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RESUMO
As inovações presentes na Administração Pública, principalmente, com o advento da
Administração Pública Gerencial, na década de 90, no Brasil, tem exigido do gestor público
maior reflexão no uso das inúmeras ferramentas de controle e aperfeiçoamento da máquina
estatal em favor da sociedade. Pode-se dizer que a Pesquisa do Clima Organizacional é
importante ferramenta de diagnóstico do ambiente de trabalho e sua adoção em instituições
públicas e privadas pode contribuir para identificar fatores que afetam positivamente ou
negativamente a vida do trabalhador. Além disso, de posse do diagnóstico os gestores públicos
poderão agir para melhorar a qualidade do ambiente organizacional. Assim, o presente estudo
utiliza o modelo Rizzatti (1995) para investigar o Clima Organizacional da Escola de
Governança em Gestão Pública e o da Coordenação de Pessoal Técnico Administrativo que são
setores da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal Fluminense. Os
resultados da pesquisa demonstram certo equilíbrio entre fatores favoráveis e desfavoráveis
para o Clima Organizacional nos setores pesquisados. Destaca-se de maneira desfavorável,
principalmente, a infraestrutura de apoio logístico. Evidencia-se como favorável o
relacionamento interpessoal entre os servidores técnico-administrativos, conexão positiva com
a chefia imediata e a satisfação em trabalhar UFF.
PALAVRAS CHAVE: clima organizacional, administração pública, ambiente organizacional,
percepção.

ABSTRACT
The innovations present in the Public Administration, especially with the advent of the Public
Administration in the 1990s, in Brazil, have required the public manager to reflect more in the
use of the numerous tools of control and improvement of the state machine in favor of society.
It can be said that the Organizational Climate Survey is an important tool to diagnose the work
environment and its adoption in public and private institutions can contribute to identify factors
that affect positively or negatively the life of the worker. In addition, public managers can take
action to improve the quality of the organizational environment. Thus, the present study uses
the Rizzatti model (1995) to investigate the Organizational Climate of the School of Public
Management Governance and the Coordination of Administrative Technical Personnel that are
sectors of the Pro-Rectory of People Management of the Federal Fluminense University. The
results of the research demonstrate a certain balance between favorable and unfavorable factors
for the Organizational Climate in the researched sectors. The logistic support infrastructure is
particularly unfavorable. The interpersonal relationship between the technical-administrative
servants, positive connection with the immediate leadership and the satisfaction in working
with UFF is shown as favorable.
KEYWORDS: organizational climate, public administration, organizational environment,
perception.
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1. Introdução
Encontrar soluções para os desafios enfrentados pelas organizações públicas deve ser um
objetivo que envolva inúmeros atores, como os servidores públicos, as instituições públicas de
ensino superior e seus pesquisadores, os poderes legislativo, judiciário e executivo e os
cidadãos, usuários dos serviços públicos.
Segundo Etzioni (1984, p. 3): “As organizações são unidades sociais (ou agrupamentos
humanos) intencionalmente construídas e reconstruídas, a fim de atingir objetivos específicos”.
Percebe-se que uma organização é formada por agrupamentos humanos. De acordo com Dahl
(1947), o estudo da administração pública tem que se fundamentar no estudo do comportamento
humano.
Com esta perspectiva, Dahl e Etzioni reconhecem que o fator humano é parte central
nas organizações públicas. Desta forma, é possível inferir que os diversos problemas da
administração pública, geralmente, giram em torno de seres humanos e, consequentemente, os
mesmos não podem ser ignorados na busca de uma administração pública mais eficiente, pois
estão vinculados em toda estrutura organizacional.
Trazer a discussão para setores de gestão administrativa da UFF, locus da presente
investigação, é fundamental, pois percebe-se a relevância do comportamento humano para o
sucesso desses ambientes organizacionais.
Neste sentido, a Pesquisa do Clima Organizacional é essencial para compreender a
maneira como o contexto do trabalho afeta o comportamento e as atitudes das pessoas que estão
inseridas no ambiente de trabalho investigado. Além disso, faz parte do rol de estratégias de
gestão que o administrador público pode utilizar para obter um diagnóstico do ambiente de
trabalho.
Desta forma, o presente trabalho é orientado pelo seguinte problema: Como a influência
do Clima Organizacional pode afetar a satisfação dos servidores públicos da Escola de
Governança e Gestão Pública – EGGP e Coordenação de Pessoal Técnico Administrativo –
CPTA?
Entende-se que um melhor conhecimento do Clima Organizacional pode contribuir para
que ações sejam tomadas no sentido de oferecer ao corpo de servidores um ambiente
organizacional mais estimulante e adequado de acordo com as propostas de inovação da
Administração Pública Gerencial - APG.
No decorrer da década de 90, influenciado pelas reformas administrativas na Europa,
Estados Unidos, Oceania e América Latina, busca-se na esfera governamental brasileira o
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desenvolvimento de um Estado mais eficiente e corrigir as limitações herdados dos modelos de
administração pública patrimonialista e burocrático (BRASIL, 1995). Assim, a APG surge
como proposta para a reforma do Estado e apresenta um novo conceito para a governança estatal
por meio de teorias e práticas inovadoras de gestão pública (REZENDE, 2009).
A APG apresentada em uma perspectiva de reforma do Estado, na década de 90, tem
como alguns dos objetivos fundamentais desenvolver, dentro da gestão pública, ações para
aperfeiçoar a gestão financeira, a administração de pessoal, a capacidade gerencial, o
treinamento de pessoal, o desenho organizacional, entre outras áreas em torno das quais a
reforma administrativa se concentrou (SPINK, 2006).
Caiden (1991) realizou diversos estudos e levantou 16 áreas para definir o significado
de reforma administrativa que são: atribuições e atividades do Estado administrativo;
planejamento nacional, estabelecimento de programas, indicadores de desempenho;
organização e estrutura da máquina governamental; Constituições, accountability, direito à
informação; formulação de política públicas; execução de programas; elaboração de orçamento
público e administração financeira; emprego público, práticas e condições; regulamentação,
salvaguardas e práticas públicas; preservação e manutenção do capital público; serviços gerais
– consistência, desempenho, padronização; empresas públicas – impacto na economia e retorno
do investimento; práticas de gestão pública – O&M, desburocratização, eficiência e qualidade;
ética pública – honestidade, profissionalismo, anticorrupção; participação do público –
voluntarismo, atendimento de reclamações; institucionalização da reforma – P&D, treinamento,
agências e escolas.
Consequentemente, o que se percebe na realidade com a APG é a transferência das boas
práticas empresariais e técnicas da administração privada para o setor público (WALDO, 1971,
SPINK, 2006, DENHARDT E CATLAW, 2016). Por outro lado, mesmo adotando teorias e
práticas da administração de empresas, as instituições públicas vêm construindo ao longo dos
anos teorias e práticas voltadas para a gestão e administração de políticas pública.
Atualmente, existem diversos cursos de graduação, bem como pós-graduação lato e
stricto sensu voltados para o campo de públicas. Além disso, a Escola de Governo, preconizada
no Decreto n° 5707 de fevereiro de 2006 que institui a política e as diretrizes para o
desenvolvimento de pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional,
já são uma realidade em inúmeros órgãos e entidades públicas e contribui de forma relevante
para a formação de servidores públicos para que sejam mais eficientes ao desempenharem suas
atividades.
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Todo esse movimento desencadeado com as teorias da APG tem produzido várias
pesquisas e trabalhos focados no campo de públicas. Assim, o presente trabalho visa utilizar a
Pesquisa do Clima Organizacional (PCO), ferramenta de diagnóstico do ambiente
organizacional, para analisar como o contexto do trabalho afeta o comportamento e as atitudes
dos servidores públicos da Escola de Governança e Gestão Pública (EGGP) e da Coordenação
de Pessoal Técnico-Administrativo (CPTA) da Universidade Federal Fluminense, bem como a
sua qualidade de vida e o desempenho profissional.
A pesquisa adota o modelo de Rizzatti (1995) para análise do Clima Organizacional que
foca em seis fatores: Imagem e Avaliação; Desenvolvimento de Recursos Humanos, Benefícios
e Incentivos; Organização e Condições de Trabalho; Relacionamento Interpessoal; Sucessão
Político – Administrativa e Comportamento das Chefias; Satisfação Pessoal.
Isto Posto, a Pesquisa do Clima Organizacional é uma ferramenta essencial e capaz de
produzir dados e informações relevantes a respeito de áreas que a organização precisa investir
e desenvolver para oferecer aos seus funcionários maior satisfação e motivação com a
organização.
Além disso, este trabalho justifica-se, pelo parco conteúdo encontrado sobre pesquisas
do clima organizacional em instituições públicas de ensino superior. Exemplificando esse
ponto, em busca de orientações e modelos para fundamentar a presente pesquisa foi realizado,
pelo pesquisador, uma investigação nos dias 14 a 19 de março de 2017 nas dez principais
universidades brasileiras segundo o conceito da Times Higher Education (THE) 2016-2017 (1.
Universidade de São Paulo (USP), 2. Universidade de Campinas (Unicamp), 3. Universidade
Federal do ABC (UFABC), 4. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 5. Universidade
Federal do Paraná (UFPR), 6. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 7.
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 8. Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), 9. Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), 10. Pontifícia Universidade Católica
(PUCRS)).
Essa primeira etapa exploratória, consistiu em procurar no site destas Instituições de
Ensino Superior informações que indicassem a realização da pesquisa do clima organizacional
com os servidores e funcionários, bem como as possíveis intervenções do departamento de
gestão de pessoas após obtenção dos resultados, a metodologia aplicada entre outras
informações relevantes. Importante ressaltar que a investigação foi realizada apenas no site das
instituições, em uma ampla procura, em diversos ícones, como: departamento de gestão de
pessoas, recursos humanos, boletins de serviço, resoluções, portarias entre outros, sempre
usando na parte de busca dos sites a expressão “clima organizacional”.
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Contudo, a partir da procura realizada não foi possível identificar o uso da pesquisa do
clima organizacional com os funcionários ou servidores públicos destas instituições e nem
informações que revelassem que a pesquisa do clima organizacional era considerada como
instrumento de pesquisa para melhorar a qualidade do ambiente organizacional. Vale enfatizar
que das 10 instituições analisadas 9 são públicas. Assim, percebe-se a necessidade de fomentar
esse tipo de estudo e análise de resultados para despertar reflexões e possíveis contribuições
para área de gestão de pessoas em Instituições Públicas de Ensino Superior.
Diante destas reflexões iniciais o objetivo desta pesquisa é conhecer e analisar a
percepção dos servidores da EGGP e CPTA, setores ligados a Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas da UFF – PROGEPE, sobre aspectos do clima organizacional considerados relevantes
neste estudo.
Os objetivos específicos propostos são:
a) conhecer a imagem e avaliação da UFF, na percepção dos servidores da EGGP e CPTA.
b) identificar o desenvolvimento da política de recursos humanos, benefícios e incentivos na
UFF, na percepção dos servidores da EGGP e CPTA.
c) verificar na percepção dos servidores da EGGP e CPTA sua organização e o ambiente de
trabalho.
d) identificar o relacionamento interpessoal na EGGP e na CPTA, na percepção dos seus
servidores.
e) descrever a percepção dos servidores da EGGP e CPTA sobre a sucessão políticoadministrativa e comportamento das chefias.
f) verificar qual o nível de satisfação na EGGP e CPTA, na percepção dos seus servidores.
Segundo Luz (2014) para uma organização melhorar a gestão de pessoal é fundamental
identificar as percepções que os funcionários têm do ambiente de trabalho, procurar saber os
fatores positivos e negativos que afetam o clima da organização.
A fim de responder à pergunta proposta e alcançar os objetivos organizamos esta
dissertação em 3 capítulos além desta introdução e da conclusão. No capítulo 2 discute-se o
referencial teórico, o conceito do Clima Organizacional, considerando os principais autores da
área, bem como as principais características dos modelos mais citados para pesquisa do Clima
Organizacional e os elementos do modelo Rizzatti (1995) que foi escolhido para a construção
do diagnóstico do Clima Organizacional da EGGP/CPTA.
No capítulo 3 discute-se a metodologia adotada, perpassando pela técnica adequada e as
limitações para a pesquisa.
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No capítulo 4 tem-se como foco a discussão dos resultados da pesquisa, por meio das
variáveis e subvariáveis proposta por Rizzatti (1995) e como as mesmas podem influenciar a
vida laboral dos servidores pesquisados.
Por fim, no capítulo 5 que trata das considerações finais discute-se de forma mais
especifica e resumida os fatores que causaram maior impacto positivo e negativo no clima
organizacional dos setores investigados e em alguns casos faz-se recomendações para os
gestores. Além disso, busca-se responder a questão-problema.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Aspectos Conceituais do Clima Organizacional
Atualmente mesmo sem conhecer o conceito os membros das organizações fazem
referência ao Clima Organizacional quando utilizam expressões do tipo: “o clima está pesado
hoje na empresa”, “o clima é de insegurança com a mudança do chefe”, “o clima vai melhorar
com o aumento das vendas”, “o clima é de alegria com a chegada da copa” e assim por diante.
Isso mostra que as pessoas compreendem mesmo que de maneira informal os
acontecimentos que afetam o clima das organizações. Neste sentido, o presente trabalho tem
como um dos objetivos principais pesquisar na literatura o conceito de Clima Organizacional e
suas implicações no ambiente de trabalho.
Posto isto, percebe-se que as reflexões às teorias clássicas da administração que teve
como como pais fundadores Frederick W. Taylor (1856 a 1915), Henri Fayol (1841 a 1925) e
Max Weber (1864 a 1920) fez surgir os teóricos da Escola das Relações Humanas mais focados
em investigar o comportamento do trabalhador e o impacto social e psicológico das relações de
trabalho, relacionados a produtividade. Segundo, Waldo (1971) a psicologia social teve grande
influência na administração e esta tornou-se importante área de estudo para aquela.
Vários teóricos da Escola das Relações Humanas contribuíram de forma relevante
como: Mayo (1930), Lewin (1935, 1936, 1938), Maslow (1954), McGregor (1960), McClelland
(1961), Lippitt (1939), Likert (1932, 1976) esses autores e suas pesquisas permitiram um outro
olhar para a administração empresarial, mais preocupado com a humanização das relações de
trabalho, estabelecendo uma ponte dialógica entre patrões e empregados e menos enfoque nas
estruturas organizacionais.
Segundo Gil (2016, p.56), com o advento dessas novas teorias, a ênfase passou a ser
colocada em aspectos comportamentais, como motivação, liderança, satisfação e dinâmica dos
grupos. E os resultados das pesquisas geraram as seguintes conclusões:
Tornou-se possível compreender como a motivação, o trabalho em equipe e as
comunicações interferem na produtividade dos empregados. Constatou-se que, quanto
maior a integração dos grupos de trabalho, maior a disposição para produzir.
Evidenciou-se que os empregados não reagem às normas, decisões, recompensas e
punições da empresa como indivíduos isolados, mas como grupos sociais, cujo
comportamento é influenciado por códigos informais de conduta. (Gil, 2014, p.56).

