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RESUMO 

 

 

 

 

 

Tendo em vista a importância do estudo do clima organizacional para a melhoria do 

desempenho institucional e reconhecendo que o comprometimento das pessoas é, em grande 

parte, responsável pelo diferencial competitivo das organizações, torna-se importante avaliar 

o nível de satisfação destas pessoas no âmbito do trabalho, ratificando a relevância da 

utilização deste tipo de análise como ferramenta estratégica para a Gestão de Pessoas nas 

universidades.  Sendo assim, este estudo teve como objetivo verificar a percepção dos 

servidores técnicos administrativos da Universidade Federal Fluminense, em exercício na 

Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda (EEIMVR), com relação ao 

clima organizacional existente no seu ambiente de trabalho, verificando os pontos fortes e 

fracos que possam influenciar na satisfação. Esta pesquisa classifica-se metodologicamente 

como qualitativa, exploratória, do tipo estudo de caso. A coleta de dados foi realizada por 

meio de um questionário, baseado no modelo proposto pelo pesquisador Ricardo Luz (2003). 

O questionário inicialmente foi submetido a um grupo piloto e posteriormente aplicado aos 

servidores. A amostra da pesquisa foi constituída por 44 servidores técnicos administrativos 

em exercício na EEIMVR. Na análise dos resultados, constatou-se uma avaliação satisfatória 

em relação aos indicadores, horário de trabalho, relacionamento com os colegas, orgulho por 

trabalhar na instituição e ambiente de trabalho. Contudo, aspectos referentes a oportunidades 

de desenvolvimento e crescimento profissional, reconhecimento pelos trabalhos feitos, 

treinamentos e aceitação de opiniões e contribuições dos funcionários por parte da instituição, 

cooperação entre os setores, apresentaram-se de maneira insatisfatória, sinalizando aos 

gestores para onde os esforços devem ser direcionados no sentido de buscar ações corretivas 

que resultem em melhorias para o ambiente de trabalho. Um dos principais limitadores 

encontrados nesta pesquisa é a impossibilidade de generalização dos resultados encontrados 

para outras organizações, estando restritos unicamente à instituição pesquisada. Para futuras 

pesquisas, recomenda-se ampliar a abrangência do estudo, incluindo docentes e funcionários 

terceirizados, assim como realização das pesquisas periodicamente. 

 

Palavras chave: Motivação. Satisfação no trabalho. Universidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ABSTRACT  

 

 

 

 

Considering the importance of the study of the organizational climate for the improvement of 

the institutional performance and recognizing that the commitment of the people is, in large 

part, responsible for the competitive differential of the organizations, it is important to 

evaluate the level of satisfaction of these people in the scope of the ratifying the relevance of 

using this type of analysis as a strategic tool for People Management in universities. The 

objective of this study was to verify the perception of the administrative technical staff of the 

Universidade Federal Fluminense, in the Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de 

Volta Redonda (EEIMVR), in relation to the organizational climate existing in their work 

environment, checking the points strong and weak that may influence satisfaction. This 

research is classified methodologically as qualitative, exploratory, case-study type. The data 

collection was performed through a questionnaire, based on the model proposed by the 

researcher Ricardo Luz (2003). The questionnaire was initially submitted to a pilot group and 

later applied to the servers. The research sample consisted of 44 administrative technical staff 

in the EEIMVR. In the analysis of the results, a satisfactory evaluation was verified in relation 

to the indicators of working hours, relationships with colleagues, pride in working in the 

institution and working environment. However, aspects related to opportunities for 

professional development and growth, recognition for the work done, training and acceptance 

of opinions and contributions of the employees by the institution, cooperation among the 

sectors, presented in an unsatisfactory manner, signaling to the managers where the efforts 

should be directed towards corrective actions that result in improvements to the work 

environment. One of the main limiters found in this research is the impossibility of 

generalization of the results found for other organizations, being restricted only to the 

research institution. For future research, it is recommended to broaden the scope of the study, 

including faculty and outsourced staff, as well as conducting surveys periodically. 

 

 

Keywords: Motivation. Job satisfaction. University.    
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  1 INTRODUÇÃO   

   

A reforma da administração pública brasileira pretendida no Governo Fernando 

Henrique Cardoso, em 1995 surgiu como uma resposta à crise que o Estado brasileiro 

enfrentava na época, que resultou em descontrole fiscal, desaceleração econômica e piora na 

prestação dos serviços públicos. Houve a necessidade de ocorrer uma mudança no Estado e o 

Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado (MARE), instituiu o Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado que estabeleceu as diretrizes para a implantação 

de uma administração pública gerencial no Brasil. Por meio deste Plano, o governo procurou 

criar condições para reconstruí-la em bases modernas e racionais, baseada nos conceitos 

recentes da administração e da eficiência, focada no controle dos resultados e descentralizada 

de forma a chegar ao cidadão, através da promoção da reorganização da máquina estatal, 

focando na qualidade e na produtividade do serviço público (BRASIL, 1995).  

A modernização proposta pela reforma gerencial aliada as constantes transformações 

que vem ocorrendo nos ambientes organizacionais, contribuíram para que a área de gestão de 

pessoas sofresse muitas mudanças nestes últimos anos. Neste contexto de modificações, o 

capital humano surge como sendo o grande diferencial nas organizações, sejam elas públicas 

ou privadas.  

Desta forma Maximiano (2010) enfatiza que as pessoas são as principais responsáveis 

por manter as organizações ativas e que no centro da administração, está o ser humano e não o 

sistema técnico, sendo que neste contexto ele é a medida de tudo. 

Sbragia (1983) afirma que nas instituições que desenvolvem atividades de ensino e 

pesquisa e que se dedicam à inovação científica e tecnológica, na qual está inserido o objeto 

deste estudo, a competência técnica está mais relacionada ao quesito humano do que ao nível 

das máquinas e equipamentos. Sendo assim, o fenômeno do clima organizacional tem-se 

constituído em um dos aspectos mais relevantes, já que nessas organizações o homem 

desempenha um papel crítico ao representar a própria tecnologia da instituição. 

Neste sentido torna-se essencial conhecer as necessidades, expectativas e o grau de 

satisfação da equipe, utilizando estas percepções como ferramentas para aumentar o grau de 

contentamento no ambiente de trabalho, promovendo a motivação e consequentemente 
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melhorando a qualidade dos serviços prestados. Sabemos que são vários os fatores que afetam 

o clima no ambiente de trabalho: salários, benefícios, condições de segurança, as relações 

interpessoais com os colegas e com a chefia, a comunicação entre os setores, dentre outros. 

Além destes fatores que encontramos no ambiente de trabalho temos que levar em conta 

também o fator pessoal, os aspectos familiar, social e econômico que também influenciam. 

Administrar o clima organizacional representa atualmente uma ação estratégica 

importante para as organizações, especialmente para aquelas que estão comprometidas com a 

gestão pela qualidade. Não se pode alcançar a qualidade dos produtos ou serviços se não 

houver qualidade na vida pessoal e profissional das pessoas que atuam nestas instituições, se 

não houver qualidade no clima. (LUZ, 2003) 

 Além do mais, as transformações pelas quais a sociedade vem passando exigem 

mudanças nas organizações. E nas universidades não é diferente. Na concepção de Rizzatti 

(2002), a melhoria no ambiente de trabalho e a satisfação dos usuários com relação ao clima 

presente neste ambiente devem ser repensadas principalmente nas funções administrativas. 

 Complementando esta linha de pensamento, Rizzatti Junior e Rizzatti (2011) afirmam 

que estudar o clima organizacional nas universidades é fundamental para compreender a 

instituição como um todo e entender também toda a sua complexidade, uma vez que a 

utilização deste instrumento de pesquisa possibilita aos gestores universitários identificar 

processos subjacentes que podem direcionar suas ações de gestão, facilitando a criação de 

uma estrutura que possa favorecer a implantação de novos projetos.  

Para Rizzatti (2012), entender o funcionamento do clima nas universidades possibilita 

aos gestores identificar os objetivos destas organizações com maior precisão, além de auxiliar 

na tomada das decisões objetivando buscar a melhoria no ambiente universitário, 

identificando pontos fortes e fracos, e desta forma, facilitando a implantação das mudanças 

necessárias que irão contribuir com a melhoria do trabalho e com a satisfação dos servidores, 

mas para que isso ocorra, o autor afirma que é necessário ter indicadores, componentes e as 

categorias adequadas para se fazer o estudo do clima nestas instituições. 

Desta forma, fazer o diagnóstico do clima organizacional em uma instituição é uma 

estratégia indispensável para identificar oportunidades que possam contribuir para um 
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ambiente de trabalho mais satisfatório, através do levantamento destes dados a área de gestão 

de pessoas passa a conhecer os pontos críticos que precisam ser melhorados. 

Traldi e Demo (2012) afirmam que o não comprometimento pode trazer implicações 

no absenteísmo, rotatividade, satisfação, em comportamentos de cidadania, no desempenho 

das pessoas e também interferir na eficácia das organizações. Desta forma, favorecer um 

clima organizacional agradável torna-se indispensável para a melhoria do grau de 

envolvimento destes colaboradores para com a organização. 

A utilização da pesquisa do clima organizacional tem o intuito de promover um estudo 

da organização com o seu ambiente, avaliando o conjunto das condições que caracterizam a 

satisfação e/ou insatisfação dos colaboradores que trabalham nela e também das demais 

pessoas que se relacionam neste ambiente. É considerada uma importante ferramenta de 

Gestão Estratégica ao permitir uma análise interna e externa, propiciando o acompanhamento 

do grau de satisfação e comprometimento destes colaboradores com a organização. E 

possibilitando assim, a adoção de estratégias e ações voltadas para o desenvolvimento das 

pessoas, favorecendo a produtividade e a qualidade da prestação dos serviços (COBÊRO; 

SOUZA; FERNANDES; CASTILHO, 2011) 

Diante da importância deste estudo nas universidades reconhecida pelos autores 

(SBRAGIA, 1983; RIZZATTI, 2002; RIZZATTI JUNIOR E RIZZATTI, 2011; RIZZATTI, 

2012), este trabalho pretende responder o seguinte problema de pesquisa: Qual a percepção 

dos servidores técnicos administrativos da Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de 

Volta Redonda (EEIMVR), Universidade Federal Fluminense, com relação ao clima 

organizacional no ambiente de trabalho?  

Para tanto, este trabalho se dedicará a analisar o ponto de vista dos mencionados 

servidores acerca do clima organizacional existente na EEIMVR em diferentes aspectos, tais 

como: gestão, salário, benefícios, treinamento, dentre outros. Como objetivos específicos, 

pretende-se: a) Verificar os pontos fortes e fracos que influenciam neste ambiente de trabalho; 

b) Uma vez identificadas as falhas, propor ações de melhoria com o intuito de aumentar a 

satisfação dos servidores, fazendo deste ambiente de trabalho um lugar melhor para se 

conviver, o que, em última análise, contribuirá para uma prestação de serviços mais eficiente 

para a comunidade acadêmica e o público externo da universidade. 
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Assim sendo, este estudo delineará a investigação através das seguintes hipóteses: a) O 

modelo de questionário a ser utilizado pode contribuir no diagnóstico dos pontos fracos? b) 

Tendo em vista que este instrumento de pesquisa escolhido já foi utilizado por Lira e Amaral 

(2015) em outro campus da UFF, o Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior 

(Pádua), é possível constatar na EEIMVR as mesmas três variáveis que obtiveram os maiores 

percentuais de insatisfação no campus de Pádua? 

Com o reconhecimento de que o fator humano é hoje o grande diferencial nas 

organizações e considerando o importante papel desempenhado pelos servidores técnicos 

administrativos nas Instituições de Ensino Superior, de modo específico na EEIMVR, o 

estudo do clima organizacional, através de indicadores específicos para este fim, representa 

uma possibilidade de promover a melhoria da qualidade na instituição, uma vez que ao 

detectar as deficiências no ambiente de trabalho, possibilitará ações corretivas.  

O presente estudo tem sua relevância em função da importância do tema e por ser 

considerada a primeira pesquisa aprofundada de clima organizacional na EEIMVR. Sabe-se 

que as Instituições Públicas de Ensino Superior, como toda e qualquer organização dependem 

diretamente das pessoas. Sendo assim não bastam estas instituições disporem somente de 

estrutura física adequada, recursos financeiros e tecnológicos suficientes. Faz-se necessário 

alcançar também melhorias da qualidade no ambiente de trabalho (SOARES; ANDREÃO; 

NASCIMENTO, 2014). Desta forma, o resultado desta pesquisa, permitirá conhecer qual é a 

percepção que os servidores técnicos administrativos têm do seu local de trabalho e subsidiará 

a área de gestão de pessoas no sentido de realizar melhorias no ambiente organizacional, 

resultando numa maior satisfação dos servidores, maior comprometimento com a instituição e 

tendo como consequência uma melhora na prestação dos serviços. A utilização de ferramentas 

para o diagnóstico do clima organizacional demonstra uma valorização das pessoas nas 

organizações. 

São poucos os estudos relacionados ao clima organizacional nas universidades. Dessa 

forma, esta pesquisa é importante ao trazer para a discussão a temática da satisfação no 

ambiente de trabalho dos servidores técnicos que atuam nas IFES. Contudo, outras pesquisas 

deverão ser realizadas para aprofundamento e maior entendimento a respeito do tema. 

Esta pesquisa está estruturada em cinco partes, sendo a primeira, a introdução na qual 

será apresentada a contextualização do tema, o problema de pesquisa, objetivo geral e 
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objetivos específicos, assim como a relevância e justificativa do estudo. Na segunda parte será 

feita a revisão da literatura que abordará aspectos importantes relacionados com o tema.  A 

seguir será detalhada a metodologia a ser utilizada. Na quarta parte serão apontados e 

analisados os resultados do presente estudo. Por fim serão apresentadas na quinta parte, as 

considerações finais que conterão as principais conclusões, limitações e sugestões para futuras 

pesquisas.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para a fundamentação teórica desta pesquisa planejou-se tratar neste capítulo de 

aspectos significativos do tema Gestão de Pessoas, priorizando as organizações públicas e a 

importância do estudo do clima organizacional, complementando a revisão da literatura, foi 

feita uma abordagem sobre alguns fatores que poderiam interferir neste clima e em seguida 

foram apresentados os principais modelos de avaliação.  

 

 2.1 A Gestão de Pessoas nas organizações públicas 

 

 Para Pires et al (2005) a evolução das políticas de Recursos Humanos, na 

administração pública brasileira, foi marcada por dificuldades e descontinuidades nos vários 

processos de estruturação dos seus principais sistemas. A partir do Estado Novo (1937/1945) 

com a expansão da capacidade administrativa do Estado houve a necessidade de reorganizar a 

administração pública. Os autores citam a criação do Conselho Federal do Serviço Público e 

do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) como sendo o primeiro esforço 

para tornar o serviço público profissional no Brasil. Posteriormente ocorreram outras 

iniciativas como: a criação do Órgão Central para a política de recursos humanos, a 

estruturação dos quadros de pessoal, estabelecimento das regras para a profissionalização dos 

servidores e a organização de um sistema de carreiras baseado no mérito. Com a instituição 

do Decreto-Lei nº 1713/39 houve a primeira tentativa de regulamentar as relações trabalhistas 

entre Estado e servidores. Decreto que foi substituído em 1952 pelo Estatuto dos Funcionários 
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Públicos Civis da União que vigorou até a publicação da Lei 8112/90 que instituiu o Regime 

Jurídico Único para a Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas. Apesar da 

criação do DASP ter ocorrido na década de 30, o primeiro sistema consistente de classificação 

de cargos do Executivo só apareceu com a Lei nº 3.780/60. Em seguida, a edição do Decreto-

Lei nº 200/67 marcou o início de importante movimento de reforma administrativa ao abrir a 

possibilidade da estruturação de Sistemas de Atividades Auxiliares visando o gerenciamento 

das atividades de pessoal, dentre outras. Em 1970, a Lei nº 5.645, instituiu um novo sistema 

de classificação de cargos. Houve a criação do Sistema de Pessoal Civil da Administração 

Federal (SIPEC). Em 1988, foi instituído o Sistema Integrado de Administração de Recursos 

Humanos (SIAPE), que objetivou dotar a Administração Pública Federal de instrumentos 

ágeis e eficazes para controlar e monitorar os gastos de pessoal. Em 1991, o Decreto nº 347 

determinou que o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 

(SIAFI) e o SIAPE se tornassem a base de dados oficial do Poder Executivo para as 

informações orçamentárias, financeiras, contábeis e de pessoal. O autor reforça que, na  

época, apesar de ter havido avanços, como a construção dos sistemas de informação, como o 

SIAPE, tais iniciativas não foram acompanhadas por investimentos nas áreas de treinamento e 

desenvolvimento, nem pela incorporação de metodologias modernas de planejamento, o que 

permitiria a análise de variáveis estratégicas para as instituições envolvidas. O investimento 

em tecnologia da informação ficou restrito ao aperfeiçoamento de sistemas de pagamentos, o 

que resultou na fragilização dos demais processos relacionados à gestão dos recursos 

humanos.  

A partir da proposta da reforma gerencial do Estado, que teve o intuito de tornar a 

administração pública mais eficiente e moderna, surgiu a necessidade de se repensar a gestão 

dos recursos humanos. Faz-se necessário que ela se adeque a um Estado centrado na 

eficiência e preocupado em atender o cidadão com qualidade. Para alcançar esses objetivos é 

fundamental compreender a motivação dos servidores com relação ao ambiente de trabalho. 

Para Fischer e Fleury (1998), Gestão de Pessoas é o conjunto de políticas e práticas 

definidas de uma organização para orientar o comportamento humano e as relações 

interpessoais no ambiente de trabalho. A expressão Gestão de Pessoas surgiu em substituição, 

à terminologia Recursos Humanos. Esta área tem sofrido modificações no decorrer dos anos, 

seja no setor público ou privado. 
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Na concepção de Dutra (2009), estrategicamente falando, a atuação da área de gestão 

de pessoas tem como premissa básica a geração de comprometimento, com avaliação 

constante no ambiente organizacional e a adoção de medidas corretivas. 

 Marques (2015) afirma que existem dois importantes desafios para a política de 

recursos humanos no serviço público. Construir mecanismos efetivos de motivação dos 

servidores e alinhar as atividades de gestão de pessoas às estratégias das organizações e às 

diretrizes gerais estabelecidas pelo governo. 

  A importância da política de recursos humanos nas universidades é consenso entre os 

autores. Grillo (1996) enfatiza essa importância ao afirmar que são os recursos humanos que 

garantem o funcionamento dessas instituições, permitindo o alcance dos objetivos. No 

entanto, este mesmo autor, coloca que parece que as universidades não possuem modelos 

específicos de administração de pessoas, o que afeta seus objetivos, uma vez que suas 

políticas na área de recursos humanos estão centradas no governo federal e nas políticas 

governamentais. 

  Colossi e Teixeira (1999) mencionam que as instituições de ensino superior têm 

peculiaridades no estabelecimento destas políticas de recursos humanos, já que necessitam de 

pessoas altamente habilitadas para atuar junto à sociedade e ser reconhecida como polo de 

elaboração crítica e difusão do conhecimento, visando às exigências de desenvolvimento do 

país. 

 Desta forma, segundo Dutra (2009), o grande desafio da área de Gestão de Pessoas é 

criar condições para que as pessoas tenham suas expectativas de desenvolvimento, realização 

e reconhecimento atendidas. Sendo assim a política de Gestão de Pessoas deve desenvolver 

ações de forma a atender esses objetivos, valorizando o conhecimento, promovendo ações de 

capacitação de forma a contribuir para um clima organizacional que seja propício ao 

desenvolvimento do servidor. 

   2.2 A importância do estudo do clima organizacional 

 

O clima é um fator determinante do desempenho institucional no sentido de que níveis 

elevados de clima tendem a favorecer as contribuições individuais, resultando em 

consequência, benefícios organizacionais e pessoais (SBRAGIA, 1983). 
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Da mesma forma, Schein (1982) considera que o clima organizacional colabora para 

moldar o comportamento das pessoas, influenciando de maneira determinante nos fatores 

motivacionais que afetam os indivíduos na organização. 

Litwin e Stringer (1968 apud LUZ, 2003) definem clima organizacional como sendo a 

qualidade que é percebida ou experimentada pelos membros da organização, no seu ambiente 

organizacional, e que influencia o comportamento destas pessoas.  

Nesse sentido, Luz (2003) considera o clima organizacional como sendo o grau de 

satisfação dos funcionários de uma empresa em um determinando momento, e ainda, a 

atmosfera psicológica que envolve a relação empresa e funcionário, num dado momento. 

De acordo com Rizzatti (2002), o início dos estudos sobre clima organizacional se deu 

nos Estados Unidos com os trabalhos de Forehand e Gilmer, em 1960, sobre variações 

ambientais e comportamento organizacional. Os estudos trataram da mensuração do clima 

organizacional, comparando-os com estudos sobre comportamento individual desenvolvidos 

na área da Psicologia. Estes autores levantaram conceitos e indicadores iniciais sobre o tema. 

