável pelo mapeamento do ambiente interno e varia 

segundo as motivações dos agentes que compõem a empresa, apreendendo as 

reações das pessoas, suas satisfações ou insatisfações pessoais. Nesse sentido, 

pode ser considerado um reflexo das motivações, comportamentos e relações 

estabelecidas entre os agentes organizacionais, além de ser um fator que influencia 

estas mesmas variáveis (LIMA & ALBANO, 2002). 

Luz (1995) afirma que este retrata o grau de satisfação material e emocional 

das pessoas que fazem parte do ambiente interno, influenciando profundamente a 

produtividade do indivíduo e, consequentemente, da empresa. Todavia, o conceito 

não traduz apenas os relacionamentos entre os profissionais, mas o termo carrega 

uma clara noção de satisfação com a própria empresa. Isso porque o clima 

organizacional é a síntese das percepções compartilhadas pelos indivíduos a 

respeito de vários aspectos organizacionais.  

O clima é definido por Abbey & Dickson (1983) como a qualidade do ambiente 

interno de uma organização, a qual resulta do comportamento e conduta dos seus 

membros, serve como uma base para interpretar a situação e direcionar as 

atividades. Pode-se interpretá-lo como sendo um ―termômetro‖ eficaz para medir 

como anda o estado de espírito das pessoas que compõem a organização no que se 

refere ao próprio trabalho. 
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Ricardo (2008) associa o clima à repetição de um modelo padrão de 

comportamento, atitude e sentimento, que caracteriza a convivência na organização. 

Na concepção de Ramirez (2005), diz respeito ao ambiente que se cria e se vive nas 

organizações, os estados de ânimo e como estas variáveis podem afetar o 

desempenho dos profissionais. A partir dos autores estudados, percebe-se um 

consenso no que se refere ao conceito de clima organizacional. 

 Segundo Luz (1995), a intensidade das reações negativas às decisões e 

forma de administração da empresa, quando se chega ao ponto de gerar conflitos 

interpessoais e interdepartamentais, constitui a forma mais aparente do clima de 

uma empresa, podendo-se determinar se este é agradável ou tenso. Por isso, o 

autor atesta que é importante que as empresas conheçam mais seus funcionários, o 

que pensam e sentem acerca de fatores que podem vir a interferir no clima, como 

salário, recompensas etc. 

 Por sua vez, Barçante (apud SIQUEIRA, 2004) observa que, ao se buscar 

conhecer e atender aos anseios dos funcionários, mais a empresa apontará a 

necessidade do comprometimento de todos. Assim, a satisfação fará com que o 

funcionário tenha um bom desempenho, cujos resultados agradarão a alta 

administração. 

 

 

3.2 Origem da abordagem climática 

 

 

Nem sempre o fator humano foi reconhecido no campo da Administração. 

Segundo Chiavenato (2003), o enfoque da primeira teoria administrativa, proposta 

em 1903 (a qual ficou conhecida como Administração Científica), recaía para a 

execução de tarefas, buscando-se a racionalização do trabalho no nível operacional. 

De 1909 a 1931, foi a vez da estrutura organizacional. São exemplos dessa 

abordagem a Teoria Clássica e a Teoria da Burocracia. 

A ênfase nas pessoas no contexto organizacional se deu a partir do ano de 

1932, com a escola de Relações Humanas, onde uma geração de cientistas sociais 

investigou a atuação dos trabalhadores na organização. Entre eles, pode-se citar 

Elton Mayo, Kurt Lewin, F.J. Roethlisberger e W. Dickson. Apesar de não terem 

tratado especificamente sobre clima organizacional, esses autores compreenderam 
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a influência dessa variável no ambiente de trabalho. (FREITAS, 1991). Destaca-se a 

contribuição de Elton Mayo, com a descoberta do desempenho pessoal e das 

relações sociais como fatores preponderantes para a origem da satisfação o 

trabalhador. 

De acordo com Chiavenato (2003), entre os anos de 1947 e 1956 os estudos 

se voltaram para a análise ambiental, a tecnologia, a estrutura e a competitividade. 

São reflexos dessa abordagem a Teoria Estruturalista, a Teoria dos Sistemas, a 

Abordagem Sociotécnica e a Teoria Neoclássica. O retorno para o foco nas pessoas 

se deu em 1957, com a Teoria Comportamental. Essa teoria recebeu volumosa 

contribuição de psicólogos behavioristas (escola da Psicologia que estuda o 

comportamento humano), cuja contribuição resultou no surgimento da Psicologia 

Organizacional. 

O fator Clima Organizacional foi proposto no contexto do movimento de 

Desenvolvimento Organizacional (DO), surgido na década de 1960, a partir da 

Teoria Comportamental. Dentre as contribuições do DO, destacam-se os estudos 

sobre a motivação humana, a consideração dos conflitos entre objetivos individuais 

e empresariais e um novo conceito para organização, onde esta passou a ser vista 

como ―a coordenação de diferentes atividades de contribuintes individuais com a 

finalidade de efetuar transações planejadas com o ambiente‖ (LAWRENCE & 

LORSCH apud CHIAVENATO, 2003, P.371).  

A seguir, um quadro proposto por Chiavenato (2003, p. 549) com o resumo 

das teorias administrativas e suas respectivas ênfases: 
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Em Jornalismo, a maior parte dos estudos é voltada para o processo de 

comunicação, seja a emissão, o conteúdo, a recepção, as linguagens etc. No 

entanto, poucos contribuem para uma visão do jornalista como indivíduo inserido 

num contexto organizacional, com desejos e necessidades reais. A noção mais 

aproximada disso é a de que a notícia (e consequentemente os jornalistas que as 

produzem) é submetida a constrangimentos organizacionais. Essa é a Teoria 

Organizacional, proposta por Warren Breed, em 1955. 