Com isso, dentro da Escola das Relações Humanas, é possível verificar os primeiros
estudos e experimentos sobre o clima organizacional, principalmente nos EUA, por volta da
década de 60 com os trabalhos de Forehand e Gilmer (1964), Litwin e Stringer (1968), Kolb
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(1978) ambos autores desenvolveram estudos para tentar mensurar a satisfação dos funcionários
em ambientes de trabalho, para isso lançaram mão da psicologia social como instrumento de
orientação.
Segundo Ehrhart et al (2014) Lewin, Lippitt e White (1939) introduzem o termo clima
organizacional para o mundo da pesquisa em psicologia social e um dos objetivos desses autores
era analisar o efeito da liderança no comportamento das pessoas. Assim, percebe-se a
importância do papel do chefe para aumentar ou reduzir a satisfação dos funcionários.
Além disso, Ehrhart et al (2014) vê o clima organizacional sendo formado nas interações
dos membros, em discussões política, práticas diversas de trabalho e procedimentos. Essas
interações permitem que os funcionários percebam os comportamentos que são esperados e
aceitos como válidos no ambiente organizacional.
Kolb et al (1986) destaca que as organizações são formadas por pessoas motivadas por
diversos interesses e que são expressos, por meio de comunicação verbal ou não-verbal. Estes
motivos são combinados com os estilos de liderança das pessoas chaves da organização para
criar o clima psicológico da mesma.
Por isso, é importante o gestor conhecer o conceito do clima organizacional na
perspectiva da motivação dos funcionários, pois para Kolb et al (1986),
[...] a eficiência da organização pode ser aumentada através da criação de um clima
organizacional que satisfaça as necessidades de seus membros e, ao mesmo tempo,
canalize esse comportamento motivado na direção dos objetivos organizacionais.
(Kolb et al, 1986, p.76)

Por exemplo, pessoas que ocupam cargos de chefia e têm um estilo de liderança
autoritário e centralizador pode frustrar funcionários que tenham motivação para assumir
responsabilidade e que anseiam por mais liberdade na tomada de decisão, então, dependendo
do contexto o clima organizacional nesta instituição pode ser prejudicado.
A questão é entender que as pessoas têm necessidades diferentes e, consequentemente,
adentram na organização com anseios diferentes. A tarefa do gestor é tornar-se consciente disso
e procurar conduzir eficientemente as pessoas para que realizem seus objetivos pessoais e
contribuam para o desenvolvimento organizacional.
Segundo Moorhead e Griffin (2016) o clima organizacional tem como base as
percepções individuais, os padrões repetitivos de comportamento, as atitudes e sentimentos que
caracterizam o dia a dia na organização. Refere-se às inúmeras situações envolvendo o corpo
de funcionários em interações formais ou informais de trabalho.
Percebe-se que o clima das instituições está ligado a atmosfera hodierna, isto é, aos
acontecimentos do dia a dia e pode ser facilmente influenciado quando a administração, por
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exemplo, modifica os membros dos cargos de chefia ou altera equipes de trabalho, passa por
dificuldades econômicas, enfrenta mudanças em dispositivos de lei que tratam das relações de
trabalho, precisa se adequar as inovações tecnológicas.
Outro ponto importante levantando por Moorhead e Griffin (2016) é que o clima
organizacional tem como fundamento a percepção individual compartilhada em relação aos
acontecimentos da organização.
Neste sentido, compreender o funcionamento da percepção individual na relação
interpessoal e organizacional é importante para o estudo do clima organizacional. Segundo
Kolb et al (1986) os seres humanos não são como maquinas fotográficas capazes de registrar
exatamente o que se vê em um ambiente, apenas enxergam aquilo que querem ou precisam para
defender-se ou aproximar-se de seus alvos, isto é, têm percepção limitada.
A questão é que o ambiente organizacional é percebido de acordo com os conceitos ou
as categorias que cada indivíduo possui. Assim, quanto mais amplo for os conceitos adquiridos
ao longo da vida, ter-se-á mais elementos para analisar o ambiente organizacional e perceber
os fatores que influenciam a vida do trabalhador.
Segundo Robbins (2010, p. 159), “[...] a percepção pode ser definida como o processo
pelo qual os indivíduos organizam e interpretam suas impressões sensoriais com a finalidade
de dar sentido ao seu ambiente”.
As percepções quando processadas e compartilhadas possuem valor estratégico, pois
alimentam a formação de juízos/opiniões acerca da realidade de trabalho. Os juízos, por sua
vez, determinam as ações, reações e decisões das pessoas e, assim, podem provocar impactos
importantes nas organizações.
Percebe-se que a percepção individual é componente do processo contínuo de influência
no clima das organizações, por isso, é fundamental investir na qualidade das relações
interpessoais para que os membros da organização ampliem seus conhecimentos acerca das
características psicológicas, sociais, administrativa, entre outras no que tange o ambiente de
trabalho.
Portanto, uma das formas de compreender o clima das organizações é avaliando a
percepção que os funcionários têm dela, ou seja, do clima organizacional. Hoje existe inúmeros
modelos de pesquisas de clima na busca de repostas que auxiliem as organizações a identificar
possíveis falhas ou oportunidades de melhoria da qualidade do ambiente organizacional.
Por isso, é interessante que a pesquisa do clima organizacional seja realizada de forma
regular, pois o ambiente de trabalho passa por inúmeras transformações e o gestor ao ter o
diagnóstico correto da percepção dos servidores em relação a um conjunto de variáveis do clima
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organizacional poderá agir em prol da boa qualidade das relações de trabalho e mitigar as
influências desfavoráveis ao clima.
No Brasil temos algumas pesquisas de clima que são referência como Saldanha (1974),
Souza (1978, 1980, 1982), Sbragia (1983), Rizzatti (1995, 2002), Coda (1993), Luz (2003,
2014), Bispo (2006), Nakata et al (2009), Menezes et al (2010), Garrido et al (2011), esses
autores se debruçaram na investigação, compreensão e aplicação da pesquisa do clima
organizacional dentro de instituições privadas e públicas, levantando importante referencial
teórico, sugestões para a construção de questionários, metodologia para pesquisa do clima, além
de contribuições para a perspectiva da psicologia social.
Luz (2014) sugere 35 variáveis para serem usadas como instrumento de avaliação do
clima e contribui com orientações para a formulação de questionários para avaliar o clima
organizacional.
Segundo Souza (1978), que foi uma das primeiras teóricas a tratar do assunto no Brasil,
o clima organizacional é definido como:
[...] um fenômeno resultante da interação dos elementos da cultura. O clima é mais
perceptível do que suas fontes causais, comparando-se a um “perfume”, pois percebese o seu efeito sem conhecer os ingredientes, embora às vezes seja possível identificar
alguns deles. (SOUZA, 1978, p.37)

Para Souza (1978) o clima tem relação com a cultura organizacional, pois é resultado
das interações humanas que têm como base elementos que compõe a cultura das organizações.
Neste sentido, vale breve conceituação de cultura, para Dias (2013, p.54), refere-se as crenças,
os valores, as normas, as sanções, os símbolos, o idioma, a tecnologia inerente a organização e
dos membros que a compõe.
Quando os membros das organizações interagem discutindo e sendo guiados por
aspectos da cultura organizacional é constituído o clima organizacional, por isso, é tão difícil
alterar aspectos da cultura, pois tende a afetar o clima de forma imediata. Por exemplo, a UFF
em 2018, está discutindo com os servidores técnico – administrativos a implantação do ponto
eletrônico. No entanto, percebe-se resistência, dúvida, insegurança, insatisfação e temor, por
boa parte dos servidores e, consequentemente, afetação no clima da instituição.
Segundo Coda (1993),
[...] o clima é o indicador do grau de satisfação dos membros de uma empresa, em
relação a diferentes aspectos da cultura ou realidade aparente da organização, tais
como políticas de RH, modelo de gestão, missão da empresa, processo de
comunicação, valorização profissional e identificação com a empresa. (CODA, 1993)

Coda (1993) relaciona o clima com o grau de satisfação dos membros da organização
em relação à inúmeros aspectos que compõe a instituição. De fato, muitos autores associam a
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qualidade do ambiente de trabalho com fatores ligados a satisfação, como: Maslow (1954),
Herzberg (1959), McGregor (1960), Ryan e Deci (2000a, 2008) desenvolveram teorias para
demonstrar que investir em: benéficos, ergonomia, horários flexíveis de trabalho, autonomia,
autorrealização e crescimento profissional, estabilidade, ambiente seguro, estrutura de trabalho,
valorização profissional, produz maior satisfação e aumenta a produtividade, contribuindo para
melhorar o clima organizacional.
Segundo Luz (2003), Bispo (2006), o clima organizacional pode ser classificado como
desfavorável, mais ou menos ou favorável em relação ao alcance dos objetivos da organização.
E as inúmeras pesquisas permitiram caracterizar da seguinte forma os tipos de clima:
Quadro 1 – Tipos de Clima Organizacional e suas características
Clima Organizacional
desfavorável

mais ou menos

favorável

frustração

indiferença

satisfação

desmotivação

apatia

motivação

falta de integração empresa/
funcionários
falta de credibilidade mútua
empresa/funcionários
falta de retenção de talentos
improdutividade
pouca adaptação às mudanças

baixa integração empresa/
funcionários
baixa credibilidade mútua
empresa/funcionários
baixa retenção de talentos
baixa produtividade
média adaptação às mudanças

alta
integração
empresa/
funcionários
alta credibilidade mútua empresa/
funcionários
alta retenção de talentos
alta produtividade
maior adaptação às mudanças

alta rotatividade

média rotatividade

baixa rotatividade

alta abstenção

média abstenção

baixa abstenção

média dedicação
médio comprometimento com a
qualidade
clientes indiferentes
médio aproveitamento nos
treinamentos
baixo envolvimento com os
negócios
algumas
doenças
psicossomáticas
estagnação nos negócios

alta dedicação
alto comprometimento com a
qualidade
clientes satisfeitos,
maior aproveitamento nos
treinamentos
alto envolvimento com os negócios

pouca dedicação
baixo comprometimento com
qualidade
clientes insatisfeitos
pouco aproveitamento nos
treinamentos
falta de envolvimento com os
negócios
crescimento das doenças
psicossomáticas
insucesso nos negócios

a

raras doenças psicossomáticas
sucesso nos negócios

Fonte: Bispo (2006, p.259)