Posteriormente, em 1968, Litwin e Stringer aproveitaram para desenvolver este trabalho e 

realizaram experiências em três diferentes organizações americanas. Cada uma das 

organizações apresentou um resultado distinto em termos de satisfação e desempenho. Estes 

resultados ajudaram a difundir os estudos sobre clima organizacional. No Brasil a pesquisa 

sobre clima foi difundida e aplicada pela Professora e Psicóloga da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS), Edela Lanzer Pereira de Souza, incialmente em 1977. É desta 

autora também, a primeira obra a respeito deste tema no Brasil, o livro Clima e Cultura 

Organizacionais: como se manifestam e como se manejam.  Posteriormente, esta autora 

realizou diversos trabalhos em empresas privadas e públicas usando adaptações do modelo de 

Litwin e Stringer. 

No decorrer dos anos os modelos de avaliação do clima organizacional foram 

evoluindo e incorporando novos indicadores. Atualmente o estudo do clima organizacional 

através dos instrumentos de pesquisa tem se tornado uma ferramenta indispensável quando se 

pretende captar as opiniões e percepções das pessoas com relação ao seu ambiente de 

trabalho. O contexto de transformações pelas quais a sociedade vem passando exigem das 

organizações públicas e privadas, mudanças em suas estratégias. Para Soares, Andreão e 

Nascimento (2014), o gestor público deve sempre possuir como meta, a busca da melhoria 
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contínua no ambiente de trabalho, a satisfação dos seus usuários e colaboradores. Neste 

estudo, a pesquisa do clima demonstrou ser uma ferramenta de fácil utilização e eficaz para 

auxiliar o gestor público a desenvolver ações alinhadas aos objetivos institucionais e que 

possam contribuir para a busca desta melhoria.  

Os estudos sobre clima organizacional objetivam realizar levantamento de dados que 

possibilitam a compreensão de como as relações entre a organização e as pessoas estão. É 

necessário conhecer esta percepção, uma vez que o sentimento das pessoas nas organizações 

acarreta um grande impacto na forma e na produtividade do trabalho. (SOUZA; GARCIA, 

2011) 

Na pesquisa desenvolvida por Vieira et al (2014) foram apontados alguns fatores que 

interferem no ambiente de trabalho. O estudo mostrou a importância de se aprofundar este 

tema para que se possa quantificar e qualificar o clima encontrado nestas instituições e desta 

forma, direcionar os resultados obtidos para conseguir reduzir os conflitos existentes dentro 

das organizações e que acabam dificultando o bom desenvolvimento dos trabalhos. 

Da mesma forma, Rizzatti et al (2010) consideram que a análise do clima 

organizacional por meio dos dados coletados é um meio eficiente para a melhoria das 

condições indispensáveis para se alcançar as expectativas organizacionais e pessoais dos 

servidores da universidade. 

Portanto entender o clima organizacional ajuda a identificar as percepções e 

sentimento das pessoas com relação às organizações, aos grupos e as tarefas nas quais elas 

estão envolvidas. A pesquisa possibilita perceber a forma como à empresa age com seus 

colaboradores, influenciando seu comportamento, a cultura e a comunicação dentro da 

organização. (COBÊRO et al, 2011) 

Consoni (2011) enfatiza que conhecer o clima organizacional pode favorecer uma 

melhoria na qualidade de vida do servidor no seu ambiente de trabalho, evitando doenças 

ocupacionais. Além disso, melhora o trabalho em termos quantitativos e qualitativos, 

consequentemente a satisfação do cidadão com relação aos serviços prestados, que é o grande 

desafio da gestão pública. 

Na visão de Rizzatti (2002) a relevância do tema reside no fato de se poder analisar o 

funcionamento das organizações através de variáveis que se interligam. Por meio deste estudo 
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é possível identificar onde se situam as grandes deficiências das organizações e mostrar para 

onde os esforços devem ser direcionados na busca de soluções para melhorar a integração 

entre as metas individuais e institucionais e desta forma contribuir para um melhor 

desempenho no ponto de vista pessoal e organizacional.  

Segundo Coda (1997) estudar o clima é uma forma de melhorar as relações de 

trabalho, dado que os trabalhadores são chamados a contribuir na missão de melhorar os 

variados aspectos que podem influenciar no sucesso das organizações. 

Para Souza (1982), pesquisas sobre clima são imprescindíveis para que os dirigentes 

possam detectar possíveis anomalias no âmbito da organização e com isso gerar informações 

para análises de causas e efeitos. Ainda segundo a autora, o clima organizacional é um 

fenômeno resultante dos elementos da cultura. 

No setor público, podemos elencar vários estudos que destacam a importância de 

tratarmos deste tema nas instituições (FRAZÃO, 2016; NUNES, 2012; CARVALHO, 

TORRES, BORBA e MARTINS, 2015). Reforçando este pensamento, Ferreira (2017) em sua 

recente pesquisa sobre clima organizacional realizada entre os servidores da Universidade 

Federal do Pará afirmou que este tipo de estudo é importante para avaliar os fatores que 

interferem na satisfação e insatisfação do servidor em relação à organização, mapeando desta 

forma as percepções sobre o ambiente interno da universidade e utilizando como ponto de 

partida para mudanças, propiciando o desenvolvimento organizacional e contribuindo para o 

aumento da produtividade no ambiente de trabalho. De acordo com Rodrigues et al (2016), no 

estudo realizado com os servidores técnicos-administrativos de uma Instituição Federal de 

Ensino Superior, avaliar o clima organizacional é importante para conhecer o grau de 

satisfação e as expectativas do grupo de trabalho possibilitando  desta forma criar um 

ambiente motivador, que satisfaça às necessidades de seus colaboradores, resultando na 

melhoria da produtividade e qualidade dos serviços prestados. Já Oliveira e Amaral (2015), ao 

avaliar os servidores do Departamento de Administração de Pessoal da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), consideraram este tipo de pesquisa como sendo uma importante 

ferramenta de gestão. Segundo os autores, o foco da pesquisa, é a opinião que os servidores 

têm a cerca do seu ambiente de trabalho, e a partir da análise destas variáveis pode-se 

diagnosticar as deficiências e otimizar os processos  para solucionar os fatores negativos. 
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É importante lembrar que as instituições públicas possuem características diferentes 

das demais organizações. De acordo com Rodrigues (1983), são burocráticas, possuem cargos 

definidos em lei, seguindo uma hierarquia do organograma institucional, as tarefas são 

sistemáticas e organizadas através de normas e regulamentos internos. Nestas instituições, a 

cultura organizacional gera uma maior resistência à inovação, percebida nos servidores, além 

de sentimentos de desestímulo e falta de preocupação com os resultados e objetivos 

institucionais. Não podemos esquecer também a influência dos interesses políticos. Desta 

forma o estudo do clima nestas instituições deve ser adequado às suas particularidades de 

forma a permitir uma tomada de decisão mais eficaz com o objetivo de melhor gerenciar estas 

instituições.  

    Rizzatti (2002) afirma que a preocupação com a qualidade nas instituições públicas de 

ensino superior, sempre esteve presente na agenda governamental e nas próprias 

universidades, contudo nas últimas décadas esta preocupação tem se tornando mais frequente, 

resultando numa nova cultura organizacional através da busca incessante pela qualidade, 

privilegiando a qualidade dos serviços, respeitando seus usuários, valorizando a participação 

do trabalho em equipe, estimulando a criatividade e inovação. Ainda segundo o autor as 

instituições de ensino apesar de disporem da mesma estrutura, recursos e tecnologia de outras 

organizações, possuem um grande diferencial que é a qualidade dos serviços prestados o que 

pode também ser analisado por meio do estudo do clima. Para isso é preciso antecipar e 

entender as alterações que estão acontecendo, tanto no nível externo quanto interno. 

Nesse contexto a avaliação do clima permite à organização a criação de um ambiente 

que satisfaça às necessidades de seus colaboradores, ao mesmo tempo em que canaliza esse 

comportamento motivador na direção dos objetivos organizacionais. (KOLB,1986) 

 Numa mesma linha de pensamento, Rizzatti Junior e Rizzatti (2011) destacam que a 

análise do clima organizacional é um dos pontos de maior importância para colocar em 

prática o planejamento estratégico de uma organização, uma vez que ao fazer um diagnóstico 

do ambiente de trabalho, facilita o envolvimento, comprometimento e a participação dos 

colaboradores na execução deste planejamento. 

 Bispo (2006) considera a pesquisa de clima organizacional uma ferramenta segura que 

pode ser utilizada para identificar problemas reais na gestão dos Recursos Humanos. Segundo 

este autor, o diagnóstico, análise e as sugestões apresentadas pela pesquisa, são dados 
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importantes para a eficácia das políticas internas, contribuindo desta forma para alcançar a 

melhoria da qualidade e aumento da produtividade. 

  Outra reflexão feita por Bispo (2006) é que todos perdem com um clima 

organizacional desfavorável conforme mostra o Quadro1: 

Quadro1: Resultados encontrados pelos Recursos Humanos nos vários níveis de clima 
 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

Desfavorável Mais ou menos Favorável 

Frustração Indiferença Satisfação 

Desmotivação Apatia Motivação 

Falta de integração com a 

empresa 

Baixa integração com a 

empresa 

Alta integração com a 

empresa 

Falta de credibilidade mútua 

entre empresa e funcionários 

Baixa credibilidade mútua 

entre empresa e funcionários 

Alta credibilidade mútua 

entre empresa e funcionários 

Falta de retenção de talentos Baixa retenção de talentos Alta retenção de talentos 

Improdutividade Baixa produtividade Alta produtividade 

Pouca adaptação às 

mudanças 

Média adaptação às 

mudanças 

Maior adaptação às 

mudanças 

Alta rotatividade Média rotatividade Baixa rotatividade 

Alta abstenção Média abstenção Baixa abstenção 

Pouca dedicação Média dedicação Alta dedicação 

Baixo comprometimento 

com a qualidade 

Médio comprometimento 

com a qualidade 

Alto comprometimento com 

a qualidade 

Clientes insatisfeitos Clientes indiferentes Clientes satisfeitos 

Pouco aproveitamento nos 

treinamentos 

Médio aproveitamento nos 

treinamentos 

Maior aproveitamento nos 

treinamentos 

Falta de envolvimento com 

os negócios 

Baixo envolvimento com os 

negócios 

Alto envolvimento com os 

negócios 

Crescimento das doenças 

psicossomáticas 

Algumas doenças 

psicossomáticas 

Raras doenças 

psicossomáticas 

Insucesso nos negócios Estagnação nos negócios Sucesso nos negócios 

Fonte: Bispo (2006, p.259) 
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 Sabendo que os vários tipos de clima interferem no ambiente organizacional e que 

todos são beneficiados com um ambiente favorável, torna-se importante que os gestores se 

aprofundem no estudo sobre a satisfação no trabalho, procurando conhecer os inúmeros 

fatores que influenciam na motivação do trabalhador pela sua atividade. 

     

 

2.3 Fatores que interferem no clima organizacional  

 

Conforme já mencionado, segundo os estudiosos no assunto, são vários os fatores 

determinantes do clima organizacional nas instituições. Tais fatores poderão ser avaliados 

através dos instrumentos de pesquisa desenvolvidos para este fim. 

Podemos encontrar na literatura, mais precisamente nos estudos acadêmicos dos 

autores Santos (1983), Rizzatti (2002), Pereira (2003), Bispo (2006), Nunes (2012) e Montes 

(2015) os principais modelos de avaliação de clima organizacional que serão apresentados a 

seguir. No entanto é importante destacar que seja qual for o modelo a ser utilizado ele deverá 

ser ajustado à realidade da organização que se pretende estudar.   

 

 

 2.3.1 Modelo de Litwin e Stringer  

 

Modelo desenvolvido em 1968 a partir de um estudo empírico dos autores que teve 

por objetivo testar a hipótese de que diferentes estilos de liderança poderiam resultar em 

diferentes climas organizacionais. De acordo com Santos (1983) utiliza os seguintes 

indicadores:  

- Estrutura: representa a percepção dos trabalhadores sobre as restrições no trabalho, 

quantidade de regras, regulamentos e outras limitações enfrentadas para a realização dos 

trabalhos. 
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- Responsabilidade: o sentimento de autonomia na tomada de decisões com relação ao 

trabalho.  

- Desafio: percepção quanto aos riscos no desempenho das funções.  

- Recompensa: ser recompensado por um trabalho bem feito. Ênfase na recompensa e não em 

punições. 

- Relacionamento: é o sentimento dos membros da organização acerca do ambiente de 

trabalho gratificante e das relações sociais, tanto entre os pares quanto entre os chefes e 

subordinados. 

- Cooperação: presença de espírito de ajuda, tanto por parte das lideranças quanto dos colegas 

de trabalho. 

- Conflito: o sentimento de que os membros da organização, em todos os níveis, aceitam 

opiniões contrárias e não temem diferentes opiniões e conflitos. 

- Identidade: sentimento de pertencer à organização, como elemento importante dentro do 

grupo. 

-Padrões: grau enfatizado pela organização com relação a normas e processos. 

 

 Os pesquisadores simularam a existência de três organizações compostas, cada uma, 

por 15 funcionários e um presidente que foram instruídos a assumir perfis diferentes, 

baseados na Teoria das Necessidades Socialmente Adquiridas de McClelland, ou seja, 

Necessidade de Realização, de Afiliação e de Poder. Desta forma, o primeiro presidente 

assumiu perfil mais formal, frio e distante, com atitude mais crítica. O segundo era mais 

informal, tratava os funcionários como uma família e o terceiro moderadamente formal, 

incentivava a recompensa pelo desempenho e inovação dos funcionários. Durante o estudo, o 

clima de cada organização foi medido, por duas vezes, aplicando o instrumento desenvolvido 

pelos pesquisadores, que inicialmente era composto por seis fatores: Estrutura, 

Responsabilidade, Risco, recompensa, Calor e Apoio, e Conflito. Posteriormente o modelo foi 

finalizado com nove fatores. Os resultados revelaram que o comportamento do líder 

influencia significativamente no clima organizacional. Ficou evidenciado também que 

diferentes climas impactam de maneira distinta na motivação, no desempenho e na satisfação 

do funcionário no trabalho (LITWIN; STRINGER, 1968 apud NUNES, 2011) 
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2.3.2 Modelo de Sbragia  

 

De acordo com Bispo (2006) este modelo desenvolvido pelo professor Roberto 

Sbragia da Universidade de São Paulo (USP), em 1983, foi elaborado a partir de um estudo 

abrangente envolvendo 13 instituições públicas de pesquisa no Brasil, na década de 80. 

Baseou-se no modelo de Litwin & Stringer. Além de conformidade, estrutura, recompensa, 

cooperação, padrões, conflitos e identidade, destacaram-se ainda: 

- Estado de Tensão: descreve o quanto as ações das pessoas são dominadas primeiramente 

pela lógica e racionalidade, e depois por emoções. 

- Ênfase na Participação: descreve o quanto as pessoas são consultadas e envolvidas nas 

decisões. Enquanto suas sugestões são aceitas. 

- Proximidade da Supervisão: descreve o quanto as pessoas têm liberdade para fixar seus 

métodos de trabalho e exercitar a iniciativa. 

- Consideração Humana: avalia o quanto as pessoas são tratadas como seres humanos. 

- Autonomia Presente: descreve o quanto as pessoas se sentem como seus próprios patrões, 

não precisando ter suas decisões verificadas. 

- Prestígio Obtido: fala sobre a percepção das pessoas sobre sua imagem no ambiente externo 

pelo fato de pertencerem à organização. 

- Tolerância Existente: o grau com que os erros são tradados de forma construtiva ao invés de 

punitiva. 

- Clareza Percebida: descreve o grau de conhecimento das pessoas em relação aos assuntos 

que lhe dizem respeito. 

- Justiça Predominante: descreve o que predomina nos critérios de decisão; as habilidades 

antes dos aspectos políticos, pessoais. 

- Condições de Progresso: o quanto a organização atende as aspirações e expectativa de 

progresso dos colaboradores. 

- Apoio Logístico Proporcionado: o quanto a organização provê as pessoas de condições e 

instrumentos para o bom desempenho do trabalho. 

- Reconhecimento Proporcionado: o quanto a organização valoriza o desempenho acima do 

padrão. O quanto esforços individuais são reconhecidos. 
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- Forma de Controle: descreve o quanto a organização usa custos, produtividade e outros 

controles para efeito de orientação e ajuda na solução dos problemas antes de utilizar 

policiamento e castigo. 

 De acordo com os resultados da pesquisa, o autor definiu os fatores mais e menos 

favoráveis para a qualidade do clima das instituições pesquisadas, assim como análises quanto 

às diferenças nas percepções do clima, levando em consideração, as posições hierárquicas e o 

tempo de trabalho nos órgãos. Ao final do estudo, sugeriu a redução dos vinte fatores 

utilizados, para sete (SBRAGIA, 1983 apud NUNES, 2011): 

 

- Condições nas quais o trabalho ocorre no contexto organizacional. 

- Filosofia e práticas enfatizadas pela organização formal relativamente à figura do ser 

humano. 

- Estado de engajamento entre os valores individuais e os organizacionais. 

- Facilidades organizacionais providas para o avanço profissional. 

- Características de supervisão. 

- Atitude frente à conflitos. 

- Calor e suporte humano. 

 

 

2.3.3 Modelo de Halpin e Croft  

 

 

A escala de Halpin e Croft  também é encontrada na literatura para medir o clima 

organizacional. Foi desenvolvida com intuito de avaliar instituições de pesquisa e 

desenvolvimento. De acordo com Santos (1983 apud RIZZATTI, 2002) é composta por oito 

indicadores, sendo quatro relacionados aos docentes e quatro referentes ao comportamento do 

diretor como líder da organização, conforme abaixo: 

 

- Falta de entrosamento: quando o empregado não está entrosado com as tarefas a 

serem realizadas. 

- Obstáculo: quando o empregado sente que está sobrecarregado com as atividades 

rotineiras. 
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- Espírito: refere-se ao empregado que sente que suas necessidades sociais estão sendo 

preenchidas ao mesmo tempo em que sente um sentimento de realização no trabalho. 

- Amizade: atendimento das necessidades sociais dos empregados, relações de 

amizade, sem estar necessariamente relacionado ao sentimento de realização no trabalho. 

- Distância: entre o empregado e o superior, isto é, o comportamento formal do 

superior comparado com o informal. 

- Produção: refere-se à supervisão por parte do administrador. 

- Estímulo: refere-se ao comportamento do supervisor orientado para a tarefa e o 

desejo de motivar o empregado. 

- Consideração: quando o supervisor considera o empregado como pessoa humana. 

 

De acordo com MONTES (2015) a pesquisa foi aplicada a 1.115 pessoas pertencentes 

a 71 escolas americanas e após a análise dos dados os pesquisadores definiram seis tipos de 

clima: 

Clima aberto: o corpo docente trabalha em conjunto, as tarefas administrativas do 

diretor facilitam as tarefas dos professores, o corpo docente revela moral elevado e há relativo 

grau de intimidade entre os professores. O diretor está atento à organização e procura dar o 

exemplo trabalhando muito. Faz críticas construtivas ao trabalho dos docentes. É capaz de sair 

do formalismo administrativo para ajudar o professor. 

Clima autônomo: a equipe se integra nas atividades e atinge os objetivos. Os 

procedimentos administrativos facilitam o trabalho dos docentes. O moral do corpo docente, 

embora menos elevado do que no clima aberto, apresenta-se alto. A liderança do diretor 

favorece a determinação do procedimento para a equipe, mas a supervisão das tarefas não é 

rigorosa. A característica principal deste tipo de clima é a quase completa liberdade que o 

diretor dá aos docentes. 

Clima controlado: os docentes estão integrados ao trabalho, não há intenção de 

salientar falhas ou divergências nas decisões administrativas. Excesso de tarefas rotineiras 

prejudica o trabalho docente. A orientação do diretor estimula o rendimento, porém tudo deve 

ser feito a seu modo, ele quase não delega autoridade à equipe e procura supervisionar tudo 

que se faz na escola. O diretor dá mais importância ao trabalho que se deve fazer do que às 

pessoas que realizam. 

Clima familiar: corpo docente descomprometido com o trabalho e produção deficiente. 

O diretor facilita ao máximo o desempenho do professor. O moral do grupo é regular. 
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Ninguém procura alcançar maior capacidade de produção. O diretor não se manifesta no seu 

modo de agir é apenas, considerado uma boa pessoa, faz questão de ser reconhecido como um 

membro do grupo, sem nenhuma diferença na hierarquia.  

Clima paternal: não há bom trabalho de equipe, quase todas as tarefas de rotina são 

feitas pelo diretor. O relacionamento da equipe não é amistoso, o moral do grupo não é bom. 

O diretor torna-se inoportuno por querer saber de tudo que ocorre na escola. Ele tenta 

movimentar a organização com o auxílio do grupo, mas fracassa, pois não há exemplo de 

atitudes decisivas para a produtividade organizacional. Ele procura agir para satisfazer suas 

próprias necessidades sociais. 