Essa teoria permitiu uma visão um pouco mais aproximada da realidade 

organizacional em que o jornalista está inserido. Apesar de não considerar 

propriamente os anseios profissionais, a teoria organizacional contribuiu para 

demonstrar que a forma desejada de agir, conviver e sobreviver dentro da empresa 

afeta de alguma forma o trabalho jornalístico, sobretudo no produto final desse 

trabalho. Essa realidade pode ser vista desta forma: 

 

ÊNFASE                                    TEORIAS ADMINISTRATIVAS 

Tarefas   Administração Científica 

Estrutura 

  Teoria Clássica 

  Teoria da Burocracia 

  Teoria Estruturalista 

  Teoria Neoclássica 

Pessoas 
  Teoria das Relações Humanas 

  Teoria Comportamental 

Tecnologia   Teoria da Contingência 

Ambiente 
  Teoria de Sistemas 

  Teoria da Contingência 

Figura 3: As teorias administrativas e seus fundamentos básicos. CHIAVENATO, Idalbeto. 
Introdução à Teoria Geral da Administração. 7.ed.rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 
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O jornalista antecipa-se às correções e broncas 
entregando um trabalho que não desagrade a seus 
superiores. O controle editorial é exercido de forma sutil, 
aos poucos, sem que, necessariamente, o empregado 
da informação perceba e sem que as normas tenham 
sido de fato disseminadas de forma explícita. Assim, 
critérios não-individuais se disseminam pelos 
coleguinhas de redação e se cristalizam em cultura 
interna do veículo (BREED apud PEREIRA JÚNIOR, 
2006, p.35)  

 

 

Segundo o autor, essas regras implícitas produzem certo conformismo, que 

se constrói mediante o conhecimento e adaptação às normas e políticas editoriais, 

as quais não são necessariamente explicitadas, mas absorvidas com o tempo num 

processo gradativo de estímulo e punição (BREED apud TRAQUINA, 2005). Dessa 

forma, Breed compreendeu empiricamente a influência desses constrangimentos 

sobre a atuação do jornalista, os quais podem vir a determinar os estados de ânimo 

na redação.  

Cada jornalista trabalha incansavelmente para a satisfação de suas 

necessidades pessoais e para se manter presente no mercado competitivo. Essa 

interação diária no ambiente de trabalho resulta numa realidade onde normas de 

comportamento são assimiladas por ―osmose‖ e aceitas como incontestáveis, sob 

pena de perseguições internas ou perda de emprego. Nesse contexto, os jornalistas 

se adaptam, em cada empresa, ao grupo, à estrutura organizacional e ao próprio 

ambiente de trabalho. 

Semelhantemente a qualquer grupo de profissionais, os jornalistas aprendem 

as normas de sobrevivência na organização, sendo que a percepção dos 

profissionais em relação à empresa se reflete, positiva ou negativamente, no próprio 

ambiente de trabalho. Esse fenômeno, conhecido no mundo empresarial como clima 

organizacional, também pode ser visto nos jornais. 

 Nos locais onde o clima não é satisfatório, podem ser identificados 

sentimentos como apatia, alienação, desânimo, declínio da produtividade ou revolta 

(SOUZA, 1978). Além disso, um clima organizacional ruim pode repercutir na 

satisfação dos jornalistas, resultando num trabalho sem motivação, cujo produto final 

é de qualidade duvidosa, digno de críticas assim expressas: 
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Quando a imprensa está em questão, nas diversas 
situações, um conjunto de problemas aparece. Apuração 
mal feita, textos imprecisos, informações distorcidas, 
incapacidade para abordar assuntos de interesse 
público, informações secundárias alçadas à manchete, 
influência do poder econômico no conteúdo editorial, 
influência do poder político no conteúdo editorial, dentre 
outros vários pontos bastante questionados, são 
apontados no dia a dia da crítica à imprensa (GUERRA, 
2009, p.01). 

 

 

 Dessa forma, a preocupação com o clima das organizações midiáticas deve 

ser influenciada pelo compromisso com o público, devendo a empresa encarar a 

qualidade total como propulsora do trabalho jornalístico. Isso inclui a satisfação dos 

jornalistas. 

 

 

3.2.1 Tipos climáticos 

 

 

Os psicólogos Litwin e Stinger (apud GONÇALVES, 1997) apresentam nove 

dimensões em que o clima organizacional pode ser percebido, as quais estão 

intrinsecamente ligadas a algumas propriedades pertencentes à cultura da 

organização. São estas as dimensões apontadas pelos autores: estrutura, 

responsabilidade, recompensa, desafio, relacionamento, cooperação, padrões, 

conflito e identidade. 

No quesito estrutura, a percepção dos membros e, consequentemente, o 

clima de trabalho pode ser influenciado pelas restrições, regulamentos, regras e 

formas administrativas encontradas no desenvolver do trabalho.Outros fatores 

passíveis de gerar satisfação ou insatisfação são o sentimento de autonomia para a 

tomada de decisões relativas ao trabalho e a forma de supervisão. Estes aspectos 

foram elencados pelos autores na dimensão da responsabilidade.  

A satisfação dos membros da organização também pode estar relacionada 

com os sentimentos de justiça na política de promoção e remuneração e de serem 

recompensados por um trabalho bem feito. Essa é a dimensão da recompensa. A 
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dimensão do desafio traduz um sentimento de confiança no funcionário, por parte da 

organização, na tomada de decisões e no desempenho das funções.  

Outro elemento, talvez o mais perceptível, para o diagnóstico do clima 

organizacional são os relacionamentos entre os membros da organização. Um clima 

de trabalho adequado aponta boas relações sociais entre colegas, superiores e 

subordinados. Por cooperação, os autores compreendem a percepção de espírito de 

ajuda por parte de superiores e subordinados.  

A dimensão dos padrões representa o grau em que a organização enfatiza e 

valoriza normas e processos. A inclusão dessa dimensão por parte dos autores 

resulta do fato de que o enfoque excessivo nas normas e processos também pode 

se constituir num causador de insatisfação nos profissionais.  

Conflito é o sentimento dos membros da organização sobre opiniões 

discrepantes e sobre a forma como essas opiniões são mediadas para a solução 

dos problemas. No caso dos jornais, quando a divulgação/omissão de um fato ou a 

solução de um determinado embate interno fere as opiniões de alguns jornalistas, 

cria-se certa insatisfação no ambiente de trabalho. Na dimensão da identidade, 

Litwin e Stinger (apud GONÇALVES, 1997) apresentam como influência para o 

clima da organização o sentimento de fazer (ou não) parte dela, de compartilhar 

objetivos pessoais com os organizacionais.  

Para esses autores, a satisfação dos trabalhadores está condicionada a 

essas nove dimensões. No entanto, é possível existir insatisfação em apenas uma 

dessas áreas ou em algum outro aspecto organizacional não percebido por eles. Por 

este motivo, é importante que o pesquisador escolha bem as variáveis a serem 

pesquisadas, adequando-as à natureza da empresa. 

Uma classificação mais didática é a de Souza (1978). A autora apresenta os 

tipos de clima como desumano, tenso e de tranquilidade e confiança. O clima 

desumano caracteriza-se pela excessiva importância dada à tecnologia. No clima 

tenso, há forte pressão ao cumprimento de normas rígidas e burocráticas, em que os 

resultados podem levar a punições e/ou demissões. Já o clima de tranqüilidade e 

confiança caracteriza-se pela plena aceitação dos afetos, sem descuidar-se de 

preceitos e do trabalho.  