Assim, quando os funcionários estão reclamando porque o ar condicionado não funciona
adequadamente, as cadeiras são desconfortáveis, os computadores são lentos, o gestor precisa
entender que essas informações compartilhadas entre os membros da organização criará um
ambiente desfavorável o que poderá na prática gerar improdutividade, alta rotatividade, pouca
dedicação entre outras características desfavoráveis para o desenvolvimento da organização.
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Após analisar o conceito de clima organizacional na perspectiva de diferentes autores,
tais como, Forehand e Gilmer (1964), Litwin e Stringer (1968), Kolb (1978), Souza (1978,
1980, 1982), Moorhead e Griffin (2016), percebe-se abordagens variadas e ideias
complementares por isso vale sistematizar as informações para melhor compreensão:
1. Clima organizacional é a percepção individual compartilhada.
2. Clima organizacional é afetado pela motivação dos indivíduos.
3. Clima Organizacional é influenciado pelo comportamento dos chefes.
4. Clima Organizacional são as influências do ambiente interno das organizações.
5. Clima Organizacional pode ser desfavorável, neutro ou favorável.
6. Clima Organizacional é determinado por características, condutas, atitudes,
perspectivas de outras pessoas, por realidades sociológicas e cultural.
7. Clima Organizacional é definido nas organizações por meio de um processo de
informação compartilhada.
8. Clima Organizacional é o indicador do grau de satisfação dos membros de uma
empresa.
Uma das questões importantes que surge com o conceito do clima é: quais são as
variáveis que influenciam o clima organizacional das instituições? Essa pergunta tem sido
objeto de estudo de inúmeros autores, tais como, Rizzatti (1995, 2004), Luz (2004), Colossi
(1991).
Assim, no próximo capítulo será construído um quadro com as variáveis adotadas por
alguns autores e definida as variáveis que serão utilizadas para verificar a qualidade do clima
organizacional na perspectiva dos servidores da EGGP e CPTA e como afetam a satisfação dos
mesmos.

2.1.2 Modelos de Estudo do Clima Organizacional
A pesquisa sobre Clima Organizacional tem sido realizada desde a década de 60 e
diversos autores, como, Litwin e Stringer (1968), Schneider e Bartlett (1968), Sbragia (1983),
Halpin e Grolf (1963), construíram modelos em diferentes estudos com o objetivo de obter um
diagnóstico sobre o ambiente organizacional e como determinados fatores do clima
organizacional afetam a motivação, a satisfação, o compromisso do trabalhador com a
instituição.
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Na literatura é possível encontrar inúmeros modelos testados para a pesquisa do Clima
Organizacional (CO). A seguir uma tabela com os principais teóricos e as variáveis do CO
foram organizados para melhor visualização destes modelos.
Quadro 2 – Modelos para Pesquisas do Clima Organizacional
MODELO

VARIÁVEIS

Falta de entrosamento. 2. Obstáculo. 3. Espírito. 4. Amizade. 5.
Distância. 6. Produção. 7. Estímulo. 8. Consideração.
1. Estrutura. 2. Responsabilidade. 3. Riscos. 4. Recompensas. 5. Calor
LITWIN E STRINGER (1968)
e apoio. 6. Conflito.
1. Suporte administrativo. 2. Estrutura administrativa. 3. Preocupação
SCHNEIDER E BARTLETT
com novos servidores. 4. Independência dos servidores. 5. Conflitos
(1968)
internos. 6. Satisfação geral.
CAMPBELL E COAUTORES 1. Autonomia individual. 2. Grau de estrutura. 3. Orientação para
(1970)
recompensa. 4. Consideração, calor e apoio.
1. Grau efetivo em relação a outras pessoas na organização. 2. Grau
efetivo em relação à supervisão e/ou organização. 3. Clareza das
SIMS E LA FOLLETTE (1975)
políticas e promoções. 4. Pressões no trabalho e padrões. 5.
Comunicação aberta e ascendente. 6. Risco na tomada de decisão.
1. Conformismo. 2. Responsabilidades. 3. Padrões. 4. Recompensas. 5.
KOLB ET AL (1978)
Clareza organizacional. 6. Calor e apoio. 7. Liderança.
1. Estado de tensão. 2. Conformidade exigida. 3. Ênfase na participação.
4. Proximidade da supervisão. 5. Consideração humana. 6.
Adequação da estrutura. 7. Autonomia presente. 8. Recompensas
proporcionais. 9. Prestígio obtido. 10. Cooperação existente. 11.
SBRAGIA (1983)
Padrões enfatizados. 12. Atitude frente a conflitos. 13. Sentimento de
identidade. 14. Tolerância existente. 15. Clareza percebida. 16.
Justiça predominante. 17. Condições de progresso. 18. Apoio
logístico proporcionado. 19. Reconhecimento proporcionado. 20.
Formas de controle.
1. Filosofia e ambiente geral da empresa. 2. Condições físicas de
trabalho. 3. Sistema de avaliação e controle. 4.Treinamento e
COLOSSI (1991)
desenvolvimento profissional. 5. Progresso funcional. 6.
Comportamento das chefias. 7. Satisfação pessoal. 8. Sistema de
assistência e benefícios. 9. Lazer. 10. Relacionamento sindical.
1. Imagem e avaliação. 2. Desenvolvimento de recursos humanos,
benefícios e incentivos. 3. Organização e condições de trabalho. 4.
RIZZATTI (1995)
Relacionamento interpessoal. 5. Sucessão político-administrativa e
comportamento das chefias. 6. Satisfação pessoal
Fonte: Elaborado com base em Lopes (2007)
HALPIN E GROLF (1963)

1.

Dentre os modelos citados o de Rizzatti (1995) foi construído considerando a realidade
de um ambiente universitário, a Universidade Federal de Santa Catarina, pois as variáveis, bem
como as subvariáveis e as questões que compõe o questionário para o diagnóstico do Clima
Organizacional elaboradas por Rizzatti têm como fonte as relações de trabalho entre técnicoadministrativos, docentes e alunos, os benefícios e assistência oferecidos aos servidores das
Instituições Federias de Ensino Superior – IFES, as condições de trabalho oferecidas.
Assim, para a presente pesquisa entende-se que o modelo Rizzatti é o mais adequado,
pois o locus para diagnóstico do Clima Organizacional é outra IFES, dois setores da
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Universidade Federal Fluminense, com características semelhantes no que diz respeito ao
conteúdo de análise das variáveis, subvariáveis e questionário.
Desta forma, será explorado com mais detalhes as variáveis adotadas por Rizzatti e
como as mesmas são relevantes para o presente estudo.

2.2 O modelo de Rizzatti para análise do Clima Organizacional
Rizzatti (1995) em sua dissertação de mestrado desenvolveu um modelo para pesquisar
o Clima Organizacional na Universidade Federal de Santa Catarina, na percepção dos
servidores públicos daquela instituição que serviu de subsídio para implantação do Programa
de Qualidade da UFSC.
A construção do questionário valeu-se dos inúmeros modelos mencionados no Quadro
2 (dois), página 26, bem como da pertinência temática dos mesmos para aplicação em
Instituições Federais de Ensino Superior.
Desta forma, foram consideradas as seguintes variáveis para análise do Clima
Organizacional: a) Imagem e avaliação; b) Desenvolvimento de recursos humanos, benefícios
e incentivos; c) Organização e condições de trabalho; d) Relacionamento interpessoal; e)
Sucessão político-administrativa e comportamento das chefias; e f) Satisfação pessoal.
Diante disso, considerar as características e concepções subjacentes das variáveis ajuda
a compreender a relevância das mesmas para o levantamento de dados para análise do CO na
EGGP/CPTA da UFF.

Imagem e Avaliação
Kotler e Andreasen (1991) usam o termo imagem como o somatório de crenças, atitudes
e impressões que uma pessoa ou grupo tem de um objeto, uma pessoa, uma marca, um lugar,
um produto ou uma empresa.
Segundo Chaves (1996) a imagem da instituição conecta-se com a percepção que as
pessoas têm da organização seja pública ou privada. Sendo que a percepção atua como uma
representação ou esquema mental que um público tem sobre um objeto, empresa, marca,
produto ou serviço.
Além disso, o esquema mental constitui-se de características, traços, emoções, crenças,
valores ou atributos que ajudam a identificar, diferenciar e valorizar a organização. Essa
estrutura é o resultado do processo de aquisição de conhecimento feito pelos indivíduos sobre
determinada organização.
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Assim, pode-se entender também que a imagem está relacionada à reputação da
instituição perante a sociedade, a maneira como as pessoas avaliam a organização, emite
julgamentos, confiam nos serviços. Segundo a Revista Fortune 1. Qualidade da gestão; 2.
Qualidade dos produtos ou serviços; 3. Inovação; 4. Valor do investimento a longo prazo; 5.
Solidez financeira; 6. Capacidade de atrair, desenvolver e manter pessoas talentosas; 7.
Responsabilidade para com a comunidade e o ambiente; e 8. Uso inteligente dos ativos
(FOMBRUN e GARDBERG, 2000).
Percebe-se que a imagem é um dos elementos que afeta o Clima Organizacional de uma
instituição, uma vez que o clima pode ser definido como as respostas que os sujeitos que estão
conectados a uma organização dão a um conjunto de valores, comportamentos e padrões. E,
ainda, como reagem diante da influência que recebem do ambiente organizacional (DAVEL,
VERGARA, 2001).
Por isso, entende-se que o CO é a percepção que os membros de determinada
organização têm do conjunto de fatores que afetam o cotidiano e incide diretamente na
motivação dos servidores, no grau de satisfação, bem como na qualidade da execução do seu
trabalho.
A Avaliação Institucional, também, compõe aspecto importante de análise por parte dos
servidores, pois tem sido utilizada para avaliar o grau de eficiência e eficácia das Instituições
Públicas ou Privadas no alcance dos objetivos organizacionais.
Por exemplo, para o MEC a Avaliação Institucional é um dos componentes do Sistema
Nacional de Avaliação do Ensino Superior – Sinaes e está relacionada: à melhoria da qualidade
da educação superior; à orientação de expansão de sua oferta; ao aumento permanente da sua
eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e ao aprofundamento dos compromissos
e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da valorização de
sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito diferença e à
diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional (Brasil, 2004).
Dentre os objetivos de avaliação do Ensino Superior apresentados na Lei n° 10.861, de
14 de abril de 2004, enumerados no artigo 3, destaca-se os incisos:
V – as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnicoadministrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições
de trabalho;
VI – organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a
mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos
processos decisórios;
VII – infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca,
recursos de informação e comunicação. (Brasil, 2004)
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Percebe-se que os incisos V, VI e VII, da Lei 10.861/2004, avaliam aspectos
relacionados as políticas de gestão de pessoal técnico-administrativo, organização
administrativa da universidade e infraestrutura de apoio ao ensino e pesquisa que são
características essenciais para a qualidade do ambiente organizacional.
Segundo Meyer (1993, p. 6) a avaliação é "um instrumento de gestão necessário para se
mensurar os esforços da organização, sua qualidade, excelência, utilidade e relevância". Além
disso, pode favorecer a compreensão coletiva sobre as qualidades positivas, pontos fortes.
Permite, ainda, revisar as falhas, os erros, e também, definir prioridades para a gestão
democrática da Universidade. Avaliar pode projetar a Universidade para relevantes mudanças
(Leite, 2005).
Neste sentido a PCO tem como um dos objetivos avaliar a percepção que os servidores
têm do ambiente de trabalho em relação a variável “imagem e avaliação”. Isto contribui para
elencar aspectos relevantes de como o servidor vê a UFF no cenário universitário nacional e
avalia os serviços prestados para a comunidade universitária.