Clima fechado: falta compromisso dos professores em realizar trabalho de equipe. Não 

há facilidade para o bom desempenho das tarefas. O moral do grupo não é adequado. O 

relacionamento entre a equipe revela-se superficial. O diretor estabelece regras de maneira 

arbitrária para controlar as atividades. Existe alto estímulo à produtividade, porém de maneira 

formal. Existe deficiente consideração às pessoas do grupo. 

Halpin e Croft (1963 apud MONTES, 2015) ao concluírem esse estudo nas escolas, 

destacaram o clima aberto como sendo o que mais favorece o ambiente escolar e afirmaram 

que este tipo de clima exige uma liderança em que os professores sejam considerados como 

participantes do processo decisório. Concluíram afirmando que um bom líder deve contribuir 

para duas principais finalidades: realizar as metas e manter do grupo. 

 

 

2.3.4 Modelo de Kolb  

 

 

Segundo Bispo (2006), o modelo de Kolb et al (1978) foi desenvolvido nos Estados 

Unidos, com base nos estudos de Litwin e Stringer (1968), e é composto por sete fatores de 

Clima Organizacional.  

- Responsabilidade: sentimento de autonomia para tomada de decisões com relação ao 

trabalho. 

- Padrões: grau em que a organização enfatiza normas e processos. 

- Recompensa: ser recompensado por um trabalho bem feito. Ênfase em incentivos positivos e 

não em punições. 
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-Conformismo: sentimento de que existem muitas limitações externamente impostas na 

organização. O grau em que os membros sentem que há muitas regras e procedimentos. 

- Clareza Organizacional: sentimento de que as coisas são bem organizadas e os objetivos são 

claramente definidos. 

- Calor e Apoio: a percepção de que a amizade é valorizada na organização e de que as boas 

relações prevalecem no ambiente de trabalho. 

- Liderança: disposição para os membros da organização, aceitar a liderança. Quando surgem 

necessidades de liderança, os membros sentem-se livres para assumi-la e são recompensados 

por uma liderança bem sucedida. 

De acordo com Nunes (2011) o modelo desenvolvido por Kolb et al utilizou uma 

escala de 10 pontos e identificou o Clima Real e o Ideal, ou seja, a forma como as pessoas 

sentiam o clima no ambiente de trabalho e a forma como gostariam que fosse, o que permitiu 

verificar as diferenças existentes entre as duas situações, favorecendo a escolha de medidas 

para eliminar estas discrepâncias encontradas na organização. 

 

2.3.5 Modelo de Coda 

 

Este modelo foi desenvolvido a partir de estudos de Coda (1997) a respeito de 

Motivação e Liderança, desenvolvido em cinco organizações brasileiras de grande porte 

pertencentes aos setores público e privado.  

Ao final do estudo, identificou a presença de dez fatores comuns que influenciam o 

Clima Organizacional, listados a seguir: 

- Liderança: encorajamento pelo chefe para o crescimento e desenvolvimento profissional; 

discussão sobre os resultados de desempenho individuais, tendo em vista uma melhor 

orientação para o trabalho. 

-Compensação: balanceamento das várias formas de remuneração estabelecidas pela 

empresa; remuneração acima do mercado para os melhores profissionais; melhoria no 

programa de benefícios; concessão de aumentos por desempenho e alcance de metas. 

- Maturidade empresarial: informações à comunidade sobre as atividades e objetivos da 

organização; compreensão adequada, dos membros da organização, com relação às pressões 

feitas pelo mercado e concorrentes; valorização de elevados padrões de desempenho. 
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- Colaboração entre áreas funcionais: respeito e integração entre as diferentes áreas da 

empresa; estreita colaboração entre os departamentos, para atingimento dos objetivos da 

empresa. 

- Valorização profissional: estímulo ao desenvolvimento de talentos; oferecimento de 

oportunidades de crescimento profissional; utilização do critério de desempenho para as 

promoções; prioridade do recrutamento interno para posições de chefia. 

- Identificação com a empresa: motivação da equipe na busca de objetivos comuns; 

sentimento de pertencer a uma grande família;  

- Comunicação: adequação das informações recebidas ao correto desempenho das 

atividades; instrumento facilitador da integração da empresa; clareza e compreensão das 

informações transmitidas. 

- Sentido do trabalho: importância atribuída com o que acontece com a organização; 

utilidade e importância do trabalho realizado na organização; firmeza nas ações até o final por 

parte da alta direção. 

- Recursos Humanos: importância atribuída a esta área diante das demais áreas funcionais 

dentro da organização; apoio às políticas de RH ao desenvolvimento do trabalho; 

disponibilidade para ouvir e considerar opiniões diferentes. 

- Acesso: continuidade de realização do mesmo tipo de trabalho até o final da carreira.  

 

 

2.3.6 Modelo de Rizzatti  

 

 

Modelo inicialmente desenvolvido pelo autor, para sua dissertação de mestrado, com o 

objetivo de analisar o clima organizacional da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Posteriormente o modelo foi aperfeiçoado na sua tese de doutorado cujo objeto da pesquisa 

foi as Universidades Federais da Região Sul do Brasil, segundo o autor, ao término 

identificou-se um conjunto de doze categorias de análise de clima organizacional, constituído 

por 33 componentes e seus respectivos indicadores conforme abaixo: 

- Imagem institucional: satisfação do usuário, sentimento de identidade e prestígio. 

- Política de Recursos Humanos: políticas governamentais, institucionais e ações sindicais. 
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- Sistema de assistência e benefícios: planos de R.H., benefícios legais e benefícios 

assistenciais. 

- Organização e condições de trabalho: condições ergonômicas, coordenação das atividades, 

relacionamento existente, cooperação existente e consideração humana. 

 - Comportamento das chefias: honestidade e credibilidade, conhecimento das atividades, 

estilo de liderança.  

- Satisfação pessoal: satisfação e motivação no trabalho, reconhecimento proporcionado. 

- Planejamento institucional: informação, comprometimento e participação. 

- Processo decisório: delegação, comunicação e conflito de interesses. 

- Autonomia universitária: políticas do governo e estratégias da instituição. 

- Avaliação institucional: controle da qualidade dos serviços e cultura organizacional. 

 

Para validar a adequabilidade das categorias incialmente identificadas, foram 

realizadas pesquisas de campo em três universidades do sul do país: Universidade Federal de 

Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Maria e Universidade Federal do Paraná. A 

análise dos dados da pesquisa compatibilizou a concepção inicial com a percepção dos 

entrevistados, confirmando a importância dos fatores identificados inicialmente para a 

composição da proposta das categorias de análise do clima organizacional para as 

Universidades Federais Brasileiras (RIZZATTI, 2002). 

Ao final do seu estudo, o autor, embasado na afirmação da maioria dos entrevistados, 

conclui que a categoria “autonomia” se constitui como a mais importante para o estudo do 

clima organizacional, seguida pelo planejamento, processo decisório, avaliação institucional e 

imagem institucional. 

 

2.3.7 Modelo de Luz  

 

No estudo feito por este autor com empresas nacionais e multinacionais na cidade do 

Rio de Janeiro, foram entrevistados executivos de Recursos Humanos de 6 empresas e 

analisados os instrumentos de pesquisa de clima organizacional utilizados em 17 empresas. 

Ao término do trabalho, Luz (2003) identificou as seguintes variáveis que são importantes 

para o estudo do clima:  
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- Trabalho realizado pelos funcionários: avalia vários aspectos como o volume de trabalho, se 

a distribuição é justa entre os funcionários, se o quadro de pessoal é suficiente e se é relevante 

e desafiador.  

- Salário: é uma das principais variáveis a serem pesquisadas em função da importância sobre 

o grau de satisfação dos funcionários.   

- Benefícios: avalia o quanto eles atendem às expectativas dos funcionários e a qualidade de 

prestação destes serviços.  

- Integração entre os Departamentos da Empresa: avalia o grau de relacionamento e a 

existência de cooperação e conflitos entre os diferentes departamentos da empresa.   

- Supervisão / Liderança / Estilo Gerencial / Gestão: satisfação dos funcionários com os seus 

gestores, a qualidade da supervisão, a capacidade técnica, humana e administrativa dos 

gestores. O grau de feedback e o tratamento justo dado à equipe. Segundo o autor, salário e 

gestão constituem as duas mais importantes variáveis organizacionais. O gestor assume um 

papel fundamental sobre o clima da sua equipe de trabalho, pois representa a empresa e 

exerce várias tarefas que podem influenciar positivamente ou negativamente no clima 

organizacional. 

- Comunicação: trata sobre o grau de satisfação com relação à divulgação dos fatos relevantes, 

bem como as formas e os canais de comunicação utilizados pela empresa. 

- Treinamento / Desenvolvimento / Carreira / Progresso e Realizações Profissionais: avalia as 

oportunidades que os trabalhadores têm de se qualificarem e desenvolverem 

profissionalmente. 

- Possibilidades de Progresso Profissional: avalia a satisfação dos trabalhadores quanto às 

possibilidades de promoção e crescimento na carreira, aproveitamento das potencialidades dos 

funcionários. 

- Relacionamento Interpessoal: qualidade das relações pessoais entre os funcionários, entre 

eles e chefias, entre funcionários e empresa, intensidade dos conflitos existentes. 

- Estabilidade no Emprego: grau de confiança que os funcionários sentem nos seus empregos, 

assim como feedback que recebem de como estão indo no trabalho. 

- Processo Decisório: opinião sobre a qualidade do processo decisório representa uma das 

diversas dimensões da variável “gestão”.   

- Condições Físicas de Trabalho: qualidade e conforto das condições físicas de trabalho e dos 

recursos disponíveis.  
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- Relacionamento da Empresa com os Sindicatos e Funcionários: analisa a postura da empresa 

com os sindicatos e a qualidade do tratamento dos problemas trabalhistas. 

- Participação: avalia as formas de participação dos funcionários na empresa, seu grau de 

conhecimento envolvimento com os assuntos relevantes, participação financeira nos 

resultados da empresa e nos objetivos do seu setor de trabalho. 

- Pagamento dos Salários: trata da incidência de erros na folha de pagamento e também se os 

funcionários têm conhecimento dos códigos utilizados para determinação dos proventos e 

descontos lançados. 

- Segurança do Trabalho: analisa a percepção e a satisfação quanto às estratégias de 

prevenção e controle da empresa sobre os riscos de acidentes e doenças ocupacionais. 

-Objetivos Organizacionais: clareza e transparência da empresa quanto à comunicação dos 

objetivos organizacionais. 

- Orientação da Empresa para Resultados: avalia o quanto a empresa é percebida pelos seus 

funcionários no seu esforço de orientar-se para a consecução de seus resultados. 

- Disciplina: verifica o grau de justiça aplicado nas punições. 

- Imagem da Empresa: versa sobre a opinião dos funcionários sobre como a empresa é 

percebida no mercado e na comunidade. 

- Estrutura Organizacional: avalia a opinião dos funcionários sobre a adequação da estrutura 

da empresa para o processo decisório e para a consecução dos objetivos organizacionais. 

- Ética e Responsabilidade Social: se a empresa é ética e cumpre suas responsabilidades 

sociais. 

- Qualidade e Satisfação do Cliente: identifica a percepção dos funcionários quanto ao 

compromisso da empresa em relação à satisfação dos clientes. 

- Reconhecimento: o quanto a empresa adota mecanismos de valorização e reconhecimento 

para seus funcionários. 

- Vitalidade Organizacional: avalia o ritmo das atividades da empresa, se ela tem vitalidade ou 

é uma empresa onde as coisas andam muito devagar. 

- Direção e Estratégias: avalia a satisfação dos funcionários quanto à qualidade da direção e 

das estratégias da empresa na condução dos negócios. 

- Valorização dos Funcionários: o quanto a empresa investe nos seus recursos humanos. 

-Envolvimento e Comprometimento: o quanto os funcionários são envolvidos e 

comprometidos com os objetivos da empresa. 
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- Trabalho em Equipe: avalia o quanto a empresa valoriza o trabalho em equipe, para 

solucionar problemas, aprimorar processos, dentre outros. 

- Modernidade: avalia a percepção quanto à preocupação da empresa com inovação e 

modernização. 

- Orientação da Empresa para os Clientes: avalia a imagem externa da empresa. 

- Planejamento e Organização: o quanto a empresa é percebida como sendo bem planejada e 

organizada pelos seus gestores. 

- Fatores Motivacionais: quais fatores do ambiente de trabalho são percebidos pelos 

funcionários como sendo maior contribuição para a motivação. 

- Fatores Desmotivadores: quais fatores do ambiente de trabalho são percebidos como sendo 

desmotivadores. 

 

Para Luz (2003), de todas as estratégias utilizadas na área de recursos humanos a 

pesquisa de clima organizacional é considerada a mais completa já que possibilita a empresa 

identificar seus pontos fracos e a satisfação de seus colaboradores com relação a vários 

aspectos da organização. Ainda segundo o autor, para os empregados representa uma 

oportunidade valiosa para expressarem seus pensamentos e sentimentos com relação à 

organização. 

2.3.8 Modelo de Bispo 

 

Em seu estudo, o autor propôs um novo formato de pesquisa de clima que poderá ser 

utilizado tanto em empresa pública quanto privada. O modelo foi testado em duas empresas 

públicas alcançando bons resultados. Segundo o autor este modelo não é fechado e poderá ser 

aperfeiçoado.  

Bispo (2006) utilizou a análise dos fatores externos e internos de influência. Desta 

forma, segundo o autor, seria possível para qualquer empresa, avaliar não só como está o 

clima organizacional mais também a qualidade de vida de seus funcionários contribuindo para 

melhorar as políticas e estratégias de recursos humanos. O modelo foi desenhado baseado na 

literatura e na realidade percebida pelos profissionais de Recursos Humanos nas empresas em 

que a pesquisa foi aplicada.  
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Fatores internos 

- Ambiente de trabalho: refere-se ao grau de relacionamento entre os colegas de trabalho 

necessários a realização das atividades individuais ou coletivas. 

- Assistência aos funcionários: nível de assistência médica, dentária, hospitalar e social. 

- Burocracia: avalia se este item está compatível com as atividades realizadas pelos 

funcionários. 

- Cultura organizacional: avalia o nível de interferência que as práticas, tradições e costumes 

influenciam os funcionários e suas atividades. 

- Estrutura organizacional: mede o nível de relacionamento e capacitação dos membros desta 

estrutura e a interferência nas atividades realizadas. 

- Nível sociocultural: procura estabelecer se os níveis intelectual, cultural e social dos 

funcionários estão de acordo com as necessidades relativas às suas atividades. 

- Incentivos profissionais: objetivam avaliar o nível de reconhecimento profissional dos 

funcionários. 

- Remuneração: avaliam se este item está de acordo com as atividades desenvolvidas. 

- Segurança profissional: risco de demissão sem motivo percebido. 

- Transporte: nível de dificuldade encontrado para a locomoção para casa e empresa e vice 

versa. 

- Vida profissional: estabelece o grau de identificação profissional dos funcionários com a 

empresa. 

 Fatores externos:  

- Convivência familiar: trata do nível de convivência familiar dos funcionários que segundo o 

autor influencia na produtividade. 

- Férias/lazer: avalia o grau de satisfação dos funcionários com estes itens.   

- Investimento e despesas familiares: nível de bem estar proporcionado às famílias dos 

funcionários. 

- Política e Economia: nível de interferência proporcionado por estes itens na motivação dos 

funcionários.  

- Saúde: tenta avaliar a opinião dos funcionários sobre suas respectivas saúdes físicas e 

mentais.  
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- Segurança pública: avalia o nível de influência deste item na vida dos funcionários.  

- Situação financeira: avalia como está a situação financeira do funcionário. 

- Futebol: o autor afirma que este item já foi comprovado cientificamente que influencia a 

produtividade. 

- Vida social: nível de satisfação dos usuários com este item. 

 A intenção do autor com este estudo foi contribuir para aperfeiçoar as ferramentas 

gerenciais que possam ajudar a melhorar o relacionamento empresa/funcionários e que estas 

ferramentas alcancem um mesmo nível de desenvolvimento dos instrumentos que hoje em dia 

já são utilizados para o aperfeiçoamento das relações empresa/cliente. 

Estudos sobre o clima organizacional em universidades brasileiras são poucos e tendo 

em vista que atualmente as universidades são questionadas pela falta de uma política interna e 

externa adequada aos interesses sociais, o que acaba produzindo trabalhos de baixa qualidade, 

muitas vezes devido ao despreparo das pessoas para gerenciar estas políticas, é necessário que 

se habilitem pessoas voltadas para o estudo do clima e desta forma poder identificar os pontos 

fracos destas instituições. A questão do clima é responsabilidade de todos da organização e 

deve orientar a maneira de agir de toda a instituição. Sendo assim todos devem participar 

contribuindo com esforços para atingir os objetivos institucionais com intuito de buscar a 

melhoria do clima. A utilização de instrumentos adequados para esta pesquisa auxilia os 

gestores a identificar os pontos fortes e fracos, contribuindo para empreender as mudanças 

necessárias com relação à melhoria do trabalho e satisfação dos servidores, mas para isso é 

imprescindível utilizar indicadores, componentes e categorias adequadas para o levantamento 

do clima nestas universidades. (RIZZATTI, RIZZATTI JUNIOR, 2005) 

Desta forma Rizzatti e Rizzatti Junior (2005) tomaram como base as categorias e 

componentes utilizados para estudo do clima que foram levantados e sistematizados por 

Rizzatti (1995) na sua dissertação de mestrado “Análise de fatores significativos do clima 

organizacional da Universidade Federal de Santa Catarina: contribuição para implantação do 

programa de qualidade” e definiram que seu estudo estaria centrado nas seguintes dimensões 

conforme nos mostra a seguir: 
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Quadro 2: Categorias e componentes para análise do clima organizacional 
 

CATEGORIAS COMPONENTES 

Imagem e Avaliação Institucional - satisfação dos usuários 

- percepção figurativa da organização 

- sentimento de identidade 

- percepção dos objetivos organizacionais 

- prestígio perante a comunidade 

- valorização profissional dos servidores 

Desenvolvimento de Recursos Humanos, 

Benefícios e Incentivos 

- condições de progressão funcional 

- reconhecimento proporcionado 

- justiça predominante 

- comprometimento/interesse pelo trabalho 

- qualidade dos benefícios 

Organização e Ambiente de Trabalho - adequação da estrutura 

- clareza organizacional 

- apoio logístico 

- terceirização 

- justiça predominante 

- comprometimento e interesse pelo trabalho 

- utilização do tempo 

Relacionamento Interpessoal - relacionamento individual e grupal 

- cooperação entre os segmentos 

- consideração humana 

Sucessão Político-Administrativa e 

Comportamento das Chefias 

- sucessão administrativa 

- credibilidade e clareza das chefias 

- competência e qualificação das chefias 

- delegação de competências 

- ênfase na participação 

- consideração humana 

Fonte: Rizzatti e Rizzatti Junior (2005, p.5-6)  
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A análise do clima através das categorias e componentes propostos pelos autores no 

quadro acima serve para identificar onde se localizam as deficiências das organizações e para 

mostrar em que direção os esforços devem ser enviados na busca das soluções que possam 

contribuir para uma melhor integração e compatibilidade entre as metas individuais e 

institucionais, o que se traduzirá num melhor desempenho pessoal e organizacional. 

(RIZZATTI, 2002) 

 Os modelos que são utilizados atualmente para a avaliação do clima organizacional 

nas instituições públicas ou privadas foram sofrendo modificações com a evolução do estudo 

sobre o tema, podemos encontrar na literatura especializada várias abordagens e indicadores 

que podem ser utilizados, conforme os que foram citados acima.  Na prática podemos dizer 

que um estudo de clima organizacional se inicia com a escolha do instrumento de pesquisa e a 

definição da forma como o estudo será conduzido. São vários os assuntos que podem ser 

abordados neste tipo de pesquisa onde podemos diagnosticar vários fatores importantes como 

o ambiente de trabalho, oportunidades de crescimento profissional, relação com a chefia, 

comunicação interna, benefícios dentre outros. 

Este diagnóstico permite às instituições repensar, projetar e desenvolver relações de 

trabalho mais produtivas com seus colaboradores e desta forma contribuir também para o 

atendimento das expectativas institucionais. 