Apesar dessas divisões didáticas, o clima pode ser descrito pelos membros 

da empresa de diversas formas. No intuito de uniformizar o diagnóstico, 

convenciona-se utilizar as variáveis mais passíveis de gerar tensões e insatisfações. 
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Assim, é possível mensurar a satisfação dos trabalhadores em relação a diferentes 

aspectos que compõem a cultura e traduzem o ambiente de trabalho da empresa 

utilizando-se a pesquisa de clima organizacional.  

 

 

3.3 A pesquisa de clima organizacional 

 

 

Deming (1990), um dos responsáveis pela reestruturação e sucesso das 

empresas japonesas, acreditava que as organizações deveriam ter pessoas que 

trabalhassem unidas para garantir a satisfação dos clientes. Nas empresas em que 

atuou, a consideração das pessoas no ambiente corporativo garantiu a qualidade 

dos produtos, a eficiência e a eficácia laboral. Isso foi possível graças à motivação 

das pessoas, cuja identificação com o trabalho os motivava a produzir mais e 

melhor. Em situação contrária a essa, Cruzeiro (2007) afirma que trabalhadores 

descontentes possivelmente desenvolvem um baixo desempenho. O estresse 

causado pela insatisfação produz doenças psicossomáticas, além de problemas de 

relacionamentos entre os colegas, conforme apresenta a autora:  

 

 

Existem alguns comportamentos nas organizações que 
se tornam indicadores do clima organizacional, seja ele 
positivo ou negativo, tais como rotatividade de pessoal 
(Turnover), absenteísmo, pichação nos banheiros, 
programas de sugestões que, se mal sucedidos, podem 
revelar falta de comprometimento dos colaboradores. 
Ademais, o baixo desempenho dos colaboradores, na 
avaliação de desempenho, pode indicar o seu estado de 
ânimo ou problemas pessoais, as greves podem revelar 
uma reação de descontentamento para com a empresa e 
os conflitos interpessoais e interdepartamentais podem 
determinar um clima tenso ou desagradável. Além 
desses, outros indicadores são desperdícios de material 
– forma de rebeldia contra as condições de trabalho – e 
queixas no Serviço Médico (CRUZEIRO, 2007, p.02). 

 

 

Os jornais, apesar de serem organizações diferentes em natureza e formato, 

não estão alheios a essa realidade. Como a motivação é algo estritamente pessoal e 

peculiar a cada indivíduo, procura-se operacionalizar o sentimento através da 
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satisfação, que, por sua vez, baseia-se em fatos: salário insatisfatório, excesso de 

trabalho, entre outros. A pesquisa se constrói por meio de um levantamento das 

opiniões dos profissionais, representando, assim, um mapeamento das percepções 

sobre o ambiente interno da organização. Na prática, essa é uma ferramenta 

utilizada para a análise do ambiente interno e mensuração dos níveis de satisfação 

dos colaboradores.  

Na definição de Kahale (2002), esse é um instrumento que serve para mapear 

ou retratar os aspectos críticos que configuram o momento motivacional dos 

funcionários da empresa. A autora apresenta algumas variáveis para a pesquisa de 

clima organizacional. São estas as variáveis: desafios, realização/satisfação, 

valorização/reconhecimento, crescimento profissional, participação/utilidade, 

liderança, integração e reconhecimento financeiro.  

Essas variáveis, as quais foram utilizadas para a concepção do questionário 

desta pesquisa, foram elencadas pela autora por meio da experiência prática na 

pesquisa de clima em diversas organizações.  O objetivo é traçar um ―retrato‖ do 

ambiente interno da empresa a partir de pontos potencialmente causadores de 

insatisfação. As variáveis propostas possibilitam perceber a situação climática do 

ambiente interno dos jornais (e, com isso, a situação do próprio jornalista em relação 

ao seu trabalho na empresa). Além disso, as informações levantadas podem ajudar 

essas empresas a efetuar diferentes ações, como valorizar os pontos fortes e criar 

estratégias para lidar com os pontos de melhoria.  

No campo do jornalismo, a aplicação de pesquisas dessa natureza também é 

relevante para o conhecimento das mudanças no perfil dos jornalistas no decorrer 

dos anos, como expresso abaixo: 

 

 

Interessa, portanto, saber quem são os jornalistas de 
hoje em dia, o que significa, em parte, traçar o seu perfil 
sociográfico e sócio-profissional. No entanto, parece-nos 
que estes estudos devem ser constantes e repetir-se, 
pelo menos, de dez em dez anos, de forma a ser 
possível avaliar o que vai mudando entre esse corpo 
profissional que, conforme já tivemos oportunidade de 
realçar, é (ainda?) manifestamente relevante para a 
construção social de referentes sobre a realidade 
(PINTO; SOUZA, s.d., p03). 
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Sendo assim, é importante a aplicação periódica de pesquisas de clima 

organizacional a fim de verificar o estado de espírito e a motivação dos profissionais. 

O presente estudo considerou a ocorrência desses fatores no âmbito empresarial e 

sua incidência sobre a satisfação profissional do jornalista. O intuito é lançar uma 

perspectiva de melhoramento da relação indivíduo/empresa, a partir do 

conhecimento dos anseios desses profissionais em relação à estrutura do trabalho. 

Um dos obstáculos a serem superados é o próprio desinteresse por parte das 

organizações, pois, segundo Luz (2002), as empresas não têm interesse em ouvir os 

seus funcionários a fim de conhecer suas expectativas profissionais e pessoais. No 

caso dos jornais, essa realidade se acentua mais ainda graças à dinamicidade 

dessas empresas. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Tipos de estudo 

 

 

A pesquisa pode ser caracterizada, de acordo com os critérios de Oliveira 

(1997), como sendo descritiva, pois a mesma procurou explicar as relações de 

causa e efeito dos fenômenos, ou seja, os papéis das variáveis que causam ou 

influenciam na satisfação profissional dos jornalistas entrevistados.  

Conforme Rampazzo (2002) aponta, a pesquisa descritiva assume diversas 

formas, entre as quais se destacam a pesquisa de opinião e o estudo de caso. O 

presente trabalho consiste em um estudo de caso, cuja peculiaridade é aplicação 

sobre um determinado indivíduo, família, grupo ou comunidade, no intuito de 

examinar vários aspectos de sua vida.  

Para Viana (2001), o investigador pode centrar seu estudo de caso no todo da 

realidade a ser estudada, em parte dela ou em uma de suas atividades específicas. 

Nesse sentido, estudou-se especificamente o grupo dos jornalistas do jornal Gazeta 

do Oeste, excetuando-se as demais classes de profissionais dessa empresa. Isso 

porque não se constitui objetivo da pesquisa a análise holística da organização, e 

sim os anseios dos jornalistas no tocante a aspectos referentes ao seu trabalho. 