Desenvolvimento de Recursos Humanos, Benefícios e Incentivos
A área de Recursos Humanos (RH) nas organizações trata com e de pessoas e das
relações estabelecidas dentro do ambiente de trabalho. Desta forma, o desenvolvimento de RH
ajuda a manter a organização produtiva, eficiente, eficaz, combate a falta de compromisso, o
absenteísmo, a rotatividade, com base no investimento realizado nas pessoas que compõe a
instituição (Malik, 1998).
Segundo Santos Junior et al. (2013) e Fochesatto (2002) os benefícios e incentivos são
considerados como salário indireto e atualmente verifica-se que as organizações estão cada vez
mais conscientes da necessidade de melhorar a qualidade e aumentar o rol dos mesmos para
tornar as empresas mais atrativas e competitivas.
Percebe-se que os programas de benefícios e incentivos estão sendo aperfeiçoados ao
longo do tempo em instituições públicas e privadas. Inclusive tem previsão legal como a lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991 que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social,
a lei nº 8112, de 11 de dezembro de 1990 que trata do regime jurídico dos servidores públicos
civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.
O artigo 18 da lei 8213/91 apresenta rol amplo de benefícios e serviços que poderão
desfrutar os contribuintes e seus dependentes. A saber:
Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações,
devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas
em benefícios e serviços:
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I - quanto ao segurado:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria por idade;
c) aposentadoria por tempo de contribuição; (Redação dada pela Lei Complementar
nº 123, de 2006)
d) aposentadoria especial;
e) auxílio-doença;
f) salário-família;
g) salário-maternidade;
h) auxílio-acidente;
i) (Revogada pela Lei nº 8.870, de 1994)
II - quanto ao dependente:
a) pensão por morte;
b) auxílio-reclusão;
III - quanto ao segurado e dependente:
a) (Revogada pela Lei nº 9.032, de 1995)
b) serviço social;
c) reabilitação profissional.

Outro exemplo, é a lei n° 11.091, de 12 de janeiro de 2005 que dispõe sobre a
estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no
âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, e dá outras
providências, apresenta em sua estrutura mecanismos para aumentar a remuneração do servidor
que em contra partida buscar qualificação em cursos formais (ensino fundamental, médio,
graduação, especialização, mestrado e doutorado), bem como cursos de capacitação de no
mínimo 20h.
Assim, uma organização que pretende atrair e reter funcionários precisa investir no
Desenvolvimento de Recursos Humanos, Benefícios e Incentivos. Vale lembrar, que o Clima
Organizacional funciona como um indicador que mostra como as mudanças em sentido amplo
estão afetando a instituição, então, avaliar a percepção que os servidores da CPTA/EGGP têm
em relação aos incentivos e benefícios diretos e indiretos contribui para os objetivos da presente
pesquisa.

Organização e Condições de Trabalho
Segundo Barnard (1948, p.73) a organização é como “um sistema de atividades ou forças
conscientemente coordenadas de duas ou mais pessoas” isso remete à necessidade dos gestores
elaborarem um bom planejamento para que a equipe possa trabalhar de forma coordenada.
Denhardt e Catlaw (2016, p.24) entendem a organização como grupos de pessoas que
se reúnem para alcançar um objetivo, coexistindo uma série de relacionamentos de autoridade
por meio dos quais os superiores e subordinados interagem.
Depreende-se com esses conceitos que a organização é composta por pessoas, que se
conectam para alcançar objetivos que atendam as inúmeras demandas na esfera pública ou
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privada. As organizações públicas têm forte orientação para o modelo burocrático, baseado na
teoria de Weber (1974, 1982, 1989), com normas e regulamentos previamente estabelecidos,
enfoque na comunicação escrita (memorandos, ofícios, atas, ordem serviço, etc), sistemática
divisão do trabalho onde cada servidor tem seu cargo, função específica, esfera de competência
e responsabilidade (BRESSER-PEREIRA, SPINK, 1998).
Além disso, forte impessoalidade nas relações de trabalho, hierarquização em toda
estrutura para que todos servidores possam prestar contas, fixação de normas e regras técnicas
para o desempenho de cada cargo, meritocracia e competência técnica também são elementos
presentes no modelo burocrático (BRESSER-PEREIRA, SPINK, 1998).
Atualmente, o modelo de administração gerencial tem sido objeto de procura nas
organizações. Nas instituições públicas o modelo gerencial, mais presente no Brasil a partir dos
anos 90, vê o Estado como uma grande empresa onde os cidadãos são os clientes e necessitam
de diversos produtos e serviços.
Desta forma, para construir um Estado mais eficiente o modelo gerencial considera a
descentralização política e administrativa, diminuição dos níveis hierárquicos na organização,
adoção de confiança limitada ao invés de desconfiança total mais presente no modelo
burocrático, flexibilização nos processos, administração voltada para o atendimento do cidadão
e aberta ao controle social.
A variável condições de trabalho também é relevante para a presente pesquisa, pois
possibilita inúmeras reflexões sobre o local de trabalho e sua influência na vida dos
trabalhadores.
Dejours (1992) propõem áreas que devem ser consideradas quando se discute as
condições de trabalho. O ambiente físico (temperatura, pressão, barulho, vibração, irradiação,
altitude, etc), o ambiente químico (produtos manipulados, vapores e gases tóxicos, poeiras,
fumaças, etc), o ambiente biológico (vírus, bactérias, parasitas, fungos), as condições de
higiene, de segurança, e as características antropométricas do posto de trabalho.
Além disso, os estudos de Ergonomia trouxeram relevantes contribuições para a
reflexão sobre as condições de trabalho. Segundo a Associação Internacional de Ergonomia
(IEA) em agosto de 2000, foi adotado a seguinte definição1:
A Ergonomia (ou Fatores Humanos) é uma disciplina científica relacionada ao
entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas,
e à aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos a fim de otimizar o
bem estar humano e o desempenho global do sistema. Os ergonomistas contribuem
para o planejamento, projeto e a avaliação de tarefas, postos de trabalho, produtos,
1

Esta conceituação foi aprovada por unanimidade na Reunião do Conselho Científico da International
Ergonomics Association de 01 de agosto de 2000, em San Diego, USA.
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ambientes e sistemas de modo a torná-los compatíveis com as necessidades,
habilidades e limitações das pessoas. (IEA, 2000)

Pelo conceito exposto percebe-se que a ergonomia busca soluções e propostas para
melhorar o ambiente de trabalho e como disciplina é multidisciplinar dialogando com diversas
áreas, pois deve considerar fatores cognitivos, sociais, organizacionais e ambientais (Santos,
2009).
Assim, avaliar a perspectiva do servidor da CPTA/EGGP em relação a organização e as
condições de trabalho têm relevância neste trabalho pois ambas afetam o clima organizacional
destes setores.
Vale ressaltar que as atividades funcionais ligadas a gestão de pessoas exige dos
servidores da CPTA/EGGP constante interação e organização para que o atendimento às
demandas da comunidade universitária seja alcançado com eficiência.
Pretende-se, então, refletir sobre os aspectos organizacionais desses ambientes de
trabalho na UFF e saber se o trabalho das equipes tem superado as limitações da burocracia e
avançado para uma perspectiva inovadora de gestão pública.
Em relação as condições de trabalho têm sido frequentemente divulgadas por meio das
redes de comunicação o corte de verbas para as Universidade Púbicas e, de fato, percebe-se que
o arrocho afeta as instituições, na UFF, por exemplo, o prédio da Reitoria, em 2018, permaneceu
alguns dias sem energia por falta de pagamento da conta de luz, a empresa responsável pela
limpeza dos diversos campis de Niterói e da Reitoria tiveram que paralisar as atividades, em
protesto, por falta de pagamento, estudantes bolsistas ficaram sem receber.
A externalidade dos fatos anteriores desperta outras reflexões sobre as condições de
trabalho que estão submetido os servidores da instituição, por exemplo, os mesmos têm
equipamentos adequados para exercerem suas atividades? Os ambientes são refrigerados
considerando o clima quente do estado no verão? As cadeiras oferecem o conforto adequado
para os servidores? Enfim, avaliar as condições de trabalho perpassa por reflexões desta
natureza.

Relacionamento Interpessoal
Com o advento da internet e das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) as
relações entre as pessoas em diversos ambientes têm passado por inúmeras transformações. No
ambiente organizacional o teletrabalho já é uma realidade em instituições públicas e privadas
que permite o funcionário realizar suas atividades profissionais da própria casa sem a
necessidade de interagir com outros funcionários.
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Deve-se considerar que mesmo com o avanço das TICs a realidade é que a interação
entre as pessoas no ambiente de trabalho é comum e necessária. Segundo Del Prette e Del Prette
(2001) a maioria das atuações profissionais envolvem interações com outros sujeitos e destes
são requeridas muitas e variadas habilidades sociais, componentes da competência técnica e
interpessoal necessárias para o envolvimento de várias etapas de um processo produtivo.
Likert (1971) propõe uma classificação de sistemas de administração com quatro
sistemas, o I – Autoritário coercitivo, II – Autoritário benevolente, III – Consultivo e o IV –
Participativo. O participativo é caracterizado como um sistema administrativo democrático,
onde todos participam da tomada de decisões, tem-se um bom nível de motivação,
diferenciando-se dos outros por ser flexível e aberto, as decisões, por exemplo, são delegadas
aos níveis organizacionais, a comunicação flui em todos os sentidos, há investimento em
sistemas de informação, pois são fundamentais para a flexibilidade e eficiência da organização.
Além disso, há enfoque no trabalho em equipe e formação de grupos espontâneos para
o desenvolvimento de um efetivo relacionamento interpessoal baseado na confiança mútua e
não em esquemas formais. Pretende-se com isto criar um senso de responsabilidade e
comprometimento na organização
Constata-se que os relacionamentos interpessoais são relevantes para que a organização
alcance seus objetivos e nesta direção é necessário avaliar as relações entre as pessoas
considerando os diversos níveis dentro da organização com ou sem hierarquia, como, a entre
servidores do mesmo nível, servidores e chefes, o relacionamento entre os chefes.
A avaliação das relações interpessoais pode incluir questões do tipo: Você se sente à
vontade com as pessoas que trabalha? Você percebe a existência de conflitos nos
relacionamentos interpessoais? Se positivo, que tipo de conflito.
Vale salientar, que a pesquisa do Clima Organizacional na perspectiva interacionista
entende que as percepções do clima são o resultado conjunto dos esforços dos indivíduos para
compreender a organização e, por isso, são percepções socialmente construídas (Schneider e
Reichers, 1983).
Desta forma, avaliar o relacionamento interpessoal entre os membros de determinada
organização contribui para identificar a qualidade das interações humanas, bem como a
cooperação na busca pelos objetivos organizacional e a consideração do fator humano dentro
do ambiente de trabalho. Assim, a variável relacionamento interpessoal tem relevância para a
presente pesquisa.
Sucessão Político – Administrativa e Comportamento das Chefias
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Para Rizzatti (1995) a sucessão político-administrativa é um mecanismo que indica a
maneira como as organizações selecionam profissionais para ocuparem cargos de chefia que
pode ocorrer por meio de eleição ou indicação.
Além disso, Rizzatti (2002) considera a variável comportamento das chefias altamente
complexa devido às inúmeras definições do termo e funções que pode desempenhar o indivíduo
que ocupa um cargo de liderança, tal que, temos chefes de repartições com apenas 2
funcionários e outros, como o presidente de uma nação, que chefia inúmeras pessoas.
Vale ressaltar que chefia e liderança não são sinônimos, pois apresentam definições
diferentes segundo alguns autores Faria (1982), Alcalá (2001). O que se pretende com esta
variável é mostrar sua relevância para o contexto da Universidade Pública e como os gestores
necessitam compreender seu papel de liderança dentro da organização.
Katz e Kahn (1966) preconizam a importância dos líderes porque o plano organizacional
está incompleto e não prevê todas as contingências, devido aos inúmeros desafios econômicos,
conflitos que precisam ser anulados ou administrados, necessidade de lidar com indivíduos e
suas motivações e desejos particulares. Assim, os líderes são essenciais para tentar manter a
eficiência e mitigar os problemas que cercam as organizações.
Segundo Alcalá (2001) sem liderança uma organização não pode funcionar, pois se
torna apenas um conjunto de pessoas e máquinas. Além disso, este autor vê a liderança com a
função de influenciar pessoas e direcioná-las para alcançar as metas preestabelecidas.
Argyle (1976) menciona a liderança democrática como o modelo mais eficiente em
comparação com o modelo autocrático. Pois, os líderes democráticos são os que tem alta taxa
de Estrutura, Iniciação e Consideração para gerir e administrar a organização e acabam sendo
mais eficientes quando consideradas as variáveis relacionadas à produtividade, satisfação no
trabalho, baixo absenteísmo.
Além disso, Argyle cita três razões para confirmar a eficácia do estilo de liderança
democrático, a primeira é a combinação das atividades do trabalho com aspectos sócioemocionais de liderança que consiste em exercer influência sem despertar hostilidades. A
segunda, relaciona-se ao fato dos subordinados participarem das decisões o que gera
internalização e maior responsabilização pelas atividades da organização. E, por fim, o estilo
democrático encoraja a discussão de grupo e a comunicação entre os membros o que promove
maior coesão e cooperação.
Isto posto, percebe-se que as organizações necessitam de pessoas que vão desempenhar
a função de chefe e liderança, mas é fundamental que o candidato reúna as condições adequadas
para a função.
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Assim, a pesquisa do Clima Organizacional procura identificar e analisar pela percepção
do servidor da EGGP/CPTA aspectos relacionados ao papel desempenhado pela chefia nestes
setores, bem como da relação chefe/subordinado e como isso afeta o ambiente de trabalho e o
modelo adotado pela UFF na promoção de servidores à função de chefia.