O Quadro 3 sintetiza os indicadores (fatores internos e externos) que foram utilizados 

em cada um dos modelos de avaliação de clima organizacional exemplificados nesta pesquisa. 
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Quadro 3: Modelos de pesquisa de clima organizacional e suas principais características 

INDICADORES Modelos de Avaliação de Clima Organizacional 

Litwin e 

Stringer 

Sbragia Halpin 

e Croft 

Kolb Coda Rizzatti Luz Bispo 

    Fatores Internos         

Estrutura / regras / procedimentos / disciplina x x - x - - x x 

Responsabilidade / autonomia x x - x - x x - 

Motivação (desafio, reconhecimento, 

remuneração, benefícios, valorização)  

x x x x x x x x 

Relacionamento / cooperação / 

comprometimento 

x x x x x - x x 

Conflito x x - - - x x - 

Identidade / orgulho / imagem institucional x x - - x x x x 

Participação/iniciativa/integração / trabalho 

em equipe 

- x x - x x x - 

Liderança / suporte / gestão - x x x x x x x 

Clareza organizacional - x - x x x x x 

Consideração/ prestígio / ética e 

responsabilidade social 

- x x - x - x x 

Crescimento / incentivos profissionais  - x - - x - x x 

Comunicação - - - - x x x - 

Cultura organizacional - - - - - x - x 

Estabilidade - - - - x - x x 

Integração entre departamentos - - - - - - x - 

Nível sociocultural - - - - - - - x 

Realização profissional / treinamento - - x - - x x - 

Condições de trabalho / sobrecarga de 

trabalho/ segurança no trabalho 

- - x - - - x - 

Políticas de R. H. / de governo / estabilidade - - - - x x x - 

Planejamento / organização - - - - - - x - 

Qualidade / satisfação do cliente - - - - - - x - 

Fatores motivacionais - - - - - - x - 

Fatores desmotivacionais - - - - - - x - 
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INDICADORES Modelos de Avaliação de Clima Organizacional 

Litwin e 

Stringer 

Sbragia Halpin 

e Croft 

Kolb Coda Rizzatti Luz Bispo 

    Fatores externos         

Convivência familiar - - - - - - - x 

Vida social (férias / lazer) - - - - - - - x 

Saúde física e mental - - - - - - - x 

Situação financeira familiar - - - - - - - x 

Política / economia / segurança pública - - - - - - - x 

Fonte: Adaptado de Bispo (2006, p.262) 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo destina-se a apresentar o caminho percorrido para desenvolvimento desta 

pesquisa, descrevendo os procedimentos metodológicos que foram utilizados para que os 

objetivos traçados fossem atingidos. Inicialmente, foi feita uma breve abordagem sobre a 

instituição a ser pesquisada; em seguida, foram apresentados: tipo de pesquisa, amostra e 

procedimento para coleta dos dados e análise dos dados. 

 

3.1Contextualizando a instituição pesquisada  

 

A Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda (EEIMVR) é uma 

instituição pertencente à Universidade Federal Fluminense, Autarquia Federal vinculada ao 

Ministério da Educação e está localizada em Volta Redonda, Município do Estado do Rio de 

Janeiro.  

Surgiu inicialmente como Universidade Nacional do Trabalho no governo do  

Presidente Jânio Quadros. Na época, a cidade de Volta Redonda foi escolhida por sediar a 

Usina Presidente Vargas da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), para atender aos 

interesses da indústria e da sociedade em geral, e pela cidade pertencer ao eixo Rio de Janeiro, 

São Paulo e Belo Horizonte, polos de metalurgia, o que facilitaria a vinda de professores 

especializados para ministrar as aulas.  

Em 17/07/61 foi criada a Escola de Metalurgia da Universidade Nacional do Trabalho. 

No dia seguinte, em 18/07/61 foram iniciadas as aulas da primeira turma do Curso de 

Engenharia Metalúrgica. Posteriormente em 1968, em conformidade com o Plano de 

Reestruturação da Universidade Federal Fluminense, UFF, foi criada a EEIMVR. 

Hoje em dia a escola oferece cinco Cursos de Graduação presenciais: Engenharia 

Mecânica, Engenharia de Agronegócios, Engenharia de Produção, Engenharia Metalúrgica e 

Engenharia de Materiais este último recém inaugurado, sendo a 1ª turma iniciada em agosto 

2018. E um Curso de Graduação à distância em Engenharia de Produção. Cinco Mestrados: 

Engenharia Metalúrgica e Materiais, Engenharia Mecânica, Modelagem Computacional em 

Ciência e Tecnologia, Tecnologia Ambiental e Engenharia de Produção. Um Doutorado em 

Engenharia Metalúrgica e Materiais e um MBA em Gerenciamento de Projetos. Perfazendo 

um total de 2100 alunos ativos. 
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Atualmente a escola possui um corpo docente de 110 professores, 46 servidores e 46 

terceirizados que prestam serviços nas áreas de apoio. Embora exista uma quantidade 

significativa de funcionários terceirizados compondo o quadro de pessoal da escola, alguns 

desempenhando funções administrativas, esta pesquisa não os inclui, delimitando-se a avaliar 

somente os servidores técnicos administrativos em exercício na EEIMVR e que sejam regidos 

pela Lei 8112/90 (Regime Jurídico Público Federal). 

          O quadro de pessoal técnico administrativo concursado, atualmente em exercício na 

EEIMVR, é distribuído da seguinte forma: 17 Assistentes em Administração, 01 Auxiliar em 

Administração, 15 Técnicos de Laboratório, 04 Administradores, 01 Técnico em 

Contabilidade, 01 Técnico em Refrigeração, 01 Contínuo, 04 Técnicos de Informática e 02 

Bibliotecários, perfazendo um total de 46 servidores.  

          A definição da Escola de Engenharia para sediar o estudo ocorreu uma vez que a 

pesquisadora faz parte do quadro de servidores da instituição, atua como representante de 

Gestão de Pessoas e considera ser importante refletir sobre o tema clima organizacional no 

ambiente de trabalho e também por ser o ambiente acadêmico propício ao desenvolvimento de 

pesquisas.                            

3.2 Tipo de pesquisa 

 

 A pesquisa realizada foi de natureza básica, exploratória, do tipo estudo de caso. 

Segundo Gil (2002) as pesquisas exploratórias buscam proporcionar maior familiaridade com 

o problema que se deseja estudar, de forma a torná-lo mais explícito e têm como objetivo 

principal, o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições.  

Yin (2001) afirma que o estudo de caso vem sendo utilizado como uma estratégia 

comum para pesquisas em diversas áreas, contribuindo de forma inigualável para a 

compreensão dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos. Permitindo que 

seja feita uma investigação onde possamos preservar características holísticas e significativas 

dos eventos da vida real, tais como ciclos de vida individuais, processos organizacionais e 

administrativos, dentre outros.  

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa foi qualitativa. Conforme sinaliza 

Fonseca (2002), esta espécie de abordagem está centralizada na compreensão e explicação da 

dinâmica das relações sociais. Para Minayo (2009), a pesquisa qualitativa se adequa a um 
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nível de realidade que não pode ser quantificada, ela trabalha com fenômenos humanos, suas 

aspirações, crenças, valores e atitudes. Sendo por isso adequada para este estudo onde    

pretendeu-se avaliar a percepção dos servidores quanto ao clima organizacional no ambiente 

de trabalho. 

Foi desenvolvido inicialmente o referencial teórico baseado na revisão da literatura 

acerca das definições e principais modelos de diagnóstico de clima organizacional a partir dos 

registros disponíveis relacionados ao tema, como livros, artigos, dissertações, teses e revistas 

científicas. 

3.3 Amostra e procedimento para coleta dos dados 

 

Foram convidados a participar da pesquisa todos os servidores técnicos 

administrativos em exercício na EEIMVR.  

De forma a identificar possíveis focos de problemas, facilitando o diagnóstico e tendo 

em vista que os servidores, objetos da pesquisa, possuem setores de trabalho diversos dentro 

da EEIMVR, o grupo foi dividido em três seguimentos: 1) Direção, Departamentos dos 

Cursos, Coordenação dos Cursos (Graduação e Pós Graduação); 2) Informática, Serviços 

Gerais e Biblioteca; 3) Laboratórios. 

Para o alcance dos objetivos propostos neste estudo foi utilizado como instrumento de 

coleta de dados um questionário composto por duas partes. A primeira parte, composta por 13 

variáveis, abordou o perfil profissional e sócio demográfico que os autores (LUZ, 2003; 

BISPO, 2006) destacaram ser importantes observar, uma vez que fatores externos também 

podem interferir no clima organizacional. A segunda parte tratou do ambiente de trabalho 

propriamente dito e foi utilizado como base um questionário composto por questões mistas 

elaboradas por Lira, Amaral (2015) que se baseou no modelo proposto pelo mesmo autor Luz 

(2003). Esta parte contou com 37 variáveis fechadas que abordou questões que envolvem o 

ambiente de trabalho, tendo ao final uma questão aberta para sugestões e observações.  

A parametrização das respostas foi feita tomando como base uma Escala Likert, 

observando os graus de concordância, ou seja, níveis de satisfação e insatisfação presentes nas 

respostas, variando da seguinte forma: Muito Satisfeito, Satisfeito, Muito Insatisfeito, 

Insatisfeito e Neutro. 

  Sabe-se que o questionário já foi validado e aplicado em um setor da universidade, 

objeto desta pesquisa. A referência deste autor também foi utilizada em outros trabalhos 
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dentro da instituição (TEIXEIRA e FRANÇA, 2013; OLIVEIRA, AMARAL e SILVA, 

2015).  

O levantamento dos dados deste estudo foi feito pela própria pesquisadora no período 

de 01 a 29 de junho de 2018. O primeiro momento consistiu na entrega do Termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE), que foi assinado pelos participantes, em seguida 

foi feita a entrega do questionário cujo preenchimento se deu no ambiente de trabalho de 

forma a evitar interferências de pessoas de fora. Nesta ocasião foi dito aos participantes do 

estudo, que lhes seriam assegurados o anonimato, e que a pesquisa não era de caráter 

obrigatório, sendo resguardado o direito de não responderem ao questionário, caso assim o 

desejassem. Responderam a esta pesquisa, 44 servidores, o que representa 95,6% do total de 

servidores em exercício na EEIMVR. Posteriormente foi feita uma entrevista aberta com 

representantes dos setores, escolhidos aleatoriamente, com a finalidade de confirmar os dados 

levantados e dar a oportunidade de citar algum ponto que ainda não tivesse sido contemplado. 

 O instrumento de coleta de dados antes de ter sido aplicado ao público alvo, foi 

submetido a um grupo piloto de quatro servidores, com o intuito de detectar possíveis falhas 

quanto à forma, conteúdo e perguntas que porventura pudessem induzir a dúvidas.  

A estrutura do questionário foi a mesma utilizada por Lira e Amaral (2015) na 

pesquisa citada. Conforme nos mostra o quadro abaixo: 

 

 

Quadro 4: Estrutura do questionário da pesquisa de clima organizacional 
 

Variável Quantidade de questões 

A - Gestão 5 

B - Salário / Benefícios 4 

C - Treinamento / Desenvolvimento / Carreira 5 

D - Comunicação / Relacionamento Interpessoal / Integração  5 

E - Reconhecimento / Valorização dos Funcionários 4 

F - Trabalho realizado / Condições de trabalho 5 

G - Geral 9 

Total:  38 

Fonte: Lira e Amaral (2015, p.10) 
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Segundo os referidos autores a variável “G – Geral” no questionário além de ter 

apresentado algumas questões genéricas, forneceu outras norteadoras que permitiu uma 

identificação mais exata dos principais fatores de insatisfação. Ao final, o questionário incluiu 

também uma questão que favoreceu a abordagem de alternativas de melhorias que poderão ser 

colocadas em prática. 

 

3.4 Análise dos dados  

 

 Depois de aplicados os questionários, os dados obtidos foram inseridos e tabulados 

utilizando-se o aplicativo Google Forms e, posteriormente, foi utilizado o Software Excel para 

montagem dos gráficos. Em seguida, foram apresentados os resultados e as discussões dos 

achados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 
 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

     4.1  Perfil dos técnicos administrativos  

 

A partir da análise do perfil sócio demográfico, constante na Tabela 1, observou- se 

uma predominância do gênero masculino dentre os servidores analisados, o que corresponde a 

61,4%. Para o gênero feminino, encontramos 38,6%. A idade média ficou na faixa de 30 a 39 

anos, 50,8% são casados, 54,5% possuem filhos. Do total de casados, 69,2% possuem 

cônjuges que trabalham fora.  Apenas 25% possuem residência alugada e 15,9% não possuem 

assistência à saúde privada. A renda familiar mensal está concentrada na faixa de 4 a 6 

salários mínimos, perfazendo um total de 47,7%.   

No quesito escolaridade, podemos observar que, dos entrevistados, 61,4% já havia 

concluído Pós Graduação e Mestrado. Levando-se em consideração que a escolaridade 

mínima exigida para a maior parte dos cargos é nível médio, e nível superior somente para 

uma pequena parte, infere-se que muito provavelmente este fato se deve ao incentivo à 

qualificação presente no Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação  

(PCCTAE), onde o servidor faz jus a um adicional no salário se possuir escolaridade acima da 

exigida pelo concurso, favorecendo também a instituição que passa a ter um corpo técnico 

qualificado e interessado no desenvolvimento profissional. 

 

 

Tabela 1: Características sóciodemográficas dos servidores técnicos administrativos da 

EEIMVR-UFF/RJ. Brasil 2018       (N=44) 

Variáveis 

 N % 

Gênero   

  Masculino 27 61,4 

  Feminino 17 38,6 

Faixa Etária   

  De 20 a 29 anos 4 9,1 

  De 30 a 39 anos 19 43,2 

  De 40 a 49 anos 10 22,7 

  50 anos ou mais         11       25 
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Escolaridade                                                                                                                      

  

  Ensino Médio/Técnico 8 18,2 

  Ensino Superior 9 20,5 

  Pós Graduação 18 40,9 

  Mestrado 9 20,5 

Estado Civil   

  Casado 25 56,8 

  Solteiro 17 38,6 

  Separado 2 4,5 

Se casado (a) seu cônjuge trabalha fora?   

  Sim 18 69,2 

  Não 8 30,8 

Possui filhos?   

  Sim 24 54,5 

  Não 20 45,5 

Sua residência é?   

  Própria 27 61,4 

  Alugada         11 25 

  Mora com os pais 6 13,6 

Sua família tem algum tipo de plano de saúde?   

  Sim 37 84,1 

  Não 7 15,9 

Renda familiar mensal (salário mínimo)ª   

  De 1 a 3 salários mínimos 3 6,8 

  De 4 a 6 salários mínimos 21 47,7 

  De 7 a 10 salários mínimos 14 31,8 

  Acima de 10 salários mínimos 6 13,6 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

ª Valor do salário mínimo 2018: R$954,00 

 

 

 De acordo com a Tabela 2, os resultados da análise referente ao tempo de serviço na 

EEIMVR mostraram-se homogêneos nas faixas de até cinco anos e de 6 a 10 anos, 

representando 34,1% do total. Com a expansão das universidades, através do Decreto nº 6096 

de 24/04/2007 que instituiu o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), foram criados novos cursos, com crescimento do número 
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de alunos e vagas para servidores. Favorecendo uma renovação do quadro funcional que atua 

juntamente com os servidores com mais de 11 anos de serviço na instituição, e por isso com 

mais experiência. Essa combinação pode ser positiva para o alcance dos objetivos da 

instituição, pois segundo Souza e Kobiyama (2010) a entrada de novos servidores, docentes e 

técnicos, pode impulsionar as mudanças necessárias no âmbito acadêmico e administrativo 

destas instituições.   

Dos entrevistados apenas seis, 8% trabalham em outro local, exercendo as funções de 

Professor, Tutor de ensino à distância, Músico e Engenheiro de Segurança. 

 

Tabela 2: Características ocupacionais dos servidores técnicos administrativos da EEIMVR-UFF/RJ. Brasil 2018 

Variáveis 

 N % 

Tempo de serviço    

  Até 5 anos 15 34,1 

  De 6 a 10 anos 15 34,1 

  De 11 a 20 anos 8 18,2 

  Acima de 21 anos 6 13,6 

Trabalha em outro local?   

  Sim 6 13,6 

  Não 38 86,4 

Setor de trabalho   

  Direção 7 15,9 

  Departamentos dos Cursos 5 11,4 

  Coordenações dos Cursos 6 13,6 

  Informática 4  9,1 

  Serviços Gerais 5 11,4 

  Laboratórios 13 29,5 

  Biblioteca 4  9,1 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 4.2 Mapeamento do clima organizacional na EEIMVR em 2018 

 

O estudo teve como base a análise das questões presentes no questionário que foram 

respondidas pelos profissionais da instituição. Os gráficos sintetizaram o resultado encontrado 
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em cada item pesquisado, apresentando níveis de satisfação e insatisfação relacionados a cada 

variável, separados pelos setores, de forma a facilitar a análise dos resultados. Como 

satisfação, foram consideradas as opções de respostas: “muito satisfeito” e “satisfeito”, da 

mesma forma, como insatisfação, foram consideradas as respostas: “insatisfeito” e “muito 

insatisfeito”. A opção de resposta: “não tem opinião”, foi desconsiderada na análise dos 

resultados. O gráfico final apresentou a consolidação das respostas encontradas na variável 

em questão. 

4.2.1 Variável Gestão 

 

Este bloco de questões foi constituído por cinco perguntas relacionadas ao tema gestão 

(Quadro 5), variável já identificada pelo autor Luz (2003) como sendo uma das mais 

importantes no estudo do clima organizacional juntamente com salário. De acordo com este 

autor, o gestor assume um papel fundamental sobre sua equipe, já que representa a instituição 

e exerce várias atividades que podem impactar positivamente ou negativamente sobre o clima 

organizacional, sobretudo seu estilo de gestão. 

Quadro 5: Aspectos abordados na Variável Gestão 

Pergunta Descrição 

1 A Instituição explica adequadamente aos funcionários o motivo das 

decisões que toma? 

2 Você está satisfeito com a estrutura hierárquica, chefe(s) a que está 

subordinado? 

3 O seu superior imediato demonstra qualidades de um líder? 

4 O seu superior imediato é aberto a receber e reconhecer as suas opiniões e 

contribuições? 

5 Como você avalia a capacidade técnica de seu chefe? 

Fonte: Lira e Amaral (2015) 
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Gráfico 1- Setores: Direção, Coordenações e Departamentos. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

  

 

Em relação aos setores Direção, Coordenações e Departamentos, 55,60% dos 

entrevistados apontaram satisfação quanto ao indicador clareza das decisões, enquanto 

38,90% relataram insatisfação diante do mencionado indicador. Este foi o indicador no qual 

se detectou maior insatisfação se comparado aos demais. As demais perguntas que avaliaram: 

estrutura hierárquica, liderança do superior imediato, abertura da chefia imediata para receber 

contribuições e capacidade técnica da chefia apresentaram percentuais considerados 

satisfatórios, com 100%, 94,5%, 94,4% e 88,9%, respectivamente. 

Assim, nos mencionados setores, merece atenção o indicador clareza das decisões, que 

apresentou percentual expressivo de entrevistados insatisfeitos (38,90%).  

 

 

 

 

 

Clareza das
decisões

Hierarquia Liderança Contribuições
Capacidade

técnica

Muito satisfeito 5,60% 22,20% 27,80% 33,30% 11,10%

Satisfeito 50% 77,80% 66,70% 61,10% 77,80%

Insatisfeito 38,90% 0% 5,60% 5,60% 11,10%

Muito Insatisfeito 0% 0% 0% 0% 0%

Não tem opinião 5,60% 0% 0% 0% 0%
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 Gráfico 2 - Setores: Informática, Serviços Gerais e Biblioteca. 
 Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 

 

  

Com relação ao Gráfico 2, ao analisar as cinco perguntas aplicadas nos Setores 

Informática, Serviços Gerais e Biblioteca, é possível observar que a menor pontuação 

encontrada foi de 76,9% de satisfação na primeira pergunta, que tratou da clareza das 

decisões, ao lado de 76,9% de satisfação na quarta questão, que abordou se o superior 

imediato está aberto a receber opiniões e contribuições dos subordinados. As demais 

perguntas apresentaram índices de satisfação maiores. 

 

 

   

   

 

 

Clareza das
decisões

Hierarquia Liderança Contribuições
Capacidade

técnica

Muito satisfeito 7,70% 46,20% 46,20% 53,80% 38,50%

Satisfeito 69,20% 46,20% 38,50% 23,10% 38,50%

Insatisfeito 23,10% 0% 0,00% 15,40% 23,10%

Muito Insatisfeito 0% 0% 0% 0% 0%

Não tem opinião 0,00% 7,70% 15% 7,70% 0%
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 Gráfico 3- Setor: Laboratórios.  

 Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 

 No setor Laboratórios, destaca-se acentuada insatisfação na primeira pergunta. 

Somente 30,8% dos entrevistados consideraram que a instituição explica adequadamente aos 

funcionários o motivo das decisões tomadas, enquanto 69,2% entenderam que não. Para que a 

prestação de serviços seja eficiente, é importante que os servidores sejam orientados e 

informados sobre as alterações que porventura ocorram no ambiente de trabalho, incluindo as 

razões pelas quais tais mudanças se efetivaram. 

 A avaliação dos servidores com relação à liderança também obteve percentual de 

satisfação baixo, já que apenas 61,6% dos entrevistados julgaram que o superior imediato 

demonstra qualidades de líder, enquanto 38,5% opinaram que não.   

Clareza das
decisões

Hierarquia Liderança Contribuições
Capacidade

técnica

Muito satisfeito 7,70% 30,80% 23,10% 46,20% 30,80%

Satisfeito 23,10% 38,50% 38,50% 30,80% 53,80%

Insatisfeito 69,20% 23,10% 38,50% 23,10% 7,70%

Muito Insatisfeito 0% 7,70% 0% 0% 8%

Não tem opinião 0,00% 0,00% 0% 0,00% 0%
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 Gráfico 4- Resultado consolidado da Variável – Gestão.  

 Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 

Na análise do Gráfico 4, que apresentou a consolidação do resultado referente à 

variável pesquisada, pôde-se observar que a primeira pergunta foi a que apresentou o menor 

percentual de satisfação: apenas 54,5% dos entrevistados declararam que consideram que a 

instituição explica o motivo das decisões tomadas, enquanto 43,2% julgaram que não. 

Tal insatisfação foi ratificada pelos entrevistados na questão aberta, na qual foi sugerido, por 

exemplo, melhorar o diálogo entre todos os setores da instituição, melhorar o relacionamento 

das chefias com os funcionários e buscar um planejamento claro e objetivo. Portanto, 

constata-se um ponto de vulnerabilidade que precisa ser trabalhado e desenvolvido pela 

Instituição. 

No entanto, a questão que tratou da estrutura hierárquica foi a que apresentou maior 

percentual de satisfação no resultado consolidado, contando com 88,6% dos entrevistados, 

embora, separadamente, o setor Laboratórios tenha contribuído com um percentual menor 

(69,3%). 

As demais questões, que abordaram liderança, abertura para receber opiniões dos 

subordinados e capacidade técnica da chefia, apresentaram índices satisfatórios no resultado 

Clareza das
decisões

Hierarquia Liderança Contribuições
Capacidade

técnica

Muito satisfeito 6,80% 31,80% 31,80% 43,20% 25,00%

Satisfeito 47,70% 56,80% 50,00% 40,90% 59,10%

Insatisfeito 43,20% 6,80% 13,60% 13,60% 13,60%

Muito Insatisfeito 0% 2,30% 0% 0% 2,30%

Não tem opinião 2,30% 2,30% 4,50% 2,30% 0%
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consolidado, com 81,8%, 84,15 e 84,1%, respectivamente. No setor Laboratórios, o fator 

liderança apesentou percentual de 61,6%. 

 Os fatores gestão, estilo gerencial, liderança e supervisão, conforme nos ensina Luz 

(2003), revelam a satisfação dos funcionários com os seus gestores, no que se refere à 

qualidade da supervisão exercida, à capacidade técnica, humana e administrativa, ao 

tratamento justo dado aos funcionários e também ao grau de feedback dado pela chefia à 

equipe. Esses fatores também envolvem a opinião dos funcionários sobre a qualidade do 

processo decisório, sobre quanto a empresa é ágil, participativa, centralizada ou 

descentralizada nas suas decisões. 

 Teixeira e França (2013), em seu estudo sobre clima organizacional e satisfação no 

trabalho dos servidores de uma instituição pública, obtiveram como resultado no fator 

liderança índice acima da média (3,0), indicando que os servidores demonstraram estar 

satisfeitos com as respectivas chefias, sinalizando um relacionamento positivo entre as partes, 

o que certamente contribui para a execução das atividades do trabalho. No entanto, ao analisar 

a clareza de objetivos, encontrou-se uma média geral de 2,44, demonstrando insatisfação no 

grupo. Coda (1997 apud Teixeira e França, 2013) enfatiza a importância da interação entre 

gestores e colaboradores e afirma que a pesquisa de clima organizacional pode estabelecer 

este canal de comunicação, de forma a orientar e democratizar a participação dos 

trabalhadores no processo de gestão. 

Ao analisar o clima organizacional entre os servidores técnicos administrativos de um 

setor da Universidade Federal Fluminense, Oliveira et al (2015) utilizando também um 

questionário adaptado do modelo proposto por Luz (2003), identificaram igualmente na 

variável liderança, satisfação em relação a maneira como os gestores administram os setores e 

orientam seus servidores, semelhante ao alcançado nesta pesquisa. Existe também uma 

concordância moderada e satisfatória na participação dos servidores com opiniões e 

contribuições nas atividades do setor. De acordo com os autores da pesquisa, reconhecer e 

incentivar o trabalho desenvolvido pelos subordinados é papel fundamental do líder para 

manter a satisfação no ambiente de trabalho e, desta forma, contribuir para o alcance das 

metas institucionais. Os gestores necessitam estar atentos à motivação dos servidores, 

oferecendo-lhes oportunidades de participação e incentivo à prática de novas atividades. 

Contudo, segundo Rizzatti (2002), não existe um padrão de liderança a ser seguido pela 

chefia, tudo dependerá do ambiente de trabalho, do comportamento dos subordinados, da 
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personalidade e forma de comandar, mas é necessário considerar alguns fatores como a 

credibilidade, honestidade e o grau de conhecimento das atividades que desempenha. 

 No entanto, Barros (2015), em sua pesquisa sobre motivação e satisfação no trabalho 

dos servidores técnicos administrativos em educação, analisando as dimensões satisfação com 

o ambiente físico, satisfação com o trabalho e satisfação com as relações hierárquicas de 3 

instituições de ensino públicas, identificou que a menor média foi a satisfação com as relações 

hierárquicas (Média Geral: 3,31), o que traduziu que os servidores participantes da pesquisa 

estavam mais satisfeitos com instalações físicas (Média Geral: 3,69) e o trabalho que 

realizavam (Média Geral:3,55) do que com as relações hierárquicas. 

 Já Silva (2017), através do seu estudo para propor modelo de diagnóstico de clima 

para uma universidade federal, ao analisar a percepção dos técnicos administrativos das 

instituições federais participantes da pesquisa, identificou não haver consenso com relação à 

liderança, suporte, estrutura hierárquica. Alguns tinham perfil para gestão e bom 

relacionamento com a equipe, enquanto em  outros casos os servidores não reconheciam a 

liderança. De acordo com (MARTINS, 2008; SILVA, 2017), o clima pode ser afetado de 

várias formas a partir das relações estabelecidas, sendo natural a existência de opiniões 

divergentes quanto à chefia, já que o suporte afetivo, estrutural e operacional fornecido aos 

empregados pode ocorrer de modo diferente a partir do perfil do gestor. 

Os resultados apresentados por Mól et al (2010) em estudo realizado com os 

servidores da Secretaria de Recursos Humanos do Rio Grande do Norte, evidenciaram 

insatisfação, eis que somente 39,3% afirmaram serem consultados acerca das principais 

decisões tomadas dentro da secretaria, apenas 33,5% reconheceram que participavam das 

deliberações das ações na unidade, 52,1% consideraram que eram informados a respeito das 

principais decisões e 48,3% concordaram que sugestões e críticas dos servidores eram sempre 

bem aceitas pelas chefias superiores. Os autores do estudo ressaltaram que saber receber 

sugestões e críticas e utilizá-las em prol da organização é fundamental para uma gestão 

pública eficiente. A gestão construída coletivamente é integradora, na medida em que 

favorece relações duradouras no ambiente de trabalho. 

De acordo com (LUZ, 2007; RUEDA, 2012; FRAZÃO, 2016) ao estudar o clima 

organizacional nas instituições, deve-se levar em consideração que alguns fatores e 

sentimentos internos podem aumentar ou diminuir o grau de satisfação dos profissionais 

dentro da organização, como, por exemplo, as relações com a chefia e com os colegas. 
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Torna-se indispensável, portanto, que os gestores estejam atentos a essas questões, 

pois segundo Kolb (1986) podemos melhorar a eficiência da organização criando um clima 

organizacional que, ao mesmo tempo em que satisfaça as necessidades de seus membros, 

possa também conduzir este comportamento motivado na direção dos objetivos 

organizacionais. 

 

 

4.2.2 Variáveis Salário e Benefícios 

 

 

Devido à influência do salário sobre o grau de satisfação dos servidores, tal variável é 

uma das principais a serem pesquisadas. Segundo Luz (2003), a análise do salário relaciona-se 

à percepção dos servidores quanto à adequação ao trabalho feito, ao equilíbrio existente na 

instituição em relação aos salários pagos a cargos de mesma importância, à possibilidade de 

viver honestamente com o salário recebido, à clareza dos critérios do plano de cargos e 

salários, entre outros. 

O Quadro 6, apresenta as quatro perguntas que foram utilizadas na pesquisa no que concerne 

às variáveis, salário e benefícios. 

 

 

 

Quadro 6: Aspectos abordados nas Variáveis Salário e Benefícios 

Pergunta Descrição 

1 Você considera justo o seu salário atual? 

2 A Instituição demonstra interesse  no bem estar dos funcionários? 

3 Sua remuneração é adequada ao trabalho que você faz? 

4 Os benefícios oferecidos pela Instituição atendem às suas necessidades? 

Fonte: Lira e Amaral (2015) 
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Gráfico 5- Setores: Direção, Coordenações e Departamentos. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 

 

Observa-se, ao analisar os setores correspondentes ao Gráfico 5, em primeiro lugar, 

percentual elevado de insatisfação com relação aos benefícios oferecidos no PCCTAE, com 

27,8% de satisfação e 72,2% de insatisfação. Além disso, na questão que avalia se a 

instituição demonstra interesse no bem estar dos funcionários, somente 44,4% dos 

entrevistados consideraram que sim, enquanto 50% sinalizaram que não. Com relação ao 

salário, 88,8% consideraram justo e 94,5% sinalizaram que a remuneração é adequada ao 

trabalho realizado.  

Salário Bem estar Remuneração Benefícios

Muito satisfeito 44,40% 11,10% 55,60% 5,60%

Satisfeito 44,40% 33,30% 38,90% 22,20%

Insatisfeito 11,10% 50,00% 5,60% 72,20%

Muito Insatisfeito 0% 0% 0% 0%

Não tem opinião 0% 5,60% 0% 0%
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Gráfico 6 - Setores: Informática, Serviços Gerais e Biblioteca. 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 

 

 

  

 Na análise dos setores que compõem o Gráfico 6, foi encontrado expressivo percentual 

de insatisfeitos nas mesmas perguntas abordadas no Gráfico 5. Na questão que avalia o bem-

estar, 53,9% dos entrevistados consideraram que havia interesse da Instituição, enquanto 

30,8% entenderam que não. Já com relação aos benefícios, foi de 61,5% o percentual de 

satisfeitos, ao lado de 38,5% de insatisfeitos. Salário e remuneração satisfatórios, ambos com 

84,7%. 

 

 

Salário Bem estar Remuneração Benefícios

Muito satisfeito 38,50% 15,40% 46,20% 7,70%

Satisfeito 46,20% 38,50% 38,50% 53,80%

Insatisfeito 15,40% 15,40% 15,40% 38,50%

Muito Insatisfeito 0% 15,40% 0% 0%

Não tem opinião 0,00% 15,40% 0% 0,00%
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Gráfico 7 – Setor: Laboratório 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 

 

 

 

No setor Laboratórios, o maior percentual de insatisfeitos também foi encontrado na 

pergunta que aborda o bem-estar dos funcionários, com 69,3% de insatisfação e 23,1% de 

satisfação, seguida pela questão relativa aos benefícios, com percentual de insatisfação de 

38,5% e satisfação de 61,5%. Salário e remuneração apresentaram-se com percentuais de 

satisfação de 77% e 76,9%, respectivamente. 

Salário Bem estar Remuneração Benefícios

Muito satisfeito 38,50% 0,00% 15,40% 7,70%

Satisfeito 38,50% 23,10% 61,50% 53,80%

Insatisfeito 23,10% 46,20% 23,10% 38,50%

Muito Insatisfeito 0% 23,10% 0% 0%

Não tem opinião 0,00% 7,70% 0% 0,00%
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20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%
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Gráfico 8- Resultado consolidado das Variáveis: Salário e Benefícios  

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 A insatisfação encontrada nos setores com relação à percepção dos entrevistados 

acerca da preocupação da instituição com o bem-estar de seus funcionários, acrescida da 

insatisfação quanto aos benefícios garantidos à categoria, foram ratificadas no resultado 

consolidado. 

Destacam-se, no Gráfico 8, os percentuais de satisfação referentes à pergunta dois, 

com 40,9% (e insatisfação de 50%), e na pergunta quatro, 47,7% de satisfação (ao lado de 

52,3% de insatisfeitos). 

No estudo de Teixeira e França (2013), a variável salário apresentou uma média 

inferior à desejada (2,41) em quase todos os grupos, indicando um grau de insatisfação entre 

os pesquisados. O mesmo ocorreu na avaliação sobre os benefícios (2,39). 

Grande insatisfação com o salário também foi encontrada por Mól et al (2010) em seu 

estudo. Apenas 25,2% apresentaram-se satisfeitos com o salário, enquanto 67,3% se 

manifestaram insatisfeitos. 

Já na pesquisa de Oliveira et al (2015), essas variáveis representaram o segundo pior 

grau de satisfação (0,50). 

Do mesmo modo, na pesquisa desenvolvida por Figueiredo (2012), que avaliou 

profissionais da área de informação de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), a 

Salário Bem estar Remuneração Benefícios

Muito satisfeito 40,90% 9,10% 40,90% 6,80%

Satisfeito 43,20% 31,80% 45,50% 40,90%

Insatisfeito 15,90% 38,60% 13,60% 52,30%

Muito Insatisfeito 0% 11,40% 0% 0%

Não tem opinião 0,00% 9,10% 0,00% 0,00%
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dimensão satisfação com o salário foi a que apresentou média mais baixa da escala utilizada 

(3,4), levando a pesquisadora a concluir que havia insatisfação entre os entrevistados com 

relação à remuneração recebida e que também havia um sentimento de indiferença quanto à 

busca de melhorias salariais, tendo em vista o contexto à época, com greves de servidores 

públicos e negociações salariais improdutivas. 

Cumpre destacar ainda que Aquino (1980 apud Rizzatti e Rizzatti Junior, 2005) 

considera os benefícios uma espécie de salário indireto, uma forma de complementar a renda 

do trabalhador, e que, portanto, deve corresponder à necessidade do empregado. O 

mencionado autor classifica ainda os benefícios em legais - aqueles estabelecidos pela lei, 

como auxílio-alimentação, reembolso transporte, dentre outros - e os que são assistenciais - 

conquistados pelos servidores com a finalidade de motivação, como auxílio-capacitação e 

qualificação. 

Lima et al (2017) sinalizam que a percepção que o funcionário possui da instituição 

também é um fator que afeta o clima organizacional, visto que refletirá nos seus atos, tanto 

dentro quanto fora da entidade, e são vários os fatores que podem influenciar nessa percepção, 

dentre eles, os benefícios recebidos. 

  De acordo com o resultado encontrado, os benefícios não atendem às necessidades e 

expectativas dos servidores e tampouco podem ser considerados como fator de motivação 

para o trabalho. Tal constatação é reforçada nos comentários da questão aberta, onde os 

servidores solicitaram, por exemplo, mais benefícios para a capacitação profissional, bem 

como a disponibilização de programas de qualidade de vida para o interior, já que os 

existentes estão em grande parte centralizados em Niterói. 

 Todavia, há que se levar em consideração que, do mesmo modo que ocorre com os 

salários e o plano de carreira, os benefícios são definidos e alterados por lei, sendo necessário 

que haja previsão orçamentária para os reajustes. Dessa forma, a universidade não possui 

plena autonomia para gerir esse tema, diferentemente do que ocorre na iniciativa privada. 

  

4.2.3 Variáveis Treinamento, Desenvolvimento e Carreira 

 

De acordo com Silva (2003), independentemente do interesse que as organizações 

possam ter em desenvolver sua força de trabalho, evitando que esta se torne obsoleta frente 

aos avanços tecnológicos, administrativos e sociais, os funcionários também o tem. As 
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pessoas sempre buscam o desenvolvimento profissional e pessoal, pois sabem que é 

necessário para enfrentar a competitividade, e almejam crescer tornando-se mais seguras e 

valorizadas. Ainda segundo a autora, a falta de perspectiva de desenvolvimento profissional 

causa sérios danos ao ambiente de trabalho, a ponto de motivar a mudança de emprego de 

muitos profissionais. Por essa razão, as organizações devem buscar proporcionar aos 

funcionários a oportunidade de se desenvolverem, tanto profissional como pessoalmente. 

Nessa mesma linha de pensamento, Luz (1996) afirma que as organizações precisam 

promover o desenvolvimento de seus recursos humanos, em todos os níveis hierárquicos, 

objetivando a melhoria do clima e dos desempenhos individuais, dos grupos e organização 

como um todo. 

Objetivando entender e analisar o que pensam os servidores a respeito das variáveis, 

Treinamento, Desenvolvimento e Carreira foram feitas cinco perguntas conforme indica o 

Quadro 7 abaixo: 

 

 

Quadro 7: Aspectos abordados nas Variáveis Treinamento, Desenvolvimento e Carreira. 

Perguntas Descrição 

1 A Instituição oferece um bom plano de carreira? 

2 A Instituição oferece oportunidades para seu desenvolvimento e crescimento 

profissional? 

3 O treinamento que você recebe o capacita a fazer bem o seu trabalho? 

4 Os treinamentos oferecidos atendem às necessidades prioritárias do seu setor? 

5 Seu superior imediato apoia sua participação em programas de treinamento? 

Fonte: Lira e Amaral (2015) 
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 Gráfico 9 - Setores: Direção, Coordenações e Departamentos. 

 Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 

 

 

Nos setores constantes no Gráfico 9, encontraram-se percentuais de satisfação abaixo 

de 70% em todas as questões, indicando que os temas abordados precisam receber mais 

atenção e ações por parte dos gestores. Destaca-se na análise, a pergunta que verificou se a 

instituição oferece oportunidades para o desenvolvimento e crescimento profissional. Nesse 

ponto, somente 27,8% sinalizaram que sim, enquanto 72,8% dos entrevistados avaliaram que 

não encontram tais possibilidades. 

 

Plano de
carreira

Crescimento
profissional

Treinamento
p/ trabalho

Treinamento
p/ setor

Apoio do
superior p/

treinamento

Muito Satisfeito 0% 0% 0% 0% 44,40%

Satisfeito 61,10% 27,80% 50% 50% 22,20%

Insatisfeito 38,90% 66,70% 33,30% 27,80% 5,60%

Muito Insatisfeito 0% 5,60% 11,10% 11,10% 5,60%

Não tem opinião 0% 0% 5,60% 11,10% 22,20%
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Gráfico10- Setores: Informática, Serviços Gerais e Biblioteca. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 

 

Nos setores Informática, Serviços Gerais e Biblioteca, com exceção da última 

pergunta que indagou sobre o apoio recebido do superior para treinamentos, cujo percentual 

de satisfação ficou em 84,6%, as demais perguntas apresentaram resultados de satisfação 

abaixo de 69%. Nos temas referentes a treinamento (perguntas três e quatro), podem ser 

encontrados os menores índices, ambas com 46,2% de satisfação e 46,2% de insatisfação. 

 

Plano de
carreira

Crescimento
profissional

Treinamento
p/ trabalho

Treinamento
p/ setor

Apoio do
superior p/

treinamento

Muito satisfeito 0,00% 0,00% 23,10% 7,70% 76,90%

Satisfeito 69% 53,80% 23,10% 38,50% 7,70%

Insatisfeito 30,80% 23,10% 38,50% 38,50% 0,00%

Muito Insatisfeito 0% 7,70% 7,70% 7,70% 0%

Não tem opinião 0,00% 15,40% 7,70% 7,70% 15%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

Informática, Serviços Gerais e Biblioteca 

 



72 
 

 
 

 

 

 Gráfico11 – Setor: Laboratórios  

 Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 

 

 Nos laboratórios, repetiram-se os percentuais de satisfação abaixo de 69,3% em todas 

as questões, com ênfase nas perguntas dois, três e quatro, nas quais foram observados os 

maiores descontentamentos, com 77% de insatisfação e 15,4% de satisfação nas perguntas 

que versaram sobre treinamento para o trabalho e para o setor. Além disso, cumpre mencionar 

o percentual de 46,2% de insatisfação e 38,5% de satisfação na pergunta que abordou a 

questão das possibilidades de crescimento profissional. 

Plano de
carreira

Crescimento
profissional

Treinamento
p/ trabalho

  Treinamento
p/ setor

Apoio do
superior p/

treinamento

Muito satisfeito 23,10% 15,40% 0,00% 0,00% 23,10%

Satisfeito 38,50% 23,10% 15,40% 15,40% 46,20%

Insatisfeito 38,50% 38,50% 38,50% 38,50% 30,80%

Muito Insatisfeito 0% 7,70% 38,50% 38,50% 0%

Não tem opinião 0,00% 15,40% 7,70% 7,70% 0%
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Gráfico 12- Resultado consolidado das Variáveis: Treinamento, Desenvolvimento e Carreira.               

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Ao examinar o resultado consolidado, observou-se que somente 65,9% dos 

entrevistados consideraram que a instituição oferecia um bom plano de carreira, o que sugere 

uma necessidade de revisão no Plano de Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos em 

Educação (PCCTAE). 

Com relação a oportunidades para desenvolvimento e crescimento na carreira, o 

percentual consolidado de satisfação ficou em torno de 38,6%, sendo que a insatisfação 

ocorreu também nos três setores analisados. As perguntas três e quatro, que trataram de 

treinamento, também obtiveram percentual considerado insatisfatório, já que apenas 38,6% 

consideraram ter recebido treinamento para o desempenho do seu trabalho, enquanto somente  

38,7% afirmaram que os treinamentos atendiam às necessidades do setor. Percebe-se na 

análise dessas variáveis uma acentuada insatisfação com os temas pesquisados, o que pode ser 

danoso à instituição. 