A fim de compor um referencial teórico para a pesquisa, foi realizada uma 

revisão bibliográfica, a qual se deu através de livros, revistas, artigos, monografias e 

documentos eletrônicos. Como procedimento técnico, foi utilizado o estudo de 

campo, definido por Gil (2009, p.53) como sendo uma pesquisa ―desenvolvida por 

meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com 

informantes para captar suas explicações e interpretações do que ocorre no grupo‖.  

 

 

4.2 Amostra 

 

 

A pesquisa de campo foi realizada no jornal Gazeta do Oeste, empresa com 

atividade no município de Mossoró/RN. Foi aplicado um questionário com questões 
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estruturadas e subjetivas a uma amostra dos jornalistas que trabalham na redação 

desse jornal, que formam um total de 21 profissionais. Desse total, foram 

entrevistados 12 indivíduos. Nessa pesquisa, foram considerados jornalistas os 

profissionais que trabalham diretamente na apuração, redação, edição e publicação 

das notícias. Os revisores não foram pesquisados porque, no jornal Gazeta do 

Oeste, esses profissionais têm rotinas diferenciadas e não se envolvem diretamente 

com a equipe e com o processo criativo das notícias. O perfil dos entrevistados pode 

ser conferido na tabela da página 34. 

Para compreender o clima organizacional a partir da visão de profissionais 

atuam em diferentes funções no processo jornalístico, a amostragem foi segmentada 

levando-se em conta categorias. Estas foram agrupadas da seguinte forma: 

jornalistas em cargos de chefia, repórteres e diagramadores/fotógrafos. Não se 

consistiu objetivo da pesquisa a consulta a outros tipos de profissionais que 

trabalham no Gazeta do Oeste.  

 

 

4.3 Coleta de dados e instrumentos de pesquisa 

 

 

Os dados foram obtidos através de um questionário elaborado com base nas 

dimensões-chave propostas por Kahale (2002). São elas: desafios, 

realização/satisfação, valorização/reconhecimento, participação/utilidade, liderança, 

integração e crescimento profissional/reconhecimento financeiro. O questionário foi 

composto por dez questões, sendo oito estruturadas, uma semi-aberta e uma aberta 

(APÊNDICES, p. 43).  

A escolha do questionário como instrumento de pesquisa foi motivada pela 

facilidade de identificação de tópicos relevantes; por este permitir análises claras; 

ser fácil de responder; ser um instrumento sigiloso  e por produzir resultados 

sintéticos e globalizantes. 

A aplicação do questionário se deu no período de 08 a 17 de novembro de 

2010. Este foi aplicado junto aos repórteres, fotógrafos, diagramadores, editores e 

diretor de redação que compõem o Gazeta do Oeste. Para facilitar a tabulação, 

agrupou-se como ―cargos de chefia‖ as funções de editor-chefe ou setorial, chefe de 

reportagem e diretor de redação e formou-se um único grupo para fotógrafos e 
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diagramadores. 

No intuito de aproximar o questionário à realidade da imprensa, as variáveis 

crescimento profissional e reconhecimento financeiro foram mescladas, uma vez que 

é possível compreendê-las de forma correlacionada. O intuito do questionário foi 

apontar os pontos fortes e os pontos a serem melhorados no ambiente interno da 

redação do jornal Gazeta do Oeste. 

 

 

4.4 Análise dos dados 

 

 

A mensuração foi feita através de recursos eletrônicos, a partir da tabulação 

dos dados coletados. O tratamento desses dados foi feito através de cálculos de 

porcentagem. A avaliação foi feita com base em obras de autores considerados 

referência nos estudos de clima organizacional.  

 

 

4.5 Área de estudo 

 

 

O jornal Gazeta do Oeste é uma empresa com atividade no município de 

Mossoró/RN, com sede localizada à Avenida Cunha da Mota, n° 96 – Centro.  

 

 

 

 

4 

Figura 4: Atual fachada da Gazeta. 

Fonte: Arquivo Gazeta do Oeste. 
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A Gazeta foi fundada em setembro de 1977, pelo professor Canindé Queiroz, 

cuja fotografia pode ser vista abaixo: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A idéia de montar o referido jornal surgiu após a saída de Canindé da 

presidência da Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte – FURRN, 

por motivo de rompimento político com o então prefeito Dix-Huit Rosado, em cujo 

mandato o professor havia sido vice-prefeito. Com a saída, ele e sua esposa, Maria 

Emília Pereira, montaram a Assessoria Técnica, Planejamento e Gráfica Ltda 

(ASTECAM), que era uma empresa de assessoria de projetos para as prefeituras do 

estado, com sede no atual prédio do jornal.  

Para incrementar os negócios dessa empresa, o casal comprou a primeira 

máquina off-set de Mossoró: uma Ricoh 1010. Além de imprimir os projetos, a 

máquina serviu para a criação da gráfica. Enquanto prestava serviços gráficos, 

Canindé idealizava o jornal. Para ele, o projeto era viável porque só havia na cidade 

o jornal O Mossoroense, o qual enfrentava um período de dificuldades financeiras. 

Para tanto, comprou uma máquina Multilite 1850, que quebrou no primeiro dia de 

impressão. A máquina foi consertada ainda de madrugada, o que fez com que a 

primeira edição saísse por volta das 12h ou 13h. A próxima fotografia registra esse 

momento: 

Figura 5: O fundador do jornal Gazeta do Oeste, 
Canindé Queiróz. 
Fonte: Arquivo Gazeta do Oeste. 

5 
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Mediante pesquisa realizada por Oliveira (2007), a Gazeta foi o primeiro jornal 

tablóide do RN, seguido pelos demais periódicos do Estado. A diagramação foi 

elaborada pelo jornalista Ricardo Rosado. Já o projeto editorial ficou a cargo do 

jornalista Rogério Cadengue. O jornal teve inicialmente tiragem semanal, chegando 

às bancas somente aos sábados.  

Abaixo, edições comemorativas da Gazeta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Um brinde à primeira edição, em 1977. 

Fonte: Arquivo Gazeta do Oeste. 

Figura 7: Edições comemorativas da Gazeta. 

Fonte: Arquivo Gazeta do Oeste. 

6 

7 



33 
 

Na década de 80, marcou o período o risco de perda das máquinas e da 

produção por causa das enchentes do Rio Mossoró. Apesar de ter havido outras 

enchentes em anos anteriores, em 1985 as águas invadiram casas, indústrias, 

comércios e deixaram boa parte dos mossoroenses desabrigados. Nesse ano, as 

edições deixaram de ser impressas e foi necessário que todos que faziam parte do 

jornal se revezassem para conter as águas e, com isso, os prejuízos.   