Satisfação Pessoal
A complexidade do trabalho nas organizações, a crescente competitividade no mundo
dos negócios, os desafios da falta de estrutura nas instituições, bem como a progressiva
ineficiência dos órgãos públicos, produzem a necessidade das organizações valorizarem os
funcionários e criar melhores condições de trabalho para combater a insatisfação laboral, que
por usa vez é muito prejudicial para os objetivos institucionais (TAMAYO e PASCHOL, 2003).
Diversos autores relacionam a felicidade no trabalho não apenas à incentivos
financeiros, pesquisas têm encontrado outros fatores e até mais relevantes que o econômico
para revelar que a satisfação no trabalho é melhor desenvolvida quando há incentivos que
promova o bem-estar e a felicidade no ambiente de trabalho (EREZ et al 2001, SUN, 2016)
Segundo Erez (1997) empregados insatisfeitos não são motivados a alocar esforços e
recursos mentais para realizar seu trabalho e, frequentemente, demonstram pelo comportamento
a insatisfação com absenteísmo e rotatividade, o que é prejudicial para a produtividade.
Portanto, motivar os funcionários é essencial para manter a vantagem competitiva no mundo
hodierno do trabalho.
Segundo Santos (2012) a satisfação no trabalho é a variável mais estudada na literatura
Organizacional, pois pode influenciar o funcionamento da organização e contribuir para o
aumento da produtividade.
Assim, considerar a variável “satisfação pessoal” no ambiente de trabalho é relevante
para os objetivos desta investigação, pois permite avaliar a satisfação dos servidores da
EGGP/CPTA por meio de aspectos relacionados ao cargo, as atividades desempenhadas, as
oportunidades de crescimento profissional entre outros.

2.3 Eficiência e Eficácia na Universidade
Com o advento da Emenda Constitucional n° 19, de 4 de junho de 1988, a eficiência
passou a ser um princípio constitucional para a Administração Pública, por isso, vale breve
reflexão para a compreensão da importância deste princípio para a administração pública e
consequentemente para a universidade pública.
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Pode-se dizer que a eficiência em termo simplista vem da ideia de melhor utilização de
um recurso para atingir um objetivo, isto é, alcançar mais resultados com menos recursos.
Segundo Denhart e Catlaw (2016, p.96) o conceito de eficiência como medida-chave para o
sucesso na administração pública vem da transferência das teorias de gestão administrativa do
setor privado.
White (1948b, p.2) escreveu: “O objetivo da administração pública é a utilização com a
máxima eficiência dos recursos colocados à disposição dos dirigentes e funcionários”. E Luther
Gulick (1937, p.192) vai na mesma direção: “Na ciência da administração, pública, ou privada,
o bem primordial é a eficiência”.
Percebe-se que a eficiência na administração pública foi considerada por teóricos já na
década de 30 e 40 como instrumento fundamental para a gestão.
Para Di Pietro (2018, p.151) que apresenta um conceito mais atual do termo na esfera
pública afirma que:
O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser considerado
em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor
desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados; e em
relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública,
também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do
serviço público. (DI PIETRO, 2018, p.151).

O que se pretende com o princípio da eficiência na esfera pública é o oferecimento de
um serviço de qualidade por parte do agente público aos usuários do sistema, além de exigir
que os agentes utilizem os recursos públicos da melhor maneira possível a fim de evitar
desperdício.
Vale ressaltar que eficiência e eficácia têm significados diferentes a eficácia no serviço
público está ligada a capacidade da organização de realizar seus objetivos (CASTRO, 2006,
p.5). Para Torres (2004, p.175):
Eficácia: basicamente, a preocupação maior que o conceito revela se relaciona
simplesmente com o atingimento dos objetivos desejados por determinada ação
estatal, pouco se importando com os meios e mecanismos utilizados para atingir tais
objetivos. Eficiência: aqui, mais importante que o simples alcance dos objetivos
estabelecidos é deixar explícito como esses foram conseguidos. Existe claramente a
preocupação com os mecanismos utilizados para obtenção do êxito da ação estatal, ou
seja, é preciso buscar os meios mais econômicos e viáveis, utilizando a racionalidade
econômica que busca maximizar os resultados e minimizar os custos, ou seja, fazer o
melhor com menores custos, gastando com inteligência os recursos pagos pelo
contribuinte (Torres, 2004, p. 175).

Depreende-se que uma organização pública eficaz é aquela que atinge seus objetivos
mesmo com recursos limitados. Verifica-se, também, que os anseios da eficiência/eficácia no
serviço público são previstos na Reforma do Estado de 1995, pois se pretendeu:
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[...] introduzir no Setor Público as mudanças de valores e comportamentos
preconizados pela Administração Pública Gerencial, e, ainda, viabilizar a revisão dos
processos internos da Administração Pública com vistas à sua maior eficiência e
eficácia. (BRASIL, 1997).

Com a Reforma do Estado, buscou-se tirar o princípio da eficiência da teoria do texto
constitucional e aplicá-lo na administração pública Federal, Estadual e Municipal.
Dito isto, a questão é como anda a eficiência/eficácia nas Instituições Públicas de Ensino
Superior? Sabe-se que a educação superior é percebida no mundo como um bem público. Por
isso, existe cobrança interna e externa para que o Brasil invista na oferta de novas vagas,
qualidade e eficiência das Instituições de Ensino Superior.
As universidades são organizações que produzem conhecimento, cujos objetivos
principais são pesquisa, ensino e extensão e, com isso, desenvolver e transferir inovação
tecnológica, apoiar e desafiar as políticas econômicas ou sociais atuais (establishment) e dar
suporte à economia, tornando-se os provedores adequados de conhecimento e habilidades
exigidas pela força de trabalho no mercado global. (KATHARAKI; KATHARAKIS, 2010).
As universidades públicas brasileiras, atualmente, estão em um momento de profundas
transformações, com notório aumento do acesso da população a elas, propiciado por políticas
de expansão e democratização do ensino superior, muito decorrente do Programa de Apoio a
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). (SIQUEIRA,
2015).
O REUNI foi instituído em 2007, por meio do Decreto 6.096, de 24 de abril de 2007, e
é uma das ações que integram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), tendo como
um dos objetivos principais ampliar o número de vagas nas instituições de ensino superior.
Segundo o Censo da Educação Superior 2016 realizado anualmente pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) de 2006 a 2016 a
matrícula na educação superior aumentou 62,8%, com uma média anual de 5% de crescimento;
em 2016 das 8.053.254 de matriculas realizadas, as Instituições de Ensino Superior – IES privadas

têm uma participação de 75,3% (6.058.623) no total de matrículas de graduação. A rede pública,
portanto, participa com 24,7% (1.990.078).
Em 2006 na rede pública foram matriculados 1.251.365 de alunos e em 2016
matricularam-se 1.990.078, um aumento, portanto, de 59%.
Percebe-se que efetivamente o número de matriculas aumentou de 2006 a 2016 e
principalmente após o REUNI que foi uma política pública para ampliar o acesso e a
permanência dos alunos do ensino superior.
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No entanto, não basta apenas ampliar as vagas é necessário investir na infraestrutura
para receber os novos alunos, na formação e contratação de professores e corpo técnico
administrativo para atender a demanda e em estratégias para evitar a evasão.
Por isso, a busca da eficiência/eficácia é tão relevante neste cenário e a pesquisa do
Clima Organizacional é uma ferramenta de apoio que ajuda a avaliar a qualidade do ambiente
organizacional, pois uma vez que é identificado as influências negativas que prejudicam o clima
da instituição é possível propor ações para melhorar a qualidade do ambiente e,
consequentemente, poderá ter servidores mais motivados com o trabalho, proporcionando,
desta forma, melhores serviços à comunidade universitária.
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3. METODOLOGIA
A partir das considerações exploradas na fundamentação teórica, torna-se possível
instrumentalizar o problema desta pesquisa, que consiste em compreender como a influência
do Clima Organizacional pode afetar a satisfação dos servidores públicos da Escola de
Governança e Gestão Pública – EGGP e Coordenação de Pessoal Técnico Administrativo –
CPTA.
Essa pesquisa foi baseada na realização de um survey nos termos de Babbie (anexo 1)
aplicado aos servidores Técnico-Administrativos da EGGP e da CPTA.
A EGGP tem 17 servidores estatutários, destes, 1 é o pesquisador e 1 está de licença,
então ambos não foram considerados na pesquisa. Assim, a população considerada da EGGP é
de 15 servidores e dos 15 questionários disponibilizados a taxa de retorno foi de 100%.
A CPTA conta com 31 servidores estatutários, destes, 3 estavam afastados e 3 estavam
de férias, no entanto, foi possível disponibilizar o questionário para 1 servidor que estava
afastado. Assim, a população é de 26 servidores, isto é, 26 servidores tiveram acesso ao
questionário e a taxa de retorno foi de 61,5%, ou seja, 16 questionários retornaram respondidos.
Desta forma, foram disponibilizados 41 questionários em ambos os setores e 31 foram
respondidos. Os questionários são auto-aplicados e ficaram disponíveis aos servidores entre os
dias 03 de julho a 16 de julho de 2018.
Os resultados do survey foram tratados estatisticamente, foi priorizada a estatística
descritiva, posteriormente os resultados foram analisados pelo pesquisador, os mesmos são
apresentados no capítulo 4.
Além disso, o survey é composto de 124 (cento e vinte e cinco) perguntas distribuídas
em 6 (variáveis).
Tabela 1 – Taxa de retorno dos questionários do Clima Organizacional
Setor

Quantitativo de servidores
estatutários considerados
EGGP
15
CPTA
26
Total
41
Fonte: Organização própria a partir dos dados coletados pelo pesquisador

Taxa de retorno
15 (100%)
16 (61,5%)
31 (75,6%)