A pergunta com maior percentual de satisfação encontrado no resultado consolidado 

referiu-se ao apoio do superior em programas de treinamento, com 72,7%. 

É importante destacar que em 2005 foi instituído o Plano de Carreira dos Servidores 

Técnicos Administrativos em Educação, através da Lei nº 11.091/05, juntamente com o 
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Muito satisfeito 9,10% 4,50% 6,80% 2,30% 47,70%

Satisfeito 56,80% 34,10% 31,80% 36,40% 25,00%

Insatisfeito 34,10% 45,50% 36,40% 34,10% 11,40%

Muito Insatisfeito 0% 6,80% 18,20% 18,20% 2,30%

Não tem opinião 0,00% 9,10% 6,80% 9,10% 13,60%
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Decreto nº 5.825/06, nos quais foram estabelecidas as diretrizes para elaboração do Plano de 

Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos de Técnicos 

Administrativos em Educação. 

Sobre o assunto, Souza e Kobiyama (2010) sinalizam que apesar de apresentarem 

alguns avanços nessa área, as políticas ainda não atendem às necessidades das Instituições 

Federais de Ensino Superior. Podem ser citadas algumas iniciativas como a previsão das 

progressões funcionais por mérito, a cada 18 meses, através das Avaliações de Desempenho e 

Progressões por Capacitação Profissional, sendo necessário efetuar cursos de capacitação, 

com quantitativos mínimos de carga horária, conforme exigência da lei. Além da progressão 

funcional, a lei prevê também o Incentivo à Qualificação para o servidor que possuir educação 

formal acima da exigida para o cargo de que é titular. 

Mediante a implementação de tal plano de carreira, a UFF criou a Escola de 

Governança e Gestão Pública (EGGP), com o objetivo de ampliar as possibilidades de 

capacitação e aperfeiçoamento dos seus servidores. Anualmente são disponibilizados cursos 

internos de capacitação profissional, bem como divulgados os cursos oferecidos pelas Escolas 

de Governo, permitindo aos servidores alcançarem novos conhecimentos e melhorarem sua 

qualificação. 

Contudo, qualquer melhoria pretendida no plano de carreira que permita maior 

valorização do corpo técnico administrativo não pode ser executada somente pela 

universidade. É necessário um trabalho conjunto do sindicato que representa a categoria e do 

Governo Federal. 

Ainda no tocante ao treinamento voltado especificamente para o setor de atividade do 

servidor, dada a insatisfação apresentada, julga-se necessário que a universidade busque 

mecanismos que facilitem o levantamento junto aos gestores das necessidades de 

treinamentos locais, levando em conta as particularidades de cada setor, principalmente no 

que se refere aos laboratórios, já que possuem atividades diferenciadas e equipamentos 

específicos, e onde foi encontrado o menor índice de satisfação, 15,4% nas perguntas três e 

quatro. 

Essas variáveis, ao serem analisadas por Lira e Amaral (2015) no estudo acerca do 

clima organizacional entre os servidores técnicos administrativos do Instituto do Noroeste 

Fluminense de Educação Superior (UFF), apresentaram também alto grau de insatisfação, 

seguidas pelas variáveis salários, benefícios e reconhecimento, valorização profissional, 

requerendo maior atenção por parte da instituição. 
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A insatisfação também foi encontrada na pesquisa de Moro et al (2012), que avaliou o 

clima organizacional dos servidores técnicos administrativos de uma instituição pública de 

ensino. A variável capacitação e realização profissional apresentou a segunda menor média 

(3,93) em relação às demais pesquisadas. Assim, representa também na referida instituição 

um ponto a ser melhorado. 

No entanto, Consoni (2011), ao desenvolver seu estudo de diagnóstico de clima 

organizacional no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – 

Campus Aranguá, encontrou um percentual maior de satisfação, eis que 69% dos servidores 

consideraram estar satisfeitos com o treinamento e capacitação necessários para 

desenvolverem o seu trabalho. 

Rizzatti (2002) identificou que as políticas governamentais são um forte componente 

para gerar as políticas de R.H. São elas que definem a direção que a instituição irá tomar com 

relação aos seus servidores. É na política de recursos humanos que se estabelece a linha de 

conduta da pessoa dentro da instituição, é também dentro destas políticas que existem 

diferentes aspectos que fazem com que as pessoas se comprometam mais ou menos com o 

trabalho, como o plano de carreira, políticas de treinamento, plano de aposentadoria, 

progressão na carreira e benefícios, influenciando, dessa forma, no clima organizacional. De 

acordo com o autor, a partir da entrada dos servidores na instituição, é importante mostrar os 

horizontes que eles podem atingir, para que, assim, possam estabelecer as metas para alcance 

dos objetivos profissionais e pessoais. 

Sendo as ações na área de treinamento importantes e estratégicas para as organizações, 

e tendo em vista o baixo percentual de satisfação encontrado na pesquisa, é preciso que 

esforços sejam direcionados pelos gestores, no sentido de reduzir as insatisfações apontadas, 

pois, segundo enfatiza Fleury (2002), não só as pessoas, mas também as organizações tendem 

a ganhar com mais conhecimento, tornando-se bem sucedidas, produtivas e reconhecidas. 

4.2.4 Variáveis, Comunicação, Relacionamento e Integração 

 

Robbins (2010) afirma que o clima organizacional no ambiente de trabalho é resultado 

da combinação de diversos elementos, como o convívio com os colegas de trabalho e chefias, 

o cumprimento das metas e regras da organização, as condições de trabalho, dentre outros. 

Além disso, destaca o autor que o valor e o sentido que o indivíduo atribui aos fatos, objetos e 
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pessoas ao seu redor, acrescidos das suas experiências, os tornam satisfeitos ou insatisfeitos, o 

que pode refletir na qualidade dos serviços prestados. 

Da mesma forma que o relacionamento e a integração são aspectos importantes que 

devem ser considerados na análise do clima, a comunicação também deve ser observada. 

Vários estudos (MAXIMIANO, 2000; DUBRIN, 2003; LUZ, 2003; NUNES, 2011)  apontam 

a relevância do fator comunicação para o ambiente organizacional. 

O Quadro 8 apresenta as cinco perguntas que foram utilizadas para embasar a análise 

dessas variáveis. 

 

 

Quadro 8: Aspectos abordados nas Variáveis, Comunicação, Relacionamento e Integração 

Perguntas Descrição 

1 O ambiente de trabalho favorece a execução das suas atividades na 

Instituição? 

2 As orientações que você recebe sobre o seu trabalho são claras e 

objetivas? 

3 Você conhece as prioridades e objetivos da Instituição? 

4 O relacionamento com os seus colegas de trabalho favorece a execução 

das suas atividades na Instituição? 

5 Existe relacionamento de cooperação entre os diversos setores da 

Instituição? 

Fonte: Lira e Amaral (2015) 
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 Gráfico 13 - Setores Direção, Coordenações e Departamentos. 

 Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 

Os percentuais encontrados nas perguntas um, dois e quatro, constantes no Gráfico 13, 

mostraram que os servidores reconheceram que o ambiente de trabalho favorecia, de forma 

satisfatória, a execução das atividades, e também que as orientações eram claras e objetivas, 

com 94,5% de satisfação em cada pergunta. Pode ser destacado como ponto forte o 

relacionamento interpessoal entre os colegas de trabalho, com 100% de satisfação. Em 

contrapartida, observaram-se índices insuficientes em dois aspectos: objetivos da instituição, 

o qual somente 56,6% dos entrevistados, afirmaram conhecer, enquanto 27,8% não tinham 

opinião, e a cooperação entre os setores, com satisfação de 66,7% e insatisfação de 33,3%. 
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Muito Satisfeito 27,80% 16,70% 56,60% 83,30% 5,60%

Satisfeito 66,70% 77,80% 0% 16,70% 61,10%

Insatisfeito 5,60% 0% 16,70% 0% 33,30%

Muito Insatisfeito 0% 5,60% 0% 0% 0%

Não tem opinião 0% 0% 27,80% 0% 0%
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 Gráfico 14 - Setores Informática, Serviços Gerais e Biblioteca.  

 Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 

 

Nos setores representados pelo Gráfico14, as perguntas um, dois e quatro 

apresentaram índices totais de satisfação de 100%, considerados como pontos fortes na 

instituição. Como fragilidade, novamente apenas 38,5% dos entrevistados, afirmaram 

conhecer, os objetivos da instituição, enquanto 15,4% sinalizaram não ter opinião sobre esse 

assunto. 
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Muito Satisfeito 53,80% 38,50% 38,50% 92,30% 15,40%

Satisfeito 46,20% 61,50% 0% 7,70% 61,50%

Insatisfeito 0,00% 0,00% 46,20% 0% 15,40%

Muito Insatisfeito 0% 0,00% 0% 0,00% 7,70%

Não tem opinião 0% 0% 15,40% 0% 0%
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Gráfico 15 – Setor Laboratórios  

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 

 

 Os valores presentes no Gráfico 15 indicaram que, com exceção da questão que 

abordou relacionamento interpessoal, cujo percentual de satisfação registrou 92,3%, as demais 

questões apresentaram resultados insatisfatórios. O percentual de entrevistados que 

consideraram que o ambiente de trabalho não era favorável à execução dos trabalhos foi de 

30,8%, enquanto 30,8% afirmaram que não recebiam orientações claras e objetivas para 

realização do trabalho e 46,2% entenderam não haver cooperação entre os setores. 

 Além disso, destaca-se, novamente, a questão que abordou os objetivos da 

instituição, já que somente 53,8% dos entrevistados afirmaram conhecer tais objetivos, 30,8% 

apontaram que desconheciam, enquanto 15,4% não manifestaram opinião a respeito desse 

tema. 
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Muito Satisfeito 7,70% 30,80% 53,80% 76,90% 15,40%
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Gráfico 16- Resultado consolidado das Variáveis: Comunicação, Relacionamento Interpessoal e 

Integração  

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Os resultados demonstraram que as variáveis, ambiente de trabalho, comunicação e 

relacionamento entre os colegas de trabalho foram avaliadas como pontos fortes pelo público 

pesquisado. Contudo, existem pontos que são indispensáveis e que precisam ser melhorados, 

como difundir as prioridades e objetivos da Instituição e promover a cooperação entre os 

setores. 

Dubrin (2003) também enfatiza a importância da comunicação no ambiente 

organizacional como forma de contribuir para o processo de conhecimento, permitindo à 

organização atender as demandas e identificar os problemas no ambiente de trabalho. 

Considerando que as falhas podem ser resultado do cenário em que os funcionários estão 

inseridos, os gestores podem efetivar as mudanças necessárias para melhorar a qualidade no 

ambiente de trabalho, o que certamente refletirá na forma de prestação dos serviços. 

Com percentual de satisfação consolidado, 97,7%, dos servidores entrevistados 

consideraram que o relacionamento com seus colegas de trabalho favorecia a execução das 

atividades na instituição, ou seja, existia a percepção de colaboração entre essas pessoas, 

contribuindo para gerar motivação. No entanto, quando perguntados sobre a cooperação entre 
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os diversos setores da instituição, o percentual consolidado atingiu somente 65,9%. A 

insatisfação presente neste item foi descrita e confirmada pelos servidores na questão aberta, 

na qual foi sugerido melhorar a integração entre os setores da instituição, incluindo Reitoria e 

Unidades do Interior. Durante a entrevista, foram citados alguns fatores que contribuíam para 

essa insatisfatória integração, como processos burocráticos e complicados. Cumpre citar que 

um dos entrevistados abordou a necessidade de haver uma mudança na mentalidade das 

pessoas  no sentido de fortalecer o espírito de equipe, contribuindo para melhorar a 

cooperação dentro da universidade como um todo. 

Moro et al (2012), em seu estudo, encontrou o menor índice de satisfação na variável 

relacionamento interpessoal (3,92) em relação às demais pesquisadas. Bergamini (2006) 

enfatiza a importância de considerar, na avaliação do clima, aspectos como as relações 

interpessoais e o trabalho em equipe. A autora considera que o aspecto de “grupo” exerce 

grande influência no resultado do trabalho dentro das organizações. 

Já Silva (2017), ao analisar o relacionamento interpessoal entre os técnicos 

administrativos, concluiu que essa variável era percebida de forma positiva, já que os 

entrevistados concordaram totalmente ou parcialmente que existia um bom relacionamento 

entre os colegas (88,88%). 

Oliveira et al (2015) encontraram grau de satisfação e concordância moderada ao 

analisar o relacionamento dos servidores no ambiente de trabalho. De acordo com os autores, 

a integração e a cooperação entre os funcionários beneficiaram o andamento das atividades no 

setor, o que acabou por favorecer todo o departamento. 

O relacionamento interpessoal é considerado por Rizzatti (2005) como fator 

indispensável para a análise do clima organizacional, já que quando as condições de trabalho 

são boas, descontraídas e espontâneas, tem-se um ambiente propício ao desenvolvimento do 

trabalho em equipe baseado no companheirismo e amizade entre os colegas de trabalho. 

Morin (2001), por sua vez, considera que muitas pessoas enxergam no ambiente de 

trabalho a possibilidade de se relacionarem com outras pessoas, criando laços e vínculos que 

podem contribuir para uma vida mais interessante, gerando motivação, o que propiciará um 

ambiente de trabalho também motivador. 
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Moscovici (1986 apud NUNES, 2011) entende que as relações interpessoais e a 

percepção de grupo influenciam-se reciprocamente. Dessa forma, podem caracterizar o 

ambiente como sendo agradável e estimulante, ou desagradável e anverso, ou neutro e 

monótono. Cada uma dessas características impactará no nível de satisfação ou insatisfação 

dos indivíduos ou dos grupos dentro das organizações. 

Devido à importância das relações interpessoais no âmbito das organizações, ratificada 

pelos autores citados acima, e sabendo que produzem impacto no clima organizacional, torna-

se necessário que a universidade trabalhe no sentido de criar um ambiente favorável ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dessas relações, de forma a contribuir para um 

desempenho mais eficiente, que favoreça o alcance das metas institucionais. 

É também imperativo que os gestores busquem melhorar a forma de divulgação do 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da universidade, não somente para os 

servidores, mas também para a comunidade acadêmica como um todo, a fim de que possam 

ser conhecidas as estratégias para atingimento das metas e objetivos da instituição - já que 

somente 50% dos entrevistados afirmaram conhecer suas prioridades e objetivos - assim como 

estimulem o conhecimento da missão, visão e valores da instituição. 

4.2.5 Variáveis Reconhecimento e Valorização 

 

Os indicadores Reconhecimento e Valorização, segundo o autor Luz (2003), 

identificam o quanto a instituição valoriza, respeita, oferece  e investe nos seus servidores, 

adotando mecanismos de reconhecimento. Para esta análise, foram utilizadas as perguntas:  

Quadro 9: Aspectos abordados nas Variáveis Reconhecimento e Valorização 

Perguntas Descrição 

1 Você considera que seu trabalho é valorizado pela sua família? 

2 Você considera que está obtendo sucesso na sua carreira e na sua vida 

profissional? 

3 A instituição é aberta a receber e reconhecer as opiniões e contribuições de 

seus funcionários? 

4 Existe reconhecimento pelos trabalhos bem feitos pelos funcionários? 

Fonte: Lira e Amaral (2015) 
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Gráfico 17 - Setores Direção, Coordenação e Departamentos  
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 

  

Nos setores Direção, Coordenação e Departamentos, os primeiros resultados 

encontrados no Gráfico 17 indicam satisfação, tendo em vista que 94,4% dos entrevistados 

consideraram que o trabalho era reconhecido e valorizado pela família, e 83,3% entenderam 

estar obtendo sucesso na carreira e vida profissional. No entanto, nas perguntas seguintes, 

foram encontrados altos índices de insatisfação, já que 61,1% não percebiam a instituição 

aberta para receber opiniões dos funcionários, enquanto 72,2% afirmavam não existir 

reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. 
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 Gráfico 18 – Setores Informática, Serviços Gerais e Biblioteca  

 Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 

 

 

Nos setores Informática, Serviços Gerais e Biblioteca, destaca-se o percentual máximo 

de satisfação, 100% quando avaliou-se a valorização do trabalho pela família e também com 

relação à percepção de sucesso na carreira e vida profissional, considerados como pontos 

fortes. Por outro lado, também nas duas últimas perguntas foi constatada uma fragilidade, 

com percentuais iguais de satisfação, de apenas 46,2%. De insatisfação, obteve-se 38,5%, 

enquanto 15,4% dos entrevistados não quiseram opinar. 
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Não tem opinião 0% 0% 15,40% 15,40%
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Gráfico 19 – Setor Laboratórios  

 Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

  

O panorama encontrado na análise dos Gráficos 17 e 18 repetiu-se no Gráfico 19, no 

qual 92,3% dos servidores entrevistados julgaram ter o trabalho valorizado pela família, 

enquanto 84,6% consideraram que estavam obtendo sucesso na vida profissional. No entanto, 

novamente chamou atenção a percepção de insatisfação com a instituição na análise das duas 

perguntas restantes. Somente 30,8% dos servidores entenderam que a instituição estava aberta 

para receber opiniões. Este mesmo percentual de insatisfação foi encontrado quando se 

questionou  a respeito do reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. 
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Gráfico 20 – Resultado consolidado das variáveis: Reconhecimento e Valorização  

Fonte: Dados da pesquisa (2018)  

  

 

Na consolidação do resultado, ratificam-se os pontos fortes e fracos já mencionados, 

encontrados na análise das variáveis Reconhecimento e Valorização. Como pontos fortes, é 

possível destacar as duas primeiras perguntas, que obtiveram percentual elevado de satisfação, 

com 95,5% dos entrevistados entendendo que seu trabalho é valorizado pelos familiares, 

enquanto 88,6% acreditaram estar obtendo sucesso na vida profissional. 

No entanto, na análise das perguntas seguintes, detectou-se um baixíssimo percentual 

de satisfação, pontos esses que necessitam de especial atenção por parte da instituição, já que 

o reconhecimento pelo trabalho realizado também é um fator determinante do clima 

organizacional, assim como é importante abrir espaço de diálogo com os servidores, ouvindo 

suas opiniões, que certamente contribuirão para a melhoria dos processos. Somente 34% dos 

servidores consideraram que a instituição era aberta a receber e reconhecer as opiniões e 

contribuições de seus funcionários, e apenas 31,8% entenderam que existia reconhecimento 

pelos trabalhos bem feitos. 
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carreira
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aberta a receber

opiniões

Existe
reconhecimento

pelo trabalho

Muito Satisfeito 86,40% 47,70% 4,50% 6,80%

Satisfeito 9,10% 40,90% 29,50% 25,00%

Insatisfeito 4,50% 11,40% 54,50% 52,30%

Muito Insatisfeito 0% 0% 2,30% 9,10%

Não tem opinião 0% 0% 9,10% 6,80%
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Essas insatisfações foram confirmadas nas entrevistas, ocasião em que foi 

recomendado um conjunto de ações que podem auxiliar os gestores a reduzi-las como por 

exemplo, a existência de programas para recompensar boas iniciativas, não necessariamente 

de forma monetária, conforme ponderaram alguns entrevistados. No mesmo sentido também 

foi sugerido estimular as chefias a reconhecerem o bom desempenho na realização do 

trabalho, mais reconhecimento da instituição com os funcionários, necessidade de valorização 

dos servidores. Foi proposto ainda trazer Cargos de Direção (CD) e Funções Gratificadas 

(FG) melhores para o interior, pois, segundo alguns entrevistados, as mais importantes estão 

restritas à Reitoria. Por fim, ainda foi ponderado que os servidores que atuam na linha de 

frente estão especialmente aptos a oferecerem ideias para melhoria dos serviços e processos, 

contudo muitas vezes não possuem oportunidade de apresentá-las. 

De acordo com Rizzatti (2002), ao se analisar o clima organizacional, pode-se deduzir 

que a satisfação pessoal está intrinsecamente relacionada à satisfação do colaborador no seu 

ambiente de trabalho, à motivação existente para a execução das tarefas e por fim, às 

expectativas de reconhecimento em função das tarefas executadas. 

Moro et al (2012), ao avaliarem reconhecimento e valorização em seu estudo, 

encontraram as médias 3,98 e 3,88, respectivamente, consideradas por eles itens a serem 

melhorados. Segundo os autores, um profissional que não é reconhecido pelo seu trabalho 

possivelmente sofrerá desmotivação após algum tempo, fazendo com que ele perca o interesse 

pelas suas atividades. Assim sendo, cabe ao gestor oferecer oportunidades de participação, 

incentivando ideias e fazendo com que se sintam parte da organização, no lugar de somente 

limitarem os funcionários a cumprirem ordens. 

Frazão (2016), em seu estudo, afirma que é necessário haver inovação, na gestão 

universitária, favorecendo o diálogo com a participação dos servidores nas decisões coletivas, 

pois, segundo a autora, o desejo de reconhecimento está entre as mais antigas pretensões das 

pessoas e precisa ser considerado como sendo de grande importância para a motivação da 

equipe. 