Também na década de 80, um artigo publicado na Gazeta recebeu o prêmio 

Herzog de Comunicação, promovido pela Associação dos Jornalistas de São Paulo. 

O artigo do advogado Paulo Linhares, intitulado ―Mão Branca e os interesses do 

poder‖, foi publicado em 23 de agosto de 1980 e rendeu ao jornal o mérito de ser o 

primeiro do município a ganhar um prêmio de jornalismo. 

Apesar da projeção conquistada no final da década de 70 e da consolidação 

nos anos 80, ainda não havia estrutura suficiente para aumentar a tiragem das 

edições do jornal. Essa situação perdurou até 1991, período em que os gestores 

receberam orientações estratégicas de uma empresa de consultoria e passaram a 

perceber no processo de distribuição um incremento para as receitas. 

Ainda neste período, o jornal sofreu certa turbulência. Um dos motivos para a 

ocorrência dessa crise foram os constantes embates políticos do então diretor, 

Canindé Queiroz, bem como os desentendimentos internos com a equipe de 

jornalistas. O principal fator que motivou o desgaste com parte da equipe foi o 

desejo de veicular o jornal diariamente (desejo esse considerado inviável pelo editor 

da época).  

Demitido, este editor monta um jornal próprio e começa a convidar antigos 

colegas para trabalhar com ele.  Dessa forma, ocorre um esvaziamento e quase 

falência da Gazeta. Após esse período, Canindé se afasta da direção por motivos de 

saúde e sua esposa assume a chefia do periódico.  A partir daí, a redação começa a 

ser renovada e alunos provenientes do recém-implantado curso de Comunicação 

Social passam a fazer parte do quadro funcional (inicialmente como estagiários e, 

depois, contratados).  

Hoje, o jornal conta com um quadro de 53 pessoas, sendo que 21 trabalham 

na apuração, redação, edição e publicação das notícias. O jornal conta ainda com 

três revisores; duas recepcionistas; três Auxiliares de Serviços Gerais (ASGs); três 

encarregados pelo setor comercial; um chefe de recursos humanos; um contador e 

um auxiliar contábil; quatro motoristas; um chefe de oficina; quatro dobradores; três 
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impressores; um gravador de chapas; uma encarregada de distribuição; dois 

distribuidores das assinaturas, bem como a diretora-administrativa e o diretor-geral 

(o qual está temporariamente afastado de suas atribuições). O organograma da 

empresa está apresentado logo a seguir: 

 

 

Figura 8: organograma do jornal Gazeta do Oeste.  
Fonte: Setor de Recursos Humanos da Gazeta. 

 

 

 Observando-se a estrutura da empresa, percebe-se a inexistência de funções 

necessárias à otimização do trabalho jornalístico, como pauteiros e chefes de 

reportagem. Outra peculiaridade na Gazeta é a igualdade hierárquica entre editores 

setoriais e repórteres. Isso se deve ao fato de que, dos sete repórteres que 

trabalham no jornal, cinco são responsáveis por editorias específicas. Apesar desse 

acúmulo de funções, os repórteres que também trabalham como editores não 

recebem a remuneração referente a este último cargo.   
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Entrevistados 

 

 

Dos vinte e um jornalistas que trabalham no jornal Gazeta do Oeste, doze 

responderam o questionário, o que totaliza 57% dos profissionais em questão. Com 

base nos dados coletados tem-se a seguinte amostra, cujo perfil pode ser visto na 

tabela 1: 

 

 

    Tabela 1                                         Perfil dos entrevistados 

Número de entrevistados              12 jornalistas Percentual 

Função 

7 repórteres; 

4 fotógrafos/diagramadores; 

1 jornalista com cargo de chefia. 

58% 

33% 

9% 

Gênero 
7 homens; 

5 mulheres. 

58% 

42% 

Faixa etária 

6 pessoas com idade entre 26 e 35 anos; 

4 pessoas com idade entre 18 e 25 anos; 

2 pessoas com idade superior a 45 anos. 

50% 

33% 

17% 

Escolaridade 

1 cursando Pós-graduação; 

8 com Ensino Superior; 

2 com Ensino Médio; 

1 com Ensino Fundamental. 

8% 

67% 

17% 

8% 

Tempo de serviço 

4 trabalham de 1 a 5 anos; 

3 trabalham há menos de 1 ano; 

3 trabalham há mais de 10 anos; 

2 trabalham de 6 a 10 anos. 

33% 

25% 

25% 

17% 

 

Fonte: Dados da Pesquisa de Campo (2010) 
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5.2 Variáveis pesquisadas 

 

 

5.2.1. Desafios 

 

 

 Essa dimensão-chave abrangeu o prazer de sentir-se desafiado a se 

qualificar, a propor sugestões que facilitem o trabalho, a superar obstáculos, a ser 

criativo, a criar novas formas de contar os fatos, lidar com realidades novas e com 

assuntos inesperados a cada dia. A importância dessa dimensão é explicada por 

Kahale (2002, p.07) da seguinte forma: 

 

 

Todos precisam sentir que suas funções ainda 
contenham desafios a serem vencidos para que ainda 
possam ter motivação para executá-las. Quando sentem 
que já não há mais desafios nas atividades que 
executam ou na empresa que trabalham, se não há uma 
mudança, passam a perder o pique e a vontade de fazê-
lo bem feito.  

 

 

Nessa dimensão foi avaliado o estímulo à qualificação. Assim, com base nos 

dados obtidos, constatou-se que a maior parte dos jornalistas sente-se estimulada 

pelo jornal a se qualificar cada vez mais, conforme exposto abaixo, na tabela 2: 

 

 

Tabela 2               Você se sente estimulado pelo jornal a se qualificar cada         
vez mais? 

92% Sim 8% Não 

 

Fonte: Dados da Pesquisa de Campo (2010) 

 

 

 Outra questão proposta com base na dimensão-chave Desafios diz respeito à 

monotonia do trabalho. Quando foram questionados se consideram seu trabalho 

monótono ou repetitivo, nenhum dos entrevistados considerou seu trabalho dessa 
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forma, fato esse proporcionado pela natureza da atividade jornalística. O resultado 

dessa questão pode ser visto na tabela 3: 

 

 

Tabela 3               Você considera seu trabalho monótono ou repetitivo? 

0% Sim 100% Não 

 

Fonte: Dados da Pesquisa de Campo (2010) 

 

 

5.2.2 Realização/ satisfação 

 

 

 Kahale (2002) afirma que, quando as pessoas não vêem sentido ou não 

gostam do que fazem, elas apenas empregam na realização da tarefa 

aproximadamente 10% da capacidade produtiva. Nesse sentido, a análise desse 

quesito recai não somente ao gostar do que se faz, mas também compreende 

fatores presentes no próprio ambiente de trabalho.  