Na fundamentação teórica discutiu-se 6 (seis) variáveis consideradas relevantes para
subsidiar a construção do questionário do Clima Organizacional que são: Imagem e Avaliação;
Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos, Benefícios e Incentivos; Organização e as
Condições de Trabalho; Relacionamento Interpessoal; Sucessão Político-Administrativa e
Comportamento das Chefias; Satisfação Pessoal.
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Considerando essas variáveis formula-se 6 (seis) questões norteadoras que permitem
aprofundar a reflexão acerca do ambiente organizacional na EGGP/CPTA órgãos de gestão de
pessoas da Universidade Federal Fluminense que são:
a) Qual a percepção dos Servidores quanto à Imagem e Avaliação Institucional da UFF?
b) Qual a percepção dos Servidores sobre a política de desenvolvimento dos Recursos
Humanos, Benefícios e Incentivos adotados pela UFF?
c) Qual a percepção dos Servidores sobre a Organização e as Condições de Trabalho na
UFF?
d) Qual a percepção dos Servidores sobre o Relacionamento Interpessoal da UFF?
e) Qual a percepção dos Servidores sobre a Sucessão Político-Administrativa e
Comportamento das Chefias na UFF?
f) Qual a percepção dos Servidores em relação ao nível de Satisfação Pessoal existente
na UFF?
A presente dissertação tem como fundamento uma abordagem quantitativa pela
aplicação de survey.
Além disso, a investigação é delineada por um estudo de caso, pois pretende
compreender e interpretar as percepções que servidores técnico – administrativos da CPTA e
EGGP da UFF têm em relação ao ambiente de trabalho no prisma do Clima Organizacional.
Vale ressaltar que segundo Bruyne et al (1977), o estudo de caso permite “um estudo
em profundidade de casos particulares, isto é, uma análise intensiva, empreendida numa única
ou algumas organizações reais”.
A pesquisa foi realizada em 2 (dois) setores de gestão de pessoas da Universidade
Federal Fluminense. A Escola de Governança em Gestão Pública (EGGP) e a Coordenação de
Pessoal Técnico Administrativo, ambos com sede na cidade de Niterói e localizados na Reitoria.
O público alvo foram todos os servidores técnico – administrativos, em regime
estatutários, regidos pela Lei n° 8.112/1990, da EGGP e CPTA.
Definição operacional é um procedimento fundamental na pesquisa, pois revela como
um conceito é aplicado dentro de um conjunto específico de circunstâncias, bem como esclarece
o uso das variáveis dentro do contexto da pesquisa para torná-la mais especifica, concreta,
mensurável e útil.
Além disso, as definições operacionais podem remover as ambiguidades contribuindo
para que todas as pessoas envolvidas no processo possam compreender os objetivos da
pesquisa.
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Desta forma, segundo o modelo proposto por Rizzatti (1995), adotado para subsidiar a
presente pesquisa, deve-se considerar as seguintes etapas operacionais:
Clima Organizacional
A operacionalização do Clima Organizacional será alcançada mediante as informações
coletadas pelos questionários aplicados aos servidores.
Os fatores considerados significativos para este estudo foram definidos a partir dos
modelos de Litwin e Stinger, Kolb, Sbragia, Halpin e Grolf, Schneider e Bartlett, Sims e La
Follette e Colossi, abordados na fundamentação teórica, página 26, sendo representados pelas
6 variáveis a seguir:
Imagem e Avaliação
Desenvolvimentos de Recursos Humanos, Benefícios e Incentivos
Organização e Condições de Trabalho
Relacionamento Interpessoal
Sucessão Político-Administrativa e Comportamento das Chefias
Satisfação Pessoal

Imagem e Avaliação
Segundo Rizzatti (1995, 2002) é a admiração que se sente por pessoas ou instituições,
ou o respeito que desfruta uma organização perante a comunidade. Sua operacionalização será
feita pela identificação de dados e por 20 questões avaliativas da percepção dos servidores que
refletem as subvariáveis de (ver anexo II):
✓ satisfação dos usuários
✓ percepção dos objetivos organizacionais
✓ sentimento de identidade
✓ prestígio obtido perante a comunidade
✓ percepção figurativa da organização

Desenvolvimento de Recursos Humanos, Benefícios e Incentivos
Segundo Rizzatti (1995, 2002) desenvolvimento de recursos humanos é o conjunto de
princípios, estratégias e técnicas que tem como finalidade a atração, manutenção, satisfação,
treinamento e desenvolvimento do ser humano na organização. Os benefícios são vistos como
salários indireto: um meio da organização suplementar a renda do trabalhador. Incentivos são
as ações ou atividades que, no âmbito organizacional, atuam como estimulante do ego do
trabalhador.
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A execução far-se-á observando a percepção dos servidores por meio de 24 questões
distribuídas nas seguintes subvariáveis (ver anexo II):
✓ condições de progresso funcional
✓ justiça predominante
✓ comprometimento e interesse pelo trabalho
✓ reconhecimento proporcionado
✓ qualidade dos benefícios

Organização e Condições de Trabalho
Segundo Rizzatti (1995, 2002) organização do trabalho é a coordenação estruturada das
atividades de um grupo para a consecução de propósitos comuns, explicitados na divisão de
trabalho e na descrição das funções. As condições de trabalho referem-se ao ambiente físico e
aos fatores estruturais, materiais e pessoais.
Para operacionalizar esse fator, considerar-se-ão 34 questões distribuídas nas seguintes
subvariáveis (ver anexo II):
✓ adequação da estrutura
✓ clareza organizacional
✓ justiça predominante
✓ terceirização
✓ utilização do tempo
✓ apoio logístico proporcionado
✓ comprometimento e interesse pelo trabalho

Relacionamento Interpessoal
Segundo Rizzatti (1995, 2002) é a interação entre duas pessoas ou sistemas de qualquer
natureza, de modo que atividade de cada um é, em parte, determinada pela atividade do outro.
Existe uma influência reciproca e cada pessoa evoca uma resposta física ou mental nas outras
pessoas. Tem por objetivo retratar o relacionamento entre as pessoas na organização, individual
e grupal, e as inter-relações intraorganizacionais no ambiente de trabalho.
As subvariáveis, composta por 14 questões, a serem observadas na caracterização do
relacionamento interpessoal serão as seguintes (ver anexo II):
✓ consideração humana
✓ cooperação existente
✓ relacionamento existente
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Sucessão Político-Administrativo e Comportamento das Chefias
Segundo Rizzatti (1995, 2002) sucessão político-administrativa corresponde aos
mecanismos utilizados para designar os chefes, seja através do processo indicativo ou eletivo,
observando normas especificas instituídas. Por comportamento das chefias subtende-se a
caracterização de atitudes e procedimentos relacionados com o desempenho e competência no
exercício da função.
A operacionalização será feita observando 17 questões distribuídas nas seguintes
subvariáveis (ver anexo II):
✓ consideração humana
✓ ênfase na participação
✓ sucessão administrativa
✓ clareza percebida
✓ credibilidade
✓ delegação
✓ competência/qualificação

Satisfação Pessoal
Segundo Rizzatti (1995, 2002) significa o grau em que os participantes estão contentes
com sua situação de trabalho em relação às várias atividades relacionadas com a função que
exercem e o reconhecimento que lhes é atribuído por parte da organização.
A operacionalização será feita observando 15 questões distribuídas nas seguintes
subvariáveis (ver anexo II):
✓ jornada de trabalho
✓ sentimento de identidade
✓ prestígio obtido
✓ reconhecimento proporcionado
Os dados desta pesquisa são obtidos por meio de fontes primárias, coletados pela
aplicação direta, aos servidores técnico – administrativos dos setores investigados, de um
questionário (anexo I) estruturado com 124 (cento e vinte e cinco) questões fechadas.
A técnica adotada para medir a percepção dos técnico – administrativos em relação as
variáveis do Clima Organizacional consideradas relevantes nesta pesquisa é a de
escalonamento, através da escala de coerência interna do tipo Likert.

44

As questões presentes no questionário foram elaboradas considerando os vários modelos
de pesquisas do Clima Organizacional citados neste trabalho Litwin e Stinger (1968), Kolb et
al (1978), Sbragia (1983), Halpin e Grolf (1963), Schneider e Bartlett (1968), Campbell e
coautores (1970), Sims e La Follette (1975), Colossi (1991), Rizzatti (1995).
As 124 (cento e vinte e quatro) questões do questionário consideraram as variáveis e
subvariáveis já citadas no trabalho e distribuídas, para melhor visualização, segundo os quadros
1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Anexo II.
A escala tipo Likert adotada é a de 5 pontos, sendo que os pontos 1 (um) e 2 (dois)
representam a ideia de insatisfação em relação as variáveis do Clima Organizacional
considerados, os pontos 4 (quatro) e 5 (cinco) uma ideia de satisfação e, por fim, o ponto 3
(três) que representa neutralidade, dúvida, regular, “mais ou menos” em relação à satisfação.
O exemplo abaixo ajuda na compreensão das possibilidades que os respondentes
tiveram no momento em que responderam aos questionários:
1
Nada
Ruim
Nunca

2
Pouco
Pouco satisfatório
Poucas vezes

3
Razoável
Regular
Às vezes

4
Muito
Bom
Frequentemente

5
Muitíssimo
Ótimo
Sempre

Deve-se considerar, também, na pesquisa que a coleta dos dados foi realizada pelo
próprio pesquisador que é um observador – participante (Martins, 1996, Valladares, 2007) o
mesmo entregou o questionário aos servidores da EGGP e CPTA explicou o objetivo da
pesquisa, citando entre outras informações, que o anonimato é garantido, não há
obrigatoriedade em responder o questionário, que o servidor teria 13 dias para responder as
questões a partir do momento que receber o questionário. A coleta dos dados aconteceu entre o
dia 03 e 16 de julho de 2018.
Para coletar os dados foram distribuídos 41 questionários. A opção por questionário se
dá devido à quantidade de servidores pesquisados e da expressiva quantidade de informações a
serem coletadas.
O questionário foi composto de 2 (duas) partes. A primeira para coletar informações
pessoais dos servidores (idade, sexo, nível funcional, escolarização, tempo de trabalho na UFF,
se tem cargo de chefia e lotação) essa parte contribui para levantamento de dados setoriais para
diferentes tipos de análise.
A segunda parte teve como objetivo levantar dados referentes às seis variáveis do Clima
Organizacional definidas como relevantes para o contexto de uma organização pública de
ensino superior.
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Vale ressaltar que antes da aplicação do questionário foi realizado um pré-teste com 1
servidor que é especialista em Clima Organizacional com o objetivo de que o mesmo pudesse
apontar possíveis erros ou fornecer novas informações para o aperfeiçoamento do questionário.
As técnicas estatísticas utilizadas nesta pesquisa foram: distribuição de frequência,
mediana e gráficos do tipo perfil. O tratamento dos dados foi realizado por meio da Statistical
Package for the Social Sciences – SPSS que é um conhecido instrumento para de análise de
dados nas Ciências Sociais.
Por se tratar de um estudo de caso com caráter exploratório que analisa algumas
variáveis do Clima Organizacional consideradas relevantes, o tratamento principal foi o da
frequência e mediana em cada questão o que permitiu construir um perfil do Clima
Organizacional na EGGP e CPTA da UFF.

3.1 Limitações da Pesquisa
Quanto aos fatores limitadores da pesquisa vale destacar alguns como:
a) as variáveis não consideradas nesta pesquisa. No referencial teórico é perceptível que
o clima organizacional de uma instituição pode ser avaliado por diversas variáveis. No presente
trabalho opta-se por 6 variáveis. Deste modo, considera-se que podem ter negligenciadas
variáveis relevantes o que pode limitar a avaliação realizada
b) deve-se considerar as características impostas pelo instrumento de coleta e por sua
natureza, na medida em que restringe as respostas às questões pré-determinadas. Além disso,
os respondentes não tiveram contato com o pesquisador para discutir possíveis questões e
expressões não compreendidas no questionário.
c) importante levar em consideração a possibilidade de insegurança para responder
algumas questões, como relacionamento com a chefia, e, desta forma, pode ter havido a
tentativa de manipular as respostas para um resultado mais positivo.
d) os respondentes ao longo do questionário podem ter se sentido fatigados diante das
124 perguntas e, por isso, existe a possibilidade de terem marcado respostas aleatórias sem a
devida reflexão, o que pode acontecer nos questionários do tipo Likert.
e) na CPTA a taxa de retorno dos respondentes ficou em 61,5% o que de certa maneira
limita a avaliação, pois não teremos a percepção do clima de 10 servidores.
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4. APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Este capítulo corresponde à descrição e análise dos resultados da pesquisa, concernentes
às duas unidades de análise, ou seja, a EGGP e a CPTA e as variáveis do clima organizacional
que caracterizam a percepção dos servidores pesquisados.
No primeiro momento, apresenta-se a caracterização dos servidores pesquisados da
EGGP/CPTA em relação às variáveis: idade, sexo, tempo de serviço, classificação do cargo,
nível de escolaridade, função gratificada e lotação.
Descreve-se, ainda, a percepção dos servidores sobre as variáveis significativas do clima
organizacional: imagem e avaliação; desenvolvimento de recursos humanos; organização e
condições de trabalho; relacionamento interpessoal; sucessão político-administrativa e
comportamento das chefias e satisfação pessoal.

