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A área de Gestão de Pessoas tem alcançado destaque junto às organizações que buscam 

valorizar seu capital intelectual: as pessoas. As políticas e praticas desta área estimulam a 

criação de um ambiente harmônico e motivador, além de inserir o trabalhador no centro do 

processo competitivo. Uma das ferramentas que mais se destaca neste contexto é a Pesquisa 

de Clima Organizacional, uma vez que faz-se necessário mensurar aspectos relacionados a 

Cultura e ao Clima Organizacional. Sendo assim, este trabalho busca analisar de que forma a 

pesquisa de clima organizacional pode nortear a criação de políticas e práticas de Gestão de 

Pessoas em uma empresa do ramo de laticínios na cidade de Cruz das Almas- BA? Desta 

forma, o objetivo geral da pesquisa é analisar de que forma a pesquisa de clima 

organizacional pode nortear a criação de políticas e praticas de gestão de pessoas, e, para 

auxiliar no alcance deste objetivo, propõem-se  aplicar uma pesquisa de clima organizacional, 

e identificar quais as políticas e praticas de gestão de pessoas podem ser desenvolvidas na 

organização. Quanto aos pressupostos metodológicos essa pesquisa caracteriza-se quanto à 

natureza como qualitativa, em relação ao objetivo como é descritiva e exploratória, e como 

procedimento técnico estudo de caso. Espera-se como resultado desta pesquisa, a criação de 

um ambiente propicio ao desenvolvimento das pessoas, além da compreensão do estado atual 

do clima organizacional, para um melhor entendimento sobre as áreas que mais carecem de 

melhorias. Além disso, almeja-se formalizar essas políticas e práticas criadas para que, além 

da melhoria do clima organizacional, possa ser possível aumentar a produtividade. 
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