A primeira pergunta com base nessa dimensão tratou sobre a satisfação em 

exercer o jornalismo. Nessa questão, foi possível notar uma quantidade acentuada 

de jornalistas insatisfeitos em relação à quantidade dos que se sentem realizados 

com seu trabalho, como é possível confirmar na tabela 4: 

 

 

Tabela 4                      Você se sente plenamente realizado (considera-se 
satisfeito) em sua profissão? 

58% Sim 42% Não 
 

Fonte: Dados da Pesquisa de Campo (2010) 

 

 

Entre os 42% de jornalistas insatisfeitos com a profissão, percebeu-se que o 

grupo dos repórteres contém o maior número de profissionais descontentes. Esse 

grupo abriga os jornalistas com maior qualificação. Dessa forma, um fator que possa 

estar causando descontentamento seja o sentimento de não serem compensados 

financeiramente pela qualificação que já possuem.  
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O segundo grupo com maior número de profissionais descontentes é o dos 

fotógrafos e diagramadores. Diferentemente dos repórteres, essa fatia da amostra é 

a que possui menos qualificação, sendo que a escolaridade média desse grupo vai 

somente do Ensino Fundamental ao Médio.  Possivelmente, a barreira à plena 

satisfação pode estar atrelada a fatores intrapessoais, como sentir-se desprezado 

pelos colegas com maior qualificação. Já os jornalistas em cargos de chefia 

consideram-se realizados.  

O resultado dessa discussão pode ser conferido no gráfico 1: 

 

 

  

                                 Fonte: Dados da Pesquisa de Campo (2010) 

 

 

Na próxima pergunta, buscou-se investigar se a sobrecarga de tarefas ou 

carga horária se constitui em obstáculo relevante para gerar insatisfação. Com base 

nos dados, nenhum dos respondentes considerou-se sobrecarregado em relação a 

tarefas desempenhadas ou carga horária, como aponta a tabela 5:  

 

 

Tabela 5                      Sente-se sobrecarregado em relação a tarefas e carga 
horária? 

0% Sim 100% Não 
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Na mesma questão, perguntou-se aos entrevistados quantas horas trabalham 

em média. Mediante as respostas, foi possível construir o gráfico 2: 

 

 

 

                                    

Fonte: Dados da Pesquisa de Campo (2010) 

 

 

Apesar de não se considerarem sobrecarregados, o percentual de jornalistas 

que trabalham no mínimo seis, oito e dez horas diárias (75%) é superior ao dos 

jornalistas que gozam da carga horária prevista para o exercício da profissão, que é 

de cinco horas.  

Ainda na dimensão da realização ou satisfação no trabalho, foram 

apresentadas as variáveis: desvalorização profissional; pouco tempo para o 

cumprimento das pautas; instalações físicas e falta de equipamentos para a 

realização do trabalho. Ao serem questionados que fatores tendiam a deixá-los 

insatisfeitos em trabalhar na organização, a maioria alegou o pouco tempo para o 

cumprimento das pautas, conforme aponta o gráfico 3: 
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Fonte: Dados da Pesquisa de Campo (2010) 

 

 

5.2.3 Valorização/ reconhecimento 

 

 

 Acerca da consideração dessa dimensão-chave no diagnóstico climático, 

Kahale (2002, p. 07, 08) afirma que:  

 

 

pessoas entusiasmadas, valorizadas e felizes, que vêem 
seu trabalho reconhecido, aumentam a produtividade da 
organização. O ambiente interno da empresa deve prover 
as condições necessárias à sua realização, em todos os 
sentidos. A valorização é entendida como uma 
necessidade humana suficientemente forte para criar um 
clima adequado à superação dos desafios nesta época de 
grandes mudanças e competitividade [...]. E ser valorizado 
significa: receber maiores desafios, receber feedback, ser 
ouvido, ser tratado com igualdade, crescer 
profissionalmente e etc. 

 

 

Partindo dessa premissa, a investigação recaiu para o sentimento de 

valorização e reconhecimento por parte da empresa, superiores e colegas. Assim, 

questionou-se aos jornalistas se, na Gazeta, estes se sentiam reconhecidos pelos 
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demais agentes organizacionais. A maioria afirmou ser reconhecida pelo trabalho 

que executa, como exposto na tabela 6: 

 

 

Tabela 6                      Sente-se reconhecido (a) pelos seus superiores e pelos 
colegas de trabalho? 

83% Sim 17% Não 

 

 

5.2.4 Participação/ utilidade 

 

 

A consideração dos sentimentos de participação e de utilidade na pesquisa é 

extremamente importante, pois ―qualquer projeto que venha ser implantado na 

empresa precisará contar com um alto grau de participação e comprometimento dos 

seus colaboradores‖ (KAHALE, 2002, p. 08). 

 A explicação para a abordagem conjunta desses dois fatores é sustentada por 

esta autora devido ao fato de que, em muitas empresas, o sentimento de utilidade é 

muito prejudicado, pois os profissionais não conseguem ver suas funções fazendo 

parte de um projeto mais amplo. 

Na pesquisa, essa variável mediu o sentimento de fazer parte da empresa e 

de considerar o trabalho que executa como sendo essencial para a organização. 

Nesse sentido, questionou-se aos entrevistados se eles têm liberdade para propor 

pautas e demonstrar sua opinião na empresa. Todos os respondentes alegaram ter 

liberdade, seja esta total ou relativa. Isso pode ser conferido no gráfico 4: 
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Fonte: Dados da Pesquisa de Campo (2010) 

  

 

Dentro dessa questão, verificou-se a autonomia para a escolha de processos 

considerados por eles como os mais adequados para a realização do trabalho. 

Assim, 17% dos respondentes consideram que esse fator tende a deixá-los 

insatisfeitos em relação ao trabalho na empresa, 50% não se sentem afetados pela 

falta de autonomia e 33% não sabem ou não responderam a questão, o que constitui 

um percentual elevado de omissões. Esses números estão expostos no gráfico 5: 

 

 

 

 

                                            Fonte: Dados da Pesquisa de Campo (2010) 
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5.2.5 Liderança  

 

 

 Essa dimensão-chave mediu a apreensão dos jornalistas em relação à 

liderança do jornal. Sobre o papel dos líderes na motivação da equipe, Kahale 

(2002, p.09) afirma: 

 

 

O papel do líder e seu estilo de liderança são 
fundamentais para desenvolver a satisfação dos 
funcionários no trabalho. Contribuem para a motivação 
da equipe, o comprometimento dos funcionários, a 
confiança na empresa, a segurança e o sentimento de 
valorização do funcionário conquistado através de 
feedback , respeito e credibilidade. É muito importante 
que as lideranças de uma empresa sejam conscientes 
de seu papel perante a motivação de seus subordinados. 
Ele não os motivará diretamente, mas será o 
responsável direto por criar as condições básicas para 
que o subordinado possa encontrá-la. 