4.1 Caracterização da Escola de Governança e Gestão Pública (EGGP) e
Coordenação de Pessoal Técnico Administrativo (CPTA)
A fim de alcançar os objetivos propostos e compreender a relevância do trabalho, também
se faz necessário conhecer os espaços onde a pesquisa do clima organizacional será
efetivamente aplicada.
A Universidade Federal Fluminense foi criada em 1960. Segundo o Censo do Ensino
Superior de 2016 atende cerca de 70 mil alunos de graduação e pós. Atualmente, é uma das
Universidades Públicas mais interiorizada do país, além dos campi no município de Niterói,
conta com mais 8 campi no interior do Estado do Rio de Janeiro e mais 1 campus no Estado do
Pará, no município de Oriximiná.
De acordo com os dados do SIAPE – UFF de março de 2018, a universidade tem um corpo
de servidores com 3476 Docentes do Ensino Superior e 4337 Técnicos Administrativos.
Para atender as inúmeras demandas administrativas dos 7813 servidores relacionadas a
capacitação, orientação, desenvolvimento funcional, pagamento, aposentadoria, férias, licenças
entre outros, foi criada em 2010 a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe) órgão ligado
diretamente a Reitoria da UFF.
A estrutura organizacional da PROGEPE, presente em seu Regimento Interno de 2017,
figura 1, pode ser percebida pelo seguinte organograma que foi atualizado pelo Conselho
Universitário (CUV), Resolução n°70 de 2017 e publicado no Boletim de Serviço da UFF, Ano
LI, n°196, seção III, página 4 (quatro), em 31/10/2017:
Figura 1 – Estrutura Principal da Progepe – UFF
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Pró-Reitoria de Gestão
de Pessoas (Progepe)
Gerência de
Procedimentos
Disciplinares
(GPD/GEPE)

Secretária da PróReitoria da Gestão de
Pessoas (SA/GEPE)
Gerência
Administrativa e
Financeira (GAF/GEPE)

*Coordenação de

Departamento de
Administração de
Pessoal (DAP/GEPE)

Coordenação de
Pessoal Docente
(CPD/GEPE)

Pessoal Técnico
Administrativo
(CPTA/GEPE)

Coordenação de
Atenção Integrada à
Saúde e Qualidade de
Vida (CASQ/GEPE)

*Escola de
Governança e Gestão
Pública (EGGP/GEPE)

Fonte: BS – UFF, Ano LI, n° 196, Seção III, em 31/10/2017

Figura 2 – *Estrutura da CPTA/GEPE

Coordenação de
Pessoal Técnico
Administrativo
(CPTA/GEPE)

Divisão de Gestão de
Desempenho
(DGD/CPTA)
Seção de
Acompanhamento
Funcional (SACF/DGD)

Seção de Análise de
Desempenho
(SAD/DGD)

Divisão de Gestão de
lotação (DGL/CPTA)
Seção de Análise de
Lotação e
Dimensionamento de
Pessoal (SALD/DGL)
Seção de
Recrutamento e
Moviemntação
(SRM/DGL)
Seção de Prevenção
Sócio Funcional
(SPSF/DGL)

Fonte: BS – UFF, Ano LI, n° 196, Seção III, em 31/10/2017

A CPTA, figura 2, tem 31 (trinta e um) servidores estatutários e é composta por 1
(Coordenação), 2 (duas) Divisões e 5 (cinco) Seções e tem em sua estrutura organizacional as
seguintes competências:
I. planejar, orientar, promover e supervisionar os processos relacionados à seleção,
orientação, avaliação de desempenho funcional e comportamental, desenvolvimento
e acompanhamento da força de trabalho técnico-administrativa da UFF;
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II. orientar as unidades integrantes da estrutura organizacional da Universidade quanto
às normas e instruções relacionadas às atividades da Coordenação;
III. cumprir e fazer cumprir a legislação relacionada às atividades da Coordenação;
IV. administrar as questões relativas à Gestão de Pessoas dos técnico-administrativos,
de acordo com as diretrizes da PROGEPE;
V. coordenar a execução das atividades previstas para os técnico-administrativos nas
políticas aprovadas pela PROGEPE;
VI. auxiliar na administração dos programas de Gestão de Pessoas voltados ao pessoal
técnico administrativo da UFF;
VII. tornar públicas as informações relevantes relacionadas aos servidores técnicoadministrativos da UFF;
VIII. planejar, dirigir e supervisionar todas as atividades executadas pelas Divisões de
Gestão de Desempenho e Gestão de Lotação dos técnico-administrativos;
IX. elaborar relatórios gerenciais referentes à sua esfera de competência;
X. exercer outras competências de mesma natureza que lhes forem atribuídas pelo
Pró-Reitor. (Progepe, Regimento Interno, 2017)

A EGGP, figura 3, está vinculada a estrutura organizacional da Progepe e conta
atualmente com 1 (um) Colegiado, 1 (uma) Secretaria, 1 (uma) Divisão e 2 (duas Seções). Conta
com 17 (dezessete) servidores estatutários. Além disso, a Escola tem as seguintes competências:
I. elaborar e executar programas de formação, de aperfeiçoamento e de educação
permanente de agentes públicos;
II. difundir conhecimentos sobre gestão pública em geral;
III. fomentar e desenvolver pesquisas na área de gestão pública, particularmente
aquelas que não tenham sido efetuadas por grupos acadêmicos internos à UFF;
IV. prestar assessoria técnica na elaboração de estratégias e projetos de
desenvolvimento
Institucional e para a formulação, implementação e avaliação de serviços públicos;
V. desenvolver e manter projetos de cooperação nacional e internacional;
VI. cooperar com outros entes públicos para a educação permanente dos seus
servidores;
VII. promover o debate sobre a gestão pública através da promoção de eventos
técnicos e científicos;
VIII. publicar resultados de pesquisa e experiência que contribuam para o
conhecimento e práticas em gestão pública;
IX. realizar outras atribuições por designação do Colegiado Gestor; X. elaborar o
Plano Anual de Capacitação – PAC dos servidores docentes e técnico administrativos
da UFF. (Progepe, Regimento Interno, 2017).

Figura 3 – *Estrutura da EGGP/GEPE

Fonte: BS – UFF, Ano LI, n° 196, Seção III, em 31/10/2017
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Vale ressaltar que ambos setores são essenciais na estrutura da Progepe, pois pelas
competências percebe-se inúmeras ações voltadas para a gestão dos servidores da UFF com
foco no desenvolvimento funcional e comportamental do corpo técnico administrativo que atua
em diversas áreas de apoio.
À vista disso, o Clima Organizacional é a qualidade ou propriedade do ambiente
organizacional, que é percebida ou experimentada pelos membros da organização e influencia
o seu comportamento (LITWIN e STRINGER, 1968).
Pesquisar o Clima Organizacional, pela perspectiva do presente trabalho, é refletir na
qualidade do ambiente organizacional considerando a opinião dos servidores da CPTA e EGGP,
pretende-se analisar as inúmeras percepções e experiências no ambiente de trabalho desses
servidores e como influenciam o comportamento dos mesmo no cotidiano da organização.

4.1.1 Caracterização dos Respondentes
Este item refere-se aos dados básicos dos servidores da EGGP e CPTA concernentes à
primeira parte do questionário para levantar algumas informações pessoais dos respondentes,
abrangendo: idade, sexo, tempo de trabalho na UFF, nível de classificação do cargo, formação
acadêmica, função gratificada e a lotação.
a) idade – a tabela abaixo mostra a distribuição de frequência das idades dos servidores
da EGGP/CPTA, estratificadas por grupos de interesse da pesquisa.
Tabela 2 – Distribuição de frequência dos servidores pesquisados da EGGP/CPTA,
segundo a categoria idade
Categorias de idade

Frequência

Porcentagem

21 a 29 anos

3

9,7

30 a 39 anos

17

54,8

40 a 59 anos

9

29,0

Mais de 60 anos

2

6,5

Total
31
100,0
Fonte: Organização própria a partir dos dados coletados pelo pesquisador

Tabela 3 – Distribuição de frequência dos servidores pesquisados da EGGP/CPTA, em
números absolutos, segundo a categoria idade e lotação
Lotação

Categorias de idade

Total

EGGP

CPTA

21 a 29 anos

1

2

3

30 a 39 anos

8

9

17

40 a 59 anos

4

5

9

50

Mais de 60 anos

2

0

2

Total
15
16
31
Fonte: Organização própria a partir dos dados coletados pelo pesquisador

Pela tabela 2 é possível verificar que a categoria de idade dos servidores da
EGGP/CPTA está concentrada entre 30 e 59 anos o que representa 26 servidores e um
percentual de 83,8% do total de servidores considerados. E a tabela 3 revela equilíbrio nas
categorias quando comparado os dois setores.
Assim, percebe-se que a maioria dos servidores dos setores estão na meia idade. Isto
pode ser explicado pelo parco ingresso de novos servidores (tabela 6) nestes setores e pela
permanência dos servidores por mais tempo na UFF (tabela 6), demonstrando baixa
rotatividade.
b) a tabela abaixo revela a distribuição de frequência dos servidores da EGGP/CPTA,
considerando a variável sexo:
Tabela 4 – Distribuição da frequência dos servidores pesquisados da EGGP/CPTA,
segundo a variável sexo
Sexo

Frequência

Porcentagem

Masculino

8

25,8

Feminino

23

74,2

Total
31
100,0
Fonte: Organização própria a partir dos dados coletados pelo pesquisador

Tabela 5 – Distribuição da frequência, em números absolutos, dos servidores pesquisados
da EGGP/CPTA, segundo o cruzamento da variável sexo e lotação
Sexo

Lotação

Total

EGGP

CPTA

Masculino

3

5

8

Feminino

12

11

23

Total
15
16
31
Fonte: Organização própria a partir dos dados coletados pelo pesquisador

Verifica-se que o sexo feminino tem um quantitativo maior nos setores investigados.
Segundo a tabela 3 os servidores do sexo feminino representam 74,2% do total e pela tabela 5
entende-se que há equilíbrio quando comparados os dois setores.
c) tempo de serviço – a tabela abaixo mostra a distribuição das frequências
correspondentes ao tempo de serviço dos servidores da EGGP/CPTA, de acordo com a escala
previamente definida nesta pesquisa:
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Tabela 6 – Distribuição de frequência dos servidores pesquisados da EGGP/CPTA, de
acordo com o tempo de serviço.
Tempo de serviço

Frequência

Porcentagem

Menos de 3 anos

9

29,0

Mais de 3 anos e menos de 10 anos

12

38,7

Mais de 10 anos

10

32,3

Total
31
Fonte: Organização própria a partir dos dados coletados pelo pesquisador

100,0

Pela tabela 6 verifica-se que a maioria dos servidores tem mais de 3 anos de UFF, isto
é, já passaram pelo estágio probatório, considerando os que têm mais de 3 anos e mais de 10
anos, tem-se 22 servidores o que representa 71% do total pesquisado. Desta forma, presume-se
que os setores têm mais servidores com experiência, estabilidade funcional, conhecedores da
cultura da UFF.
Vale ressaltar, que quase 30% dos servidores tem menos de 3 anos de UFF, o que revela
que a universidade tem renovado o quadro de servidores o que é comprovado pelo site da
Coseac organizadora dos últimos concursos para técnico-administrativos da UFF, nos últimos
10 anos foram realizados concursos2 em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 e 2017.
d) nível de classificação do cargo – a tabela abaixo apresenta distribuição das
frequências dos servidores pesquisados, de acordo com o nível de classificação dos cargos.
Tabela 7 – Distribuição de frequência dos servidores pesquisados da EGGP/CPTA, de
acordo com o nível de classificação do cargo.
Nível de
Classificação