Na pesquisa desenvolvida por Mól et al (2010), os resultados indicaram que 66,1% 

dos servidores entrevistados afirmaram que existia uma valorização do trabalho pela chefia, 

enquanto 53,3% percebiam que eram valorizados dentro da Secretaria de Administração e 

R.H. do Rio Grande do Norte. De acordo com os autores, os resultados encontrados suscitam 
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reflexões aos gestores no sentido de que, para o estabelecimento de um clima organizacional 

favorável e sólido, torna-se necessário que a organização reconheça de forma duradoura e 

transparente as qualidades de cada membro da instituição. 

Por fim, Lima et al (2017), ao estudar a importância da pesquisa de clima 

organizacional para análise do nível de satisfação dos colaboradores e de uma estrutura 

organizacional de ensino superior, encontrou um percentual de 78% de satisfação entre 

técnicos administrativos e docentes no que se referia à percepção sobre o reconhecimento do 

trabalho por parte da organização. No entanto, nas perguntas abertas, encontraram 

observações que sugeriam a necessidade de ações por parte dos gestores objetivando a 

melhoria deste índice. 

É importante lembrar que, nos dias de hoje, um dos grandes desafios, não só das 

instituições públicas, mas também das privadas, consiste em proporcionar um ambiente de 

trabalho motivador para os colaboradores, aumentando a satisfação e, com isso, contribuindo 

para a melhoria do desempenho e da produtividade. Desta forma é imprescindível que os 

gestores estejam atentos às necessidades e expectativas dos funcionários. 

 

 

4.2.6 Variáveis Trabalho realizado e Condições Físicas de trabalho  

 

 

Nessa parte do questionário avaliou-se a percepção dos servidores com relação ao 

trabalho realizado e às condições físicas encontradas no ambiente de trabalho, através das 

perguntas descritas no Quadro 10.  

Segundo Silva (2003), a motivação para o trabalho também depende das tarefas que a 

pessoa executa, isto é, quando a pessoa gosta do que faz haverá motivação para alcançar as 

metas institucionais. 
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Quadro 10: Aspectos abordados nas Variáveis Trabalho Realizado e Condições Físicas de 

trabalho  

Pergunta Descrição 

1 Você se sente satisfeito em relação ao volume de trabalho que realiza? 

2 Você gostaria de trabalhar em outro setor? 

3 Seu horário de trabalho causa transtornos na sua vida pessoal? 

4 As condições físicas de trabalho na instituição são satisfatórias? 

5 Você dispõe de todas as ferramentas necessárias para o seu trabalho? 

Fonte: Lira e Amaral (2015)  

 

 

 Gráfico 21 – Setores Direção, Coordenações e Departamentos. 
 Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 

Nos setores descritos no Gráfico 21, os resultados indicaram que há satisfação em 

relação às variáveis pesquisadas. Observaram-se, percentuais acima de 83,3% em todos os 

indicadores mencionados com destaque para a satisfação quanto ao horário de trabalho item 

no qual 100% dos entrevistados afirmaram que a jornada de trabalho não causa transtornos à 

vida pessoal. Da mesma forma, todos os entrevistados mostraram-se satisfeitos quanto às 

ferramentas necessárias para a execução do trabalho.  
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trabalho

Ferramentas
necessárias p/

trabalho

Muito Satisfeito 55,60% 83,30% 100% 16,70% 22,20%

Satisfeito 33,30% 0% 0% 77,80% 77,80%

Insatisfeito 11,10% 16,70% 0% 5,60% 0%

Muito Insatisfeito 0% 0% 0% 0% 0%

Não tem opinião 0% 0% 0% 0% 0%
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120,00%

Direção, Coordenações e Departamentos 
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Gráfico 22 – Setores: Informática, Serviços Gerais e Biblioteca 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 

Já nos setores Informática, Serviços Gerais e Biblioteca, pôde-se notar, certo 

descontentamento com relação às condições físicas e ferramentas necessárias para o 

desempenho do trabalho dos servidores, item no qual foram encontrados percentuais de 

insatisfação de 30,8% e 38,5%, respectivamente. Tal descontentamento provavelmente se 

deve ao fato de que essas áreas necessitam de mais insumos e ferramentas de trabalho. Com 

relação aos outros indicadores, a satisfação apurada foi de 100%. 
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Muito Satisfeito 84,60% 100,00% 100% 23,10% 7,70%

Satisfeito 15,40% 0% 0% 46,20% 53,80%

Insatisfeito 0,00% 0,00% 0% 30,80% 38,50%

Muito Insatisfeito 0% 0% 0% 0,00% 0,00%

Não tem opinião 0% 0% 0% 0% 0%
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Gráfico 23 – Setor Laboratórios 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 

  Ao avaliar o setor Laboratórios, identificou-se novamente, certa insatisfação dos 

servidores com relação às condições físicas e disponibilidade de ferramentas necessárias para 

o trabalho. Os percentuais de insatisfação encontrados foram de 38,5% e 53,9%, 

respectivamente. 

 É importante lembrar que os laboratórios são setores mais práticos e, portanto, 

requerem estruturas físicas, equipamentos e instrumentos mais específicos para seu 

funcionamento adequado. 

 Cumpre destacar também que a inadequação manifestada pelos servidores pode estar 

relacionada à redução dos investimentos decorrente da conjuntura econômica que o país vem 

enfrentando. De qualquer forma, a viabilização dos recursos tecnológicos e técnicos deve 

sempre ser buscada, já que contribuem para a execução das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

 Com relação às demais perguntas, 92,3% dos entrevistados mostraram-se satisfeitos 

com o volume de trabalho, 23,1% gostariam de trabalhar em outro setor e 100% consideraram 

satisfatório o horário de trabalho. 
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Muito Satisfeito 69,20% 76,90% 100% 0,00% 0,00%

Satisfeito 23,10% 0% 0% 61,50% 46,20%

Insatisfeito 7,70% 23,10% 0% 30,80% 38,50%

Muito Insatisfeito 0% 0% 0% 7,70% 15,40%

Não tem opinião 0% 0% 0% 0% 0%
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Gráfico 24- Resultado consolidado das variáveis: Trabalho realizado e Condições Físicas de trabalho 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

 Com relação às condições físicas de trabalho, embora o resultado consolidado deste 

indicador tenha apresentado um percentual de satisfação de 77,2%, se observados os 

resultados setorizados, será possível encontrar em dois setores resultados abaixo de 70% (o 

setor Laboratórios apresentou um percentual de 61,5% e os setores Informática, Serviços 

Gerais e Biblioteca obtiveram percentual de 69,3%). O mesmo aconteceu na outra pergunta 

que buscou avaliar se os setores dispõem de todas as ferramentas necessárias para o trabalho, 

no qual, pôde-se observar no resultado consolidado percentual de 72,8%, porém, 

separadamente, no setor Laboratórios, apenas 46,2% dos servidores consideraram que 

dispunham de todas as ferramentas necessárias para a realização do trabalho. Nos setores 

Informática, Serviços Gerais e Biblioteca, esse percentual atingiu 61,5%. 

 Com relação às demais perguntas analisadas, volume de trabalho, local de trabalho e 

horário de trabalho podem ser considerados pontos fortes, devido aos percentuais de 

satisfação encontrados de 93,2%, 86,4% e 100%, respectivamente. 
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Muito Satisfeito 68,20% 86,40% 100% 13,60% 11,40%

Satisfeito 25,00% 0% 0% 63,60% 61,40%

Insatisfeito 6,80% 13,60% 0% 20,50% 22,70%
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 Teixeira e França (2013), ao analisarem trabalho e condições de trabalho em sua 

pesquisa, encontraram índices de satisfação positivos em todos os grupos pesquisados. 

 Rizzatti (2002) considera que as condições de trabalho dos colaboradores estão 

relacionadas com um melhor desempenho das suas atividades funcionais se estiverem 

adequadas, com aspectos físicos e condições ergonômicas presentes no ambiente de trabalho. 

Silva (2017), por sua vez, em sua proposta de modelo para avaliação do clima em uma 

universidade federal, encontrou uma boa percepção dos servidores com relação às instalações 

da IFES, ponto em que 63,8% concordaram total ou parcialmente que as instalações físicas 

eram confortáveis e adequadas. Com relação ao trabalho, também a satisfação foi percebida 

durante as entrevistas, embora tenham sido sugeridos alguns fatores que poderiam melhorar o 

clima, tais como reestruturação dos horários de atendimento e mais reconhecimento por parte 

dos gestores quanto aos trabalhos desenvolvidos. 

 Já Oliveira et al (2015) encontraram resultados insatisfatórios com relação ao trabalho 

realizado, exceto na proposição que tratou sobre a participação dos servidores no processo 

decisório das atividades do setor, cujo resultado apresentou-se satisfatório. Ainda nessa 

pesquisa, a insatisfação também esteve presente quando se avaliou a percepção dos servidores 

com relação aos equipamentos, condições físicas e de higiene no ambiente de trabalho. Os 

autores reforçaram que o bem-estar físico e a disponibilidade de recursos tecnológicos e 

técnicos são fatores que precisam ser atendidos e melhorados, já que influenciam no 

desempenho dos servidores, refletindo na execução das atividades. 

 Moro (2013) destaca que é preciso lembrar que as instituições públicas são afetadas 

pelas disfunções da burocracia e seguem trâmites legais específicos para aquisição de bens e 

materiais e para contratação de prestação de serviços, o que gera descontentamento das 

pessoas, pois o atendimento às solicitações demanda tempo, não ocorre de forma rápida. 

 Os resultados encontrados nas perguntas quatro e cinco podem ser considerados como 

uma oportunidade de melhoria. A insatisfação encontrada também pode ser relacionada ao 

baixo investimento em aquisição e manutenção dos equipamentos, conforme já mencionado. 

Leda e Mancebo (2009 apud MORO et al, 2012) sinalizaram que esse tipo de investimento 

está alheio às necessidades da educação e da pesquisa, e varia de acordo com o modelo 

econômico, ora são estimulados, ora reduzidos devido à diminuição das verbas para a 

educação. Os autores, ao citarem Trindade (2001), reforçaram a precariedade das instalações 
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físicas na maioria das instituições públicas de ensino e sua degradação institucional, inclusive 

pela privatização interna na obtenção crescente de recursos externos compensatórios. 

 

4.2.7 Variáveis Gerais 

 

A última parte do questionário apresentou algumas questões genéricas que influenciam na 

avaliação do clima organizacional. O Quadro 11 descreve as perguntas que foram utilizadas 

para o estudo dessas variáveis. 

 

Quadro 11: Aspectos abordados nas Variáveis Gerais 

Perguntas Descrição 

1 Você sente orgulho de trabalhar nesta instituição? 

2 O seu trabalho lhe dá um sentimento de realização profissional? 

3 Você indicaria esta instituição como alternativa de emprego para seus 

amigos e parentes? 

4 Você gosta do trabalho que faz? 

5 Considera a instituição um bom lugar para trabalhar? 

 Fonte: Lira e Amaral (2015)  
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Gráfico 25- Setores Direção, Coordenações e Departamentos 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 

  

Os dados encontrados no Gráfico 25 demonstraram satisfação dos servidores em todas 

as perguntas, exceto na segunda questão, que abordou o sentimento de realização profissional. 

Nesta, 38,9% dos servidores disseram não possuir um sentimento de realização profissional 

no seu trabalho e 5,6% não quiseram manifestar opinião a respeito. 
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Muito Satisfeito 77,80% 11,10% 88,90% 55,60% 94,40%

Satisfeito 22,20% 44,40% 0% 38,90% 0,00%

Insatisfeito 0,00% 33,30% 11% 5,60% 5,60%
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Gráfico 26 - Setores Informática, Serviços Gerais e Biblioteca 
Fonte: Dados da pesquisa (2018)  

Nos Setores Informática, Serviços Gerais e Biblioteca, o percentual de satisfação 

encontrado em todas as questões foi de 100%. 

 

Gráfico 27 – Setor Laboratórios 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Muito Satisfeito 100,00% 53,80% 100,00% 100,00% 100,00%

Satisfeito 0,00% 46,20% 0% 0,00% 0,00%
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0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Informática, Serviços Gerais e Biblioteca 

Satisfação de
trabalhar na
Instituição

Sentimento
de realização
profissional

Indica a
Instituição

como
emprego

Gosta do
trabalho que

faz

A Instituição é
bom lugar

p/trabalhar

Muito Satisfeito 69,20% 30,80% 92,30% 69,20% 84,60%

Satisfeito 23,10% 23,10% 0% 23,10% 0,00%
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No setor Laboratórios, o resultado encontrado foi similar ao representado no Gráfico 

25. Houve insatisfação somente com relação à segunda questão, que analisou o sentimento de 

realização profissional, na qual 46,2% dos entrevistados não consideraram que seu trabalho 

lhe dá sentimento de realização profissional. As demais perguntas apresentaram resultados 

satisfatórios, acima de 84,6%. 

 

 

 

Gráfico 28- Resultado consolidado da variável Geral 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 

 

 

Na análise das variáveis estudadas, nesta seção, chamou atenção o fato de que todas as 

questões, exceto a de número dois, apresentaram percentual de satisfação consolidado acima 

de 93,2%. Inferiu-se, portanto, que os servidores apresentavam satisfação em trabalhar na 

universidade, mais precisamente na EEIMVR, e reconheciam sua reputação como positiva 

junto a outras instituições de ensino. No entanto, a questão dois, que abordou o sentimento de 
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realização profissional, apresentou no resultado consolidado, o percentual de 68,1%. Na 

análise separada, somente os setores Informática, Serviços Gerais e Biblioteca apontaram um 

sentimento de realização profissional no seu trabalho, com 100%. Os demais setores 

obtiveram um percentual baixo de satisfação, com 55,5% e 53,9%, respectivamente. 

Em seus estudos, Moro et al (2012) encontraram a melhor média (4,62) no item “eu 

gosto do trabalho que executo”, demonstrando satisfação dos servidores com seu trabalho, o 

que consideraram um bom indicador, devido à sua importância. 

Consoni (2011) também constatou, em sua pesquisa, relevante quantidade de pessoas 

satisfeitas, sempre ou quase sempre com o trabalho que realizavam no campus (92%). Em 

percentual menor, 70% reputavam que o trabalho lhe dava sentimento de realização 

profissional, enquanto 71%  consideravam a instituição um bom lugar para se trabalhar. 

De acordo com Silva (2003), a motivação no ambiente de trabalho também depende 

das tarefas que as pessoas executam. Rizzatti et al (2010) complementam, afirmando que a 

satisfação dos empregados no desempenho de suas tarefas é uma questão primordial e está 

relacionada a vários fatores, tais como nível de satisfação no trabalho, reconhecimento 

pessoal, integração com os colegas, motivação salarial e prestígio por trabalhar em 

determinada instituição. 

  Estar ou não satisfeito em relação ao trabalho, conforme sinaliza Marquese e Moreno 

(2005 apud FRAZÃO, 2016), acarretará consequências diversas tanto no plano pessoal quanto 

profissional, influenciando diretamente no comportamento, na saúde e no bem-estar do 

trabalhador, ou seja, na qualidade de vida, independentemente da esfera onde ele se encontrar, 

pública ou privada. 
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4.2.8 Comparação do resultado consolidado de satisfação e insatisfação 

 

Gráfico 29- Gráfico comparativo dos percentuais de satisfação e insatisfação 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 
 

Segue abaixo tabela contendo outros fatores de insatisfação e satisfação sinalizados 

pelos servidores entrevistados, nas questões seis e oito dentro do grupo G- Geral: 
  

 

Tabela 3: Fatores de Insatisfação e Satisfação 
Ordem Fatores de Insatisfação % Fatores de Satisfação % 

1 Falta de crescimento profissional 36,4 Estabilidade 86,6 

2 Falta de treinamento 27,3 Salário 29,5 

3 Falta de recursos 27,3 Trabalho 15,9 

4 Falta de reconhecimento 20,5 Prestígio da organização 15,9 

5 Falta de valorização 15,9 Autonomia 13,6 

6 Salário 13,6 Ambiente de trabalho 09,1 

7 Integração entre setores ruim 13,6 Falta de opção de emprego 06,8 

8 Instalações 13,6 Outros 06,8 

9 Autonomia 11,4 Chance de progresso 04,5 

10 Relacionamento com chefia 04,5 Benefícios 04,5 

11 Sobrecarga de trabalho 04,5 Relacionamento com a chefia 02,3 

12 Trabalho realizado 04,5 Treinamento 02,3 

13 Ambiente de trabalho 02,3   
Fonte: Dados da pesquisa (2018)  

 

78,62% 

64,77% 

50,90% 

78,18% 

62,48% 

85,92% 

89,53% 

19,08% 

32,95% 

41,40% 

17,72% 

33,53% 

14,08% 

9,52% 

2,28% 

2,27% 

7,70% 

4,10% 

3,98% 

0% 

0,93% 

Gestão

Salário e Benefícios

Treinamento, Desenvolvimento e Carreira

Comunicação, Relacionamento e Integração

Reconhecimento e Valorização

Trabalho e Condições Físicas

Indicadores Gerais

Sem opinião Insatisfação Satisfação
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Na questão 8, campo “outros” foram citados alguns fatores de satisfação como: carga 

horária de 30 horas, horário flexível possibilitando estudar e poder trabalhar próximo a 

família. 

 

4.2.9 Propostas de melhorias para o ambiente organizacional 

 

 Ao final do questionário, na questão 10, foi solicitado aos entrevistados que 

indicassem sugestões para tornar o ambiente de trabalho mais satisfatório. O quadro abaixo 

apresentou e classificou estas propostas de melhorias dentro dos indicadores utilizados na 

pesquisa. A viabilização poderá ser avaliada pela instituição e, se efetivadas, contribuirão para 

diminuir as insatisfações encontradas propiciando um clima organizacional mais favorável na 

EEIMVR. 

 

Quadro 12: Sugestões de melhorias  

INDICADORES SUGESTÕES 

A- Gestão 

 

 

- Planejamento claro e objetivo. 

- Maior interesse da instituição no que se refere às 

necessidades e reivindicações dos seus servidores. 

- Mais autonomia no setor. 

-Melhorar relacionamento da chefia com os funcionários. 

-As decisões deveriam ser comunicadas primeiramente à 

equipe administrativa. 

- Observação por parte das chefias no que se refere às 

relações trabalhistas, evitando situações de assédio moral e 

punição para os que cometerem. 

B- Salário e Benefícios -Aumento de salário. 

-Melhoria nos benefícios. 

-Acesso dos técnicos aos cargos de chefia com boas 

gratificações. 

-Proporcionar crescimento profissional e 

consequentemente melhoria salarial. 

-Melhorar plano de carreira. 
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INDICADORES SUGESTÕES 

C- Treinamento, Desenvolvimento,           

Carreira 

-Facilitar o acesso dos servidores do interior a programas 

de capacitação e qualificação (mestrado e doutorado). 

-Treinar o funcionário para executar as atividades no 

laboratório com qualidade. 

-Conhecer o perfil do funcionário de modo que o 

indivíduo possa trabalhar em setor e atividade afinados 

com suas qualidades para o bem estar na execução de seu 

trabalho e prazer de fazer o que gosta de forma a 

contribuir mais satisfatoriamente com a instituição e o 

público a que ela se destina. 

D- Comunicação, Relacionamento, 

           Integração 

-Promover maior integração entre os servidores dos 

diversos setores, visando um melhor relacionamento e 

aproximação, bem como o incentivo a cooperação e o 

diálogo entre todos os setores da instituição. 

-Melhorar o convívio social dos servidores, qualidade de 

vida, cultura e lazer. 

E- Reconhecimento e Valorização -Reconhecimento da instituição pelo trabalho realizado. 

-Falha central está na desvalorização dos funcionários. 

Implantar programas que visem recompensar boas 

iniciativas ou trabalhos prestados, não necessariamente 

apenas de forma monetária, possibilitariam melhorar, 

como um todo o ambiente de trabalho. 

-Implantação da meritocracia. 

F- Trabalho realizado e Condições 

           de Trabalho 

-Melhorar o sistema de informações, sobretudo entre os 

setores da Reitoria. 

-Sala para técnicos de laboratório, pois permanecer por 

prolongadas horas no laboratório é prejudicial à saúde. 

-Programas que visem melhorar as condições de trabalho. 

-Disponibilizar mais recursos financeiros para 

equipamentos, inclusive para manutenção dos existentes e 

instalações mais adequadas. 

-Alguns ambientes físicos da EEIMVR são precários, 

necessitando de reforma. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018)  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A busca pela melhoria contínua no ambiente de trabalho deve ser sempre um objetivo 

do gestor público. Nas IFES, organizações mais complexas, os gestores universitários devem 

ser capazes de conciliar ensino, pesquisa e extensão a uma administração eficiente, cujo 

desenvolvimento depende de pessoas. Nesse contexto, a pesquisa do clima organizacional 

torna-se fundamental, na medida em que auxilia os gestores a perceberem o grau de satisfação 

existente no ambiente de trabalho, facilitando a identificação de fatores que possam interferir 

negativamente nas atividades da instituição. 