 

 

O fator mais notável em relação a essa variável é o relacionamento com os 

superiores diretos, o qual não foi visto pelos respondentes como entrave à 

realização do trabalho, conforme demonstrado na tabela 7: 

 

 

Tabela 7      O relacionamento com os superiores se constitui num obstáculo 
para a satisfação profissional? 

0% Sim 100% Não 

 

 

5.2.6 Integração 

 

 

 O objetivo dessa variável foi verificar o grau de integração entre os membros 

da equipe jornalística. Isso porque:  
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A partir do momento em que o colaborador é 
reconhecido como fator importante dentro do quadro de 
competitividade da empresa, surge a necessidade de 
formar equipes ligadas, de forma profunda e madura, ao 
pensamento e à massa crítica maior da empresa. Torna-
se impossível estabelecer uma diferenciação competitiva 
sólida com pessoas não engajadas, sem 
comprometimento em nível integral e completo com o 
destino da organização [...]. Equipes integradas ajudam 
a criar e manter ambientes motivadores e de grande 
poder competitivo (KAHALE, 2002, p10). 

 

 

Com base nisso, a pesquisa buscou investigar a qualidade do relacionamento 

entre os jornalistas. Unanimemente os respondentes alegaram não ter problemas no 

relacionamento com os colegas, o que mostra que estes são integrados. O 

percentual das respostas está exposto na tabela 8: 

 

 

Tabela 8      O relacionamento com os colegas tende a lhe deixar insatisfeito 
em trabalhar nesta organização? 

0% Sim 100% Não 

 

 

5.2.7 Crescimento profissional/ reconhecimento financeiro 

 

 

 Nessa dimensão-chave, foi avaliado se a empresa promove mecanismos para 

proporcionar crescimento profissional e, por conseguinte, reconhecimento financeiro. 

A maior parte afirma haver oportunidades de crescimento profissional na 

organização, como pode ser visto na tabela 9: 

 

 

Tabela 9                      O jornal oferece oportunidades de crescimento em sua 
profissão? 

75% Sim 25% Não 
 

Fonte: Dados da Pesquisa de Campo (2010) 
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No entanto, a possibilidade de crescimento é um fator que se expressa não 

apenas em uma ascensão dentro do organograma da empresa. O sentimento de 

segurança ou estabilidade, bem como o reconhecimento financeiro, foram os 

aspectos que mais pesaram na avaliação dos jornalistas sobre a plena satisfação 

profissional, os quais contribuíram para o seu descontentamento.  

Questionados se trocariam a profissão por outra com maior estabilidade e 

salário, foi possível notar que a maior parte dos entrevistados abandonaria o 

jornalismo em troca dessas garantias. O resultado pode ser conferido na tabela 10: 

 

 

Tabela 10                      Trocaria a profissão por outra com maior estabilidade 
e salário? 

67% Sim 33% Não 
 

Fonte: Dados da Pesquisa de Campo (2010) 

 

 

Um aspecto a ser mencionado acerca do percentual de profissionais que 

deixariam a profissão é que, conforme exposto na tabela 1, 75% dos profissionais 

entrevistados trabalham na organização no mínimo há um ano. Sendo assim, boa 

parte dos respondentes que trocariam a profissão encontra-se nesse grupo de 

veteranos na empresa, o que indica uma necessidade de avaliação interna. 

Ainda em relação a essa dimensão-chave, foi questionado entre os jornalistas 

se a falta de treinamento se constitui num fator gerador de insatisfação profissional. 

59% não consideram o referido fator como empecilho à realização do trabalho, como 

mostra o gráfico 6: 
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Fonte: Dados da Pesquisa de Campo (2010) 

 

 

A maior parte dos jornalistas que afirmam não necessitar de treinamento são 

os repórteres e os que ocupam cargos de chefia. Uma das possíveis causas para a 

suficiência é a recente formação ou a corrente graduação em jornalismo, as quais os 

componentes desses grupos se submeteram. 

Já a necessidade de treinamento para o grupo dos fotógrafos e 

diagramadores diz respeito a questões técnicas como a operação de softwares e 

equipamentos. 

 

 

5.3 O que motiva os jornalistas da Gazeta?  

 

 

 Por fim, foi questionado aos jornalistas o que os motivam a realizar 

diariamente o seu trabalho. Para metade dos entrevistados, pesa o amor à 

profissão, como pode ser visto no gráfico a seguir: 
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Fonte: Dados da Pesquisa de Campo (2010) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O presente trabalho buscou analisar a qualidade do clima organizacional do 

jornal Gazeta do Oeste, apontando as percepções dos jornalistas acerca do seu 

trabalho na organização, através de uma abordagem qualitativa. Utilizando-se a 

tipologia didática de Souza (1978), o clima da organização pôde ser considerado 

como sendo de tranqüilidade e confiança, cuja característica principal é a plena 

aceitação dos afetos, sem descuidar-se de preceitos e do trabalho.  

Considerando-se a análise das variáveis propostas por Kahale (2002), foram 

considerados como positivos o estímulo à qualificação; o sentimento de valorização 

por parte de colegas e superiores; o relacionamento entre os membros da equipe; a 

liberdade para propor pautas e a autonomia sobre as formas de realização do 

trabalho. Outro ponto positivo é que a maioria dos respondentes admitiu que a 

empresa, de forma geral, oferece oportunidades de crescimento profissional. Como 

a maior parte teve na Gazeta o seu primeiro trabalho, essa oportunidade pode ser 

vista como um mecanismo para o crescimento profissional. 

Apesar dos aspectos positivos, alguns pontos necessitam de melhorias. Um 

desses pontos é o pouco tempo para o cumprimento das pautas. Isso se deve a 

problemas estruturais como o número insuficiente de transportes, atraso dos 

motoristas ou até mesmo a inexistência, no âmbito da empresa em questão, da 

atuação de um pauteiro, conforme expresso no gráfico da página 33. Algumas 

propostas para amenizar esse tipo de problema seriam a organização da rotina dos 

motoristas, o estabelecimento de critérios claros de prioridade sobre os transportes e 

a contratação de um profissional específico para a tarefa de propor pautas. 

A desvalorização profissional foi outro aspecto que merece consideração por 

parte da empresa, uma vez que este fator foi elencado por 17% respondentes. Para 

Kahale (2002), o ambiente interno da empresa, especialmente a liderança, deve ser 

o responsável pela providência das condições necessárias à valorização dos 

profissionais que formam a organização. Vale ressaltar, conforme demonstra a 

autora,  que quando as pessoas se sentem entusiasmadas, realizadas, felizes e 

valorizadas pelo que fazem, elas crescem em produtividade.  

No entanto, a valorização não deve ser vista apenas como elogiar os 

jornalistas. A empresa pode programar a valorização a partir de atitudes como dar e 
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receber feedback, tratar esses profissionais com igualdade, dar oportunidades de 

crescimento etc. 

Notou-se ainda, no decorrer da análise dos questionários, um elevado 

percentual de omissões (33% dos respondentes) no que se refere aos fatores que 

podem causar insatisfação. Uma das possíveis explicações encontra-se no fato de 

ser pequeno o grupo pesquisado, podendo isto causar certo incômodo em responder 

questões que possam comprometer a imagem da empresa. 

Ainda como ponto negativo, foi notável, com base nos dados do questionário, 

que a maior ansiedade dos jornalistas diz respeito à estabilidade e questões 

salariais. Isso pôde ser percebido pelo fato de que a maior parte dos entrevistados 

trocaria a profissão por outra que oferecesse essas garantias. Pôde-se perceber 

também nesse ponto uma barreira para a total satisfação profissional de 

considerável parcela de entrevistados.  

Para Kahale (2002), essas garantias, por si só, não são suficientes para 

motivar os colaboradores de uma empresa. Mas, uma vez que o reconhecimento 

financeiro e a segurança profissional estão ligados diretamente à satisfação das 

necessidades básicas dos funcionários, essas questões são imprescindíveis para a 

motivação. Portanto, não devem ser ignoradas por gestores comprometidos com a 

satisfação dos colaboradores e com a qualidade total da empresa. 

A partir dos dados obtidos, foi possível perceber que, para quase todos os 

entrevistados, a satisfação está atrelada a fatores subjetivos, como o amor à 

profissão ou o serviço à sociedade, os quais não são proporcionados diretamente 

pela organização. Essa realidade é expressa, por Ortega e Humanes (apud 

PEREIRA, 2009, p. 08), da seguinte forma: 

 

 

Apesar de desenvolver seu trabalho dentro de empresas, 
cada vez mais tipicamente representativas do 
capitalismo tardio, os jornalistas se movem uma direção 
que nem sempre é a mesma de suas empresas (...). 
Mesmo empregados em um circuito produtivo 
tipicamente capitalista, e apesar de que nele se 
introduziu a organização racional em múltiplos aspectos, 
os jornalistas continuam percebendo sua atividade como 
um serviço público destinado a fins extra-econômicos.  
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Mesmo sendo notável essa proposição acerca do significado psicológico do 

trabalho para os jornalistas, é interessante que a empresa promova elementos 

capazes de satisfazer profissionalmente esses indivíduos, uma vez que é no âmbito 

organizacional que estes executam seu trabalho. Além disso, a preocupação em 

proporcionar garantias mínimas para os profissionais deveriam fazer parte da gestão 

dessas empresas como ferramentas para a motivação dos clientes internos.  

Sugere-se, dessa forma, a criação de bonificações ou premiações internas 

para trabalhos de qualidade, ou quaisquer outros mecanismos que aliem a 

necessidade organizacional à individual e valorizem o profissional em virtude da 

relevância do trabalho que realiza.  

Um fator a ser destacado é que, sendo o amor à profissão o que motiva 

grande parte desses jornalistas (apesar da barreira imposta pela falta de maiores 

benefícios trabalhistas), poderia ser a concessão, total ou parcial, das necessidades 

de estabilidade e salário um elemento passível de agregar valor ao jornalismo, 

podendo resultar na maior produtividade e qualidade final do trabalho.  

Para tanto, pode ser considerada a criação de uma política de recursos 

humanos, estabelecendo-se conceitos norteadores de remuneração e bonificação e 

oferecendo-se cursos de aperfeiçoamento, a fim de garantir vantagem competitiva 

sobre os demais jornais. Além disso, também pode ser considerada uma análise de 

viabilidade sobre a possibilidade de concessão de aumento salarial. 

Referente à fundamentação teórica deste trabalho, estudou-se o jornal como 

empresa, considerando as características gerais que assim o qualificam e as 

particularidades de organizações dessa natureza. Estudou-se ainda o conceito de 

clima organizacional, fazendo um apanhado histórico dessa abordagem, bem como 

as tipologias climáticas e o uso da pesquisa de clima para medir a satisfação 

profissional. 

O interesse pelo tema deveu-se à inexistência, no que se refere aos estudos 

jornalísticos, de ferramentas capazes de mensurar a satisfação profissional, fator 

esse de relevância para o crescimento da profissão além de idéias romantizadas 

acerca dos jornalistas, cuja aplicabilidade é pouco eficiente. Por sua vez, a pesquisa 

de clima organizacional, se utilizada corretamente, pode sugerir melhorias para o 

ambiente organizacional. No entanto, as empresas de comunicação geralmente 

negligenciam essa prática, cuja realidade está expressa na citação a seguir: 
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As empresas da área de comunicação parecem estar 
vivendo em um mundo a parte. Estudos, que foram 
realizados há mais de dez anos pela Organização 
Internacional do Trabalho, Federação Internaciopnal dos 
Jornalistas, Sindicatos de Córdoba na Argentina, Minas 
Gerais, Ceará e Distrito Federal já apontavam a 
necessidade de se fazer pesquisas de clima 
organizacional[...]. Desde então, pouco foi investigado 
sobre o assunto, tanto em relação aos que pensam os 
jornalistas sobre o ambiente interno, como a visão das 
outras pessoas que integram essas empresas. As ações 
que poderiam desencadear melhorias no clima 
organizacional, e  a constatação de como ele está em 
termos de diagnóstico foram deixadas de lado 
(SIQUEIRA, 2004, p.24).  

 

 

Assim, em face do que foi exposto, acredita-se que tenha sido atingido o 

objetivo geral deste trabalho, que consistiu na aplicação de uma pesquisa de clima 

organizacional no jornal Gazeta do Oeste. A análise do fator climático constitui-se 

em mais uma ferramenta que poderá vir a ser útil na melhoria do ambiente 

corporativo e no conhecimento dos fatores que mais preocupam os jornalistas no 

exercício de sua profissão. Ademais, espera-se que este trabalho possa vir a inspirar 

mais pesquisas focadas no jornalista enquanto sujeito organizacional, cujo trabalho 

para si é dotado de significado psicológico. 
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