Frequência

Porcentagem

C

1

3,2

D

16

51,6

E

14

45,2

Total
31
100,0
Fonte: Organização própria a partir dos dados coletados pelo pesquisador

Tabela 8 – Distribuição de frequência, em números absolutos, dos servidores
pesquisados da EGGP/CPTA, de acordo com o nível de classificação do cargo e lotação.
Lotação

Nível de Classificação
C

2

EGGP

CPTA

0

1

Fonte: http://www.coseac.uff.br/concursos.htm

Total
1
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D

7

9

16

E

8

6

14

Total
15
16
31
Fonte: Organização própria a partir dos dados coletados pelo pesquisador

Nota-se pela tabela 7 que há equilíbrio no nível de classificação dos cargos dos
servidores pesquisados, a exigência mínima do cargo D é nível médio de escolaridade e do nível
E grau superior. O fato de haver o equilíbrio entre o nível D e E é importante, pois para evitar
o desvio de função é fundamental que os setores tenham quantitativo de servidores suficientes
para realizar atividades relacionadas ao cargo que é o conjunto de atribuições e
responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor.
Além disso, a tabela 8 revela que os servidores da EGGP têm quantitativo maior no
cargo de nível de classificação E, isso se deve, principalmente, pelo fato da EGGP ter uma
divisão denominada Seção de Desenvolvimento de Projetos – SDPR (figura 3) que foca em
oferecer cursos de capacitação aos servidores da UFF, por isso, exige-se que o corpo de
servidores desta divisão tenham formação, em sua maioria, na área educacional, para ocuparem
os cargos de Pedagogos e Técnicos em Assuntos Educacionais que são cargos de nível E.
e) nível de escolaridade – a tabela abaixo apresenta distribuição das frequências dos
servidores pesquisados, de acordo com o nível de escolaridade.
Tabela 9 - Distribuição de frequência dos servidores técnico-administrativos da UFF e
da EGGP/CPTA, de acordo com o nível de escolaridade
Nível Escolaridade dos servidores
Técnico - Administrativos da UFF

Nível Escolaridade dos servidores da
EGGP/CPTA

Ensino Superior

42,86%(1830)

9,7%(3)

Ensino Médio
Especialização
Mestrado
Doutorado

31,83%(1359)

16,1%(5)

7,73%(330)

41,9%(13)

7,56%(323)

29%(9)

1,73%(74)

3,2%(1)

8,29%(354)

0%(0)

100%(4270)

100%(31)

Outros
Total

Fonte: SIAPE - UFF / Julho – 2018 e organização própria a partir dos dados coletados pelo pesquisador

Verifica-se pela tabela 9 que o nível de escolaridade dos servidores da EGGP/CPTA é
alto comparado com todos os servidores da UFF na tabela 10. Ao somar 13 servidores com
nível de especialização, 9 com mestrado e 1 com doutorado, tem-se 74,1% do total pesquisado
na EGGP/CPTA. E ao somar dentre todos os servidores da UFF (4270) os 330 com
especialização, 323 com mestrado e 74 com doutorado tem-se 17,02% do total.
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Este alto nível de escolaridade na EGGP/CPTA revela que os cargos destes setores são
compostos por pessoas mais qualificadas quando comparados com o total de servidores da UFF.
Isso se explica pelo caráter especializado dos setores pesquisados, no caso da EGGP, por
exemplo, tem-se a divisão que atua com a capacitação de servidores (SDPR), o que exige a
presença de servidores com conhecimentos acadêmicos mais aprofundados para coordenar o
processo de capacitação dos servidores técnico – administrativos da UFF.
Entende-se que o mesmo acontece na CPTA por ser um setor da UFF que atua, entre
outras áreas, no processo de contratação e acompanhamento de novos servidores, elaboração
de estratégias para avaliação de desempenho de todos os servidores técnico – administrativos,
assim, é necessário um corpo de servidores com conhecimentos mais específicos para melhor
gestão de pessoal.
f) Função gratificada – a tabela abaixo apresenta distribuição das frequências dos
servidores pesquisados, de acordo com função gratificada ou chefia.
Tabela 10 – Distribuição de frequência dos servidores pesquisados da EGGP/CPTA, de
acordo com a função gratificada (FG).
Função
Gratificada

Frequência

Porcentagem

SIM

11

35,5

NÃO

20

64,5

Total
31
100,0
Fonte: Organização própria a partir dos dados coletados pelo pesquisador

Percebe-se uma elevada quantidade de servidores com função gratificada na
EGGP/CPTA, considerando a proporção da tabela tem-se cerca de 1 chefe para cada 3 pessoas.
Apesar da função gratificada não ter valor financeiro tão expressivo vale verificar a necessidade
real de tantas FGs na estrutura desses setores da UFF.

4.1.2 Análise das variáveis e subvariáveis do Clima Organizacional na
EGGP/CPTA
Este item apresenta a análise dos dados obtidos na segunda parte do questionário.
Descreve as percepções dos respondentes às variáveis e subvariáveis, com base nas afirmativas
que as compõem.
As perguntas estão resumidas nas subvariáveis que caracterizam cada um dos fatores
significativos da pesquisa.
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A análise das afirmativas é feita através da verificação das áreas da escala onde estão
inseridas a frequência das respostas às perguntas realizadas e a proporção relativa, bem como a
mediana das respostas obtidas. Opta-se pela mediana, pois segundo Stevens (1946) a utilização
da média não é adequada para análise de resultados na escala likert, uma vez que é difícil definir,
por exemplo, a percepção do ponto 3,3, pois para alguns estaria mais próximo do ponto 3, mas
a escala não prevê a possibilidade de análise de números decimais.
As respostas foram situadas dentro de um continuun que vai da caracterização positiva
à caracterização negativa.
A localização dos pontos situados na área de caracterização negativa, o ponto 1 (um) e
o ponto 2 (dois) da escala, indicam que a afirmação tem reflexo negativo do clima
organizacional. O ponto 4 (quatro) e o ponto 5 (cinco), indicam percepção positiva do clima
organizacional.
Vale destacar que o ponto 3 na escala revela uma perspectiva regular, mediana ou
razoável do clima organizacional. Além disso, algumas questões terão proposições com teor
negativo e seguirá avaliação inversa na escala, isto é, quanto maior for a frequência nos pontos
1 e 2 mais positiva é a percepção. Por exemplo, questão 3.20 (Evitam trabalho), pag.102, a
questão quer saber se o servidor pesquisado evita o trabalho, então, frequências em pontos 1 e
2 da escala significa que os pesquisados não evitam o trabalho, que é positivo para a
organização.

4.1.2.1 Variável Imagem e Avaliação
Está variável é composta pelas subvariáveis: satisfação dos usuários, percepção
figurativa, sentimento de identidade, percepção dos objetivos e prestígio obtido e pelas 20
(vinte) afirmativas que as identificam.
Vale destacar, que a análise dos resultados se inicia com as percepções negativas e em
seguida as positivas. E, apenas as questões com resultados mais expressivos serão consideradas
na análise.
Tabela 11 – Perfil das respostas dos servidores da EGGP/CPTA, segundo as subvariáveis
que compõe a variável Imagem e Avaliação.

Questões
1

Frequência Proporcional
negativo ↔ positivo
2
3
4

5

Mediana

Subvariáveis

Total
respostas

Continua
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Tabela 11 – Perfil das respostas dos servidores da EGGP/CPTA, segundo as subvariáveis
que compõe a variável Imagem e Avaliação.
Mediana

Subvariáveis

Total
respostas

Continuação

0%

0%

16,1%

64,5%

19,4%

31

4

0%

6,5%

51,6%

38,7%

3,2%

31

3

0%

6,7%

30%

56,7%

6,7%

30

4

0%

7,1%

35,7%

53,6%

3,6%

28

4

0%

0%

24,1%

51,7%

24,1%

29

4

0%

4,0%

31,5%

53%

11,4%

149

4

4-Dissociação
entre
imagem da UFF e
imagem depreciativa do
serviço público na
imprensa

9,7%

25,8%

41,9%

22,6%

0%

31

3

16-Instituição
organizada

9,7%

25,8%

48,4%

9,7%

6,5%

31

3

17-Organização
apática/atrasada

3,2%

32,3%

38,7%

19,4%

6,5%

31

3

18-Organização
clientelista

3,2%

22,6%

41,9%

29%

3,2%

31

3

19-Organização
humanizada

0%

6,5%

61,3%

25,8%

6,5%

31

3

9,7%

25,8%

51,6%

12,9%

0%

31

3

5,9%

23,1%

47,3%

19,9%

3,8%

186

3,5

2-Disposição
em
melhorar a imagem

0%

0%

19,4%

41,9%

41,9%

31

4

3-Indignação frente à
depreciação da UFF

3,2%

3,2%

32,3%

22,6%

38,7%

31

4

9-Valorização atribuída
à organização

3,2%

12,9%

38,7%

38,7%

6,5%

31

3

11-Comprometimento
com a organização

0%

3,2%

29%

29%

38,7%

31

4

13-Orgulho quanto a
imagem pública da UFF

0%

12,9%

38,7%

25,8%

22,6%

31

3

Questões
1

Satisfação dos usuários

1-Imagem da UFF na
comunidade externa
5-Atendimento
aos
usuários
6-Satisfação
da
sociedade quanto à
qualidade dos serviços
7-Satisfação dos alunos
quanto aos serviços
administrativos
8-Satisfação dos alunos
quanto à qualidade do
ensino

Percepção figurativa

Total

20-Organização
moderna/desafiante

Sentimento de identidade

Total

Frequência Proporcional
negativo ↔ positivo
2
3
4

5
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Tabela 11 – Perfil das respostas dos servidores da EGGP/CPTA, segundo as subvariáveis
que compõe a variável Imagem e Avaliação.
Total
respostas

Mediana

Conclusão

1,3%

6,5%

31,6%

31%

29,7%

155

4

12-Informação sobre
projetos significativos

3,2%

19,4%

32,3%

38,7%

6,5%

31

3

14-Integração com os
objetivos

3,2%

45,2%

32,3%

16,1%

3,2%

31

3

3,2%

32,3%

32,3%

27,4%

4,8%

62

3

de
na

0%

13,3%

30%

33,3%

23,3%

30

4

na
por

0%

9,7%

41,9%

38,7%

9,7%

31

3

0%

11,5%

36,1%

36,1%

16,4%

61

4

Subvariáveis

Questões
1

Percepção dos
objetivos

Total

Prestígio
obtido

Total
10-Expectatica
futuro profissional
UFF
15-Prestígio
comunidade
trabalhar na UFF

Total

Frequência Proporcional
negativo ↔ positivo
2
3
4

5

Fonte: Organização própria a partir dos dados coletados pelo pesquisador

Retornando, brevemente, no referencial teórico, sabe-se que a imagem é um dos
elementos que afeta o Clima Organizacional, pois é entendida como as respostas que os
indivíduos ligados às organizações dão a um conjunto de valores, comportamentos e padrões e
como reagem ao mesmo (Davel, 2001).
Percebe-se, também, que a avaliação é "um instrumento de gestão necessário para se
mensurar os esforços da organização, sua qualidade, excelência, utilidade e relevância”.
(Meyer, 1993, p. 6).
Destaca-se, entre os resultados negativos e medianos, na subvariável percepção
figurativa, a questão 16, (A UFF é uma organização organizada?), teve mediana 3 e
frequências no ponto 1 (9,7%), 2 (25,8%), 3 (48,4%), 4 (9,7%) e 5 (6,5%).
A questão 20, (A UFF é uma organização moderna/desafiante?), teve mediana 3 e
frequências no ponto 1 (9,7%), 2 (25,8%), 3 (51,6%), 4 (12,9%) e 5 (0%).
Na subvariável percepção dos objetivos a questão 14, (Você acredita que os
servidores conhecem e estão integrados aos objetivos da UFF?), teve mediana 2, frequências
nos pontos 1