A presente dissertação foi desenvolvida com o objetivo principal de verificar a 

percepção dos servidores técnicos administrativos da Escola de Engenharia Industrial 

Metalúrgica de Volta Redonda – Universidade Federal Fluminense com relação ao clima 

organizacional presente no ambiente de trabalho e, a partir dos resultados encontrados, 

identificar os pontos fortes e fracos que possam influenciar na satisfação dos servidores. 

Na revisão da literatura, utilizada para a fundamentação teórica, foram retomados 

alguns dos principais modelos de pesquisa acerca do tema, cujo início dos estudos se deu nos 

Estados Unidos, em 1960, e que continuam em aperfeiçoamento. Além disso, foi realizada 

também uma abordagem a respeito da evolução da Gestão de Pessoas nas organizações 

públicas, e sobre a importância do estudo do clima organizacional, como forma de entender 

de que modo estas pesquisas podem auxiliar no diagnóstico das insatisfações, que prejudicam 

consideravelmente o ambiente organizacional. Identificadas as causas, é então possível 

efetivar ações corretivas que possam minimizar ou eliminar os problemas apresentados. 

Nesta seção, além de dissertar sobre os resultados encontrados, serão apresentadas as 

contribuições que se pretende dar aos gestores da instituição objeto do trabalho, bem como as 

limitações do estudo e sugestões para futuras pesquisas. 

Com a apresentação dos dados, foi possível observar que alguns aspectos podem ser 

considerados como indícios de insatisfação por parte dos servidores, com base nos baixos 

percentuais de satisfação encontrados na pesquisa, quais sejam: transparência das decisões, 

benefícios concedidos à categoria dos técnicos administrativos, bem-estar dos funcionários, 
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plano de carreira, treinamentos, crescimento profissional, conhecimento sobre os objetivos da 

entidade, abertura da instituição para receber opiniões, cooperação entre os setores e 

reconhecimento pelo trabalho. Ressalta-se que este último item, reconhecimento pelo 

trabalho, apresentou o pior percentual, com apenas 31,8% de satisfação, indicando a 

necessidade de que a instituição priorize a atuação nessa área. 

Por outro lado, cumpre destacar também as avaliações positivas por parte dos 

servidores entrevistados, tais como: satisfação por trabalhar na instituição, ambiente de 

trabalho, volume e horário de trabalho, remuneração, comunicação, relacionamento 

interpessoal, estrutura hierárquica, liderança e capacidade técnica da chefia. Em relação a 

esses aspectos, que estão influenciando positivamente o clima organizacional, depreende-se 

que a instituição tem caminhado na direção certa. 

A identificação desses pontos de satisfação e insatisfação foi relevante para o profundo 

entendimento a respeito do clima existente na instituição. Com base no diagnóstico realizado, 

os gestores poderão conhecer e compreender as aspirações dos servidores com relação ao 

ambiente de trabalho e, dessa forma, subsidiarem o planejamento e as ações relacionadas à 

área de gestão de pessoas. 

No que diz respeito especificamente às sugestões de melhorias, percebe-se a 

necessidade de maior transparência nas decisões tomadas pelos gestores. Como forma de 

reduzir os impactos dessa insatisfação, é importante que exista uma interação mais eficiente 

entre a direção e os funcionários, aumentando a participação dos servidores nas decisões 

coletivas e favorecendo um diálogo mais aberto no ambiente organizacional. Pode-se sugerir a 

realização de reuniões frequentes no setor de trabalho, que possibilitem a comunicação acerca 

de fatos importantes, como a divulgação de metas, demandas, percepções dos gestores e 

elogios. 

É também importante que os gestores estejam atentos ao desempenho dos servidores, 

criando procedimentos de valorização daqueles que realizam um bom trabalho, bem como 

mecanismos de aperfeiçoamento para os que apresentam um desempenho considerado 

deficiente. 

Quanto às sugestões de melhorias no plano de carreira e benefícios, por envolverem 

recursos orçamentários, foi consignado que a universidade não possui autonomia para 
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viabilizá-las diretamente, sendo necessário que exista uma negociação com órgãos do 

Governo Federal com a mediação do sindicato que representa os técnicos administrativos da 

área de educação. É certo que o alcance da satisfação no ambiente de trabalho no setor 

público é complexo, eis que alguns fatores não dependem unicamente do gestor local, são 

provenientes de políticas de governo e leis em sentido amplo. 

Sobre esse ponto, recomenda-se também facilitar o acesso dos servidores do interior 

aos Programas de Qualidade de Vida, os quais estão mais disponíveis em Niterói/RJ. 

Com relação à capacitação e treinamento, constatou-se ser imprescindível o 

treinamento do servidor principiante quanto às tarefas a serem executadas. Tal treinamento é 

ainda mais importante para áreas consideradas mais técnicas, como laboratórios e informática. 

Ademais, novamente enfatiza-se a necessidade de maior atenção para os servidores do 

interior, no que concerne ao acesso a programas de capacitação e qualificação. Por fim, é 

interessante que sejam criados mecanismos que busquem melhorar a integração entre os 

setores da Reitoria e as unidades do interior. 

Por se tratar de um tema abrangente e subjetivo, o estudo do clima organizacional 

possui limitações que não podem ser desconsideradas. Um dos principais limitadores 

encontrados é a impossibilidade de generalização dos resultados para outras organizações, 

sendo atribuídos unicamente à instituição pesquisada. Outra limitação consiste no fato de que 

a pesquisa não foi realizada na universidade como um todo, impedindo uma visão geral da 

instituição. Além disso, destaca-se ainda que foram encontrados um número reduzido de 

pesquisas nesta área de forma que é importante a repetição do estudo em outras IFES para que 

os resultados não fiquem restritos à amostra pesquisada. 

Em conclusão, entende-se que a proposta apresentada neste estudo atingiu seu 

objetivo. Por se tratar de um mestrado profissional, considera-se que o presente trabalho 

proporcionou uma contribuição prática para a área de atuação da pesquisadora, bem como 

para o público pesquisado, que encontrou uma oportunidade para expressar suas opiniões e 

tentar alcançar um melhor ambiente de trabalho. 

 A pesquisa de clima realizada, através do modelo escolhido, demonstrou ser um 

instrumento eficaz, a partir do qual foi possível conhecer um pouco mais do que pensam os 

servidores a respeito do clima organizacional existente no ambiente de trabalho da EEIMVR. 
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Foram detectadas situações satisfatórias por um lado, enquanto, por outro, despontaram 

situações consideradas sensíveis, que demandam especial atenção do gestor, conforme 

mostram os resultados já analisados.  

Lira e Amaral (2015) em sua pesquisa proposta para avaliar o clima organizacional 

entre os servidores em outra unidade da UFF, o Campus de Pádua, encontrou dados similares 

ao do presente estudo, tendo sido o maior percentual de insatisfação registrado também nas 

variáveis, Treinamento, Desenvolvimento e Carreira, com 57%, seguidos por Salário e 

Benefícios, com 50% de insatisfação e em terceiro lugar, as variáveis Reconhecimento e 

Valorização, com 36% de insatisfação. Na presente pesquisa despontaram, em primeiro lugar, 

as mesmas variáveis Treinamento, Desenvolvimento e Carreira com 41,4% de insatisfação. 

Em segundo lugar, Reconhecimento e Valorização com 33,53% e em terceiro lugar, Salário e 

Benefícios com 32,95%.  Houve, em relação àquele estudo, apenas uma inversão nos 

segundos e terceiros lugares. Dessa forma, os resultados apresentados ratificam a necessidade 

de intervenção por parte da instituição no sentido de adotar medidas que possam minimizar 

tais insatisfações. 

Para pesquisas posteriores, propõe-se aumentar a abrangência dos estudos sobre o 

clima organizacional da EEIMVR, incluindo, por exemplo, a participação dos servidores 

docentes e funcionários terceirizados, visto que estes últimos, embora ostentem vínculo de 

trabalho distinto dos servidores, atuam no mesmo ambiente de trabalho, podendo contribuir 

com uma nova percepção de clima. 

Recomenda-se, por fim, que essas avaliações e seus correspondentes monitoramentos 

sejam realizados periodicamente, a fim de minimizar insatisfações e conflitos, aprimorando, 

de forma contínua, o ambiente de trabalho. 
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APÊNDICE A 

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

POLO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA 

ESCOLA DE ENGENHARIA INDUSTRIAL METALÚRGICA DE VOLTA REDONDA 

 

 

Finalidade da pesquisa:   

      

Compreender um pouco sobre a realidade vivida pelo servidor, fora da instituição e 

conhecer a sua opinião sobre vários aspectos relacionados ao ambiente de trabalho na Escola 

de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda (UFF) e, através deste levantamento, 

apontar possibilidades de melhorias.  

Instruções de preenchimento: 

1) Não escreva seu nome no formulário 

2) Leia com atenção cada pergunta e marque com um “x” a opção que melhor refletir sua 

opinião 

3) Não deixe de responder a nenhuma pergunta, sua opinião é muito importante! 

 

QUESTIONÁRIO: 

1ª PARTE: PERFIL PROFISSIONAL E SÓCIO DEMOGRÁFICO 

1- Gênero: 

  

(   ) Feminino        (   )Masculino 

 

2- Faixa etária: 

 

(   ) de 20 a 29 anos     (   ) de 40 a 49 anos 

(   ) de 30 a 39 anos     (   ) 50 anos ou mais 
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3- Escolaridade: 

 

(   ) Ensino Fundamental               (   ) Pós Graduação 

(   ) Ensino Médio / Técnico         (   ) Mestrado 

(   ) Superior Completo                 (   ) Doutorado 

 

4- Estado Civil: 

 

(   ) Casado (a)         

(   ) Solteiro (a) 

(   ) Separado (a)         

(   ) Outros 

 

5- Se casado (a), seu cônjuge trabalha fora? 

 

(   ) Sim                (    ) Não 

 

6- Possui filhos? 

 

(    ) Sim                  (   ) Não 

 

 

7- Sua residência é: 

 

             (   ) Própria      (   ) Alugada     (   ) Mora com seus pais 

 

8- Sua família tem algum tipo de plano de saúde? 

 

             (    ) Sim                  (   ) Não 
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9- Qual sua renda familiar? 

 

            (   ) 1 a 3 salários mínimos             (   ) 7 a 10 salários mínimos 

            (   ) 4 a 6 salários mínimos             (   ) acima de 10 salários mínimos 

 

 

10-  Qual seu tempo de serviço nesta Instituição? 

 

(   ) até 5 anos                 (   ) de 11 a 20 anos 

(   ) de 6 a 10 anos          (   )  acima de 21 anos 

 

11-  Fora da Instituição, tem outra atividade remunerada? 

 

            (   ) Sim                          (   ) Não 

 

      12 - Se sim, qual?  __________________________ 

        

13-Assinale o seguimento onde você está inserido: 
 

(   ) Direção 

(   ) Departamentos dos Cursos 

(   ) Coordenações dos Cursos de Graduação e Pós Graduação 

(   ) Setor de Informática 

(   ) Serviços Gerais 

(   ) Laboratórios 

(   ) Biblioteca 

(   ) Outros 
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2ª PARTE: AMBIENTE DE TRABALHO 

 

A- GESTÃO 

 

1- A Instituição explica adequadamente aos funcionários o motivo das decisões que ela 

toma? 

(   ) Sempre   (   ) Quase sempre   (    ) Raramente  (   ) Nunca  (   ) Não tenho opinião 

 

2- Você está satisfeito com a estrutura hierárquica, chefe (s) a que está vinculado? 

(   ) Sempre    (   ) Quase sempre    (   ) Raramente  (   ) Nunca  (   ) Não tenho opinião 

 

3- O seu superior imediato demonstra qualidades de um líder? 

            (   ) Sempre    (   ) Quase sempre    (   ) Raramente (   ) Nunca   (   ) Não tenho opinião 

 

4- O seu superior imediato é aberto a receber e reconhecer as suas opiniões e 

contribuições? 

           (   ) Sempre    (   ) Quase sempre    (   ) Raramente (   ) Nunca  (   ) Não   tenho opinião 

 

5- Como você avalia a capacidade técnica de seu chefe?  

(    ) Ótima     (    ) Muito Boa          (    ) Regular          (    ) Ruim 

 

 

B- SALÁRIO / BENEFÍCIOS 

 

1- Você considera justo o seu salário atual? 

(    ) Sim    (    ) Mais ou menos    (    ) Não 

 

2- A Instituição demonstra interesse no bem estar dos funcionários? 

(   ) Sempre   (   ) Quase sempre   (   ) Raramente (   ) Nunca  (   ) Não tenho opinião 

 

3- Sua remuneração é adequada ao trabalho que você faz? 

(    ) Sim    (    ) Mais ou menos   (    ) Não 
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4- Os benefícios oferecidos pela Instituição atendem às suas necessidades? ( Auxílio 

alimentação, Ressarcimento de plano de saúde, Assistência pré escolar, etc) 

 

(    ) Sim    (    ) Mais ou menos  (    ) Não 

 

C- TREINAMENTO / DESENVOLVIMENTO / CARREIRA 

 

1- A Instituição oferece um bom plano de carreira? 

(    ) Sim    (    ) Mais ou menos    (    ) Não 

 

2- A Instituição oferece oportunidades para o seu desenvolvimento e crescimento 

profissional? 

 (   ) Sempre   (   ) Quase sempre    (   ) Raramente  (   ) Nunca   (   ) Não tenho opinião 

  

3- O treinamento que você recebe o capacita a fazer bem o seu trabalho? 

 (   ) Sempre    (   ) Quase sempre   (   ) Raramente (   ) Nunca   (    ) Não tenho opinião 

 

4- Os treinamentos que são oferecidos atendem às necessidades prioritárias do seu setor? 

 (   ) Sempre    (   ) Quase sempre    (   ) Raramente (   ) Nunca   (   ) Não tenho opinião 

 

5- Seu superior imediato apoia sua participação em programas de treinamento? 

 (   ) Sempre   (   ) Quase sempre   (   ) Raramente  (   ) Nunca  (   ) Não tenho opinião 

 

 

D- COMUNICAÇÃO / RELACIONAMENTO INTERPESSOAL / INTEGRAÇÃO 

 

1- O ambiente de trabalho favorece a execução das suas atividades na Instituição? 

(   ) Sempre    (   ) Quase sempre    (   ) Raramente (   ) Nunca   (    ) Não tenho opinião 

 

2- As orientações que você recebe sobre o seu trabalho são claras e objetivas? 

      (   ) Sempre    (   ) Quase sempre    (   ) Raramente (  ) Nunca   (    ) Não tenho opinião 
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3- Você conhece as prioridades e objetivos da Instituição? 

 (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não tenho opinião 

 

4- O relacionamento com seus colegas de trabalho favorece a execução das suas 

atividades na Instituição? 

 (    ) Sim    (    ) Mais ou menos    (    ) Não 

 

5- Existe um relacionamento de cooperação entre os diversos setores da Instituição? 

      (    ) Sempre   (   ) Quase sempre    (   ) Raramente (   ) Nunca   (   ) Não tenho opinião 

 

 

E- RECONHECIMENTO / VALORIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 

 

1- Você considera que o seu trabalho é reconhecido e valorizado pela sua família? 

 (    ) Sim    (    ) Mais ou menos    (    ) Não 

 

2- Você considera que está obtendo sucesso na sua carreira e na sua vida profissional? 

            (    ) Sim    (    ) Mais ou menos    (    ) Não 

 

3- A Instituição é aberta a receber e reconhecer as opiniões e contribuições de seus 

funcionários? 

(    ) Sempre    (   ) Quase sempre   (   ) Raramente  (   ) Nunca   (   ) Não tenho opinião 

 

4- Existe reconhecimento pelos trabalhos bem feitos pelos funcionários? 

(    ) Sempre    (   ) Quase sempre    (   ) Raramente (   ) Nunca   (   ) Não tenho opinião 

 

F- TRABALHO REALIZADO / CONDIÇÕES FÍSICAS DE TRABALHO 

 

 

1- Você se sente satisfeito em relação ao volume de trabalho que realiza? 

 (    ) Sim    (    ) Mais ou menos    (    ) Não 
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2- Você gostaria de trabalhar em outro setor? 

 (    ) Sim    (    ) Não 

 

3- Seu horário de trabalho causa transtornos na sua vida pessoal? 

 (    ) Sim    (   ) Não    (   ) Não tenho opinião 

 

4- As condições físicas de trabalho na instituição são satisfatórias?  

(ruído, temperatura, limpeza, mobiliário, equipamentos, etc.) 

(    ) Sempre   (   ) Quase sempre   (   ) Raramente  (   ) Nunca   (   ) Não tenho opinião 

 

5- Você dispõe de todas as ferramentas necessárias para a realização do seu trabalho? 

 (    ) Sempre   (   ) Quase sempre   (   ) Raramente (   ) Nunca   (   ) Não tenho opinião 

 

 

G- GERAL 

 

 

1- Você sente orgulho de trabalhar nesta Instituição? 

(    ) Sim    (    ) Mais ou menos    (    ) Não 

 

2- O seu trabalho lhe dá um sentimento de realização profissional? 

(    ) Sempre   (   ) Quase sempre   (   ) Raramente (   ) Nunca   (   ) Não tenho opinião 

 

3- Você indicaria esta Instituição como alternativa de emprego para seus amigos e 

parentes? 

 (    ) Sim    (    ) Não 

 

4- Você gosta do trabalho que faz? 

            (    ) Sim    (    ) Mais ou Menos   (   ) Não 

 

5- Considero a instituição um bom lugar para trabalhar? 

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não tenho opinião 
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6- Indique dois principais fatores que geram mais insatisfação no seu trabalho.  

(    ) Falta de reconhecimento 

(    ) Salário 

(    ) Ambiente de trabalho ruim 

(    ) O trabalho que realizo 

(    ) Falta de treinamento 

(    ) Instalações inadequadas 

(    ) Falta de segurança no emprego 

(    ) Falta de autonomia 

(    ) Falta de recursos 

(    ) Relacionamento com a chefia 

(    ) Sobrecarga de trabalho 

(    ) Impossibilidade de crescimento profissional 

(    ) Falta de valorização dos funcionários 

(    ) Integração entre os setores ruim 

(    ) Outros:

 

    7 -  Caso tenha selecionado a opção “outros” especifique: 

          _____________________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________________      

 

               8 -  Indique as duas principais razões pelas quais você trabalha na Instituição.  

 

(    ) Salário                                                                                                                                                                         

(    ) Estabilidade no emprego 

(    ) O trabalho que realizo 

(    ) Ambiente de trabalho 

(    ) Autonomia no trabalho 

                        (    ) Reconhecimento                                  

      (    ) Relacionamento com a chefia 

      (    ) A falta de opção de um outro emprego 

      (    ) Prestigio da organização 

      (    ) Possibilidade de treinamento 

      (    ) As chances de progresso profissional 

      (    ) Outros 

                        (    ) Benefícios oferecidos pela organização 

 

               9 - Caso tenha selecionado a opção “outros” especifique: 

                      ____________________________________________________________________ 

                      ____________________________________________________________________ 

              10 -  Que sugestões você daria para tornar a organização um lugar melhor para se trabalhar? 

                      _____________________________________________________________________ 

                      _____________________________________________________________________ 

                      _____________________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISAR 
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

POLO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA 

ESCOLA DE ENGENHARIA INDUSTRIAL METALÚRGICA DE VOLTA REDONDA 

 
 
 
 

 

 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido - TCLE 

Esta pesquisa faz parte da dissertação de mestrado da autora acima, a qual está planejada para identificar a 

percepção dos servidores em relação ao clima organizacional no seu ambiente de trabalho. 

Você está convidado (a) a participar como voluntário (a) desta pesquisa. 

Para levantamento dos dados e com o objetivo de facilitar o diagnóstico, será solicitado o preenchimento de 

um questionário e posteriormente será feita uma entrevista com um representante de cada setor estudado. 

Seu nome não será registrado nos instrumentos de coleta de dados, com isso não há riscos de dados 

individuais serem identificados como seus. 

Sua participação é importante e fundamental para conhecermos os pontos fortes e fracos no seu ambiente de 

trabalho e desta forma propor ações de melhorias. O benefício deste projeto está em promover uma reflexão 

do servidor a respeito da satisfação no seu ambiente de trabalho. 

Caso haja quaisquer dúvidas com relação a esta pesquisa, você poderá entrar em contato com Elaine Ramos 

do Nascimento Martins (elaineramos@id.uff.br) ou Prof. Dr. Ivan Carlin Passos ( ivanpassos@id.uff.br). 

Você receberá uma cópia deste formulário de consentimento. 

__________        _______________________     _________________________ 

      Data                                Assinatura                            Nome por extenso

Avaliação do clima organizacional entre os servidores técnicos administrativos de 

uma Instituição Federal de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro 

Mestranda: Elaine R. N. Martins 

Orientador: Prof. Dr. Ivan Carlin Passos 

mailto:elaineramos@id.uff.br
mailto:ivanpassos@id.uff.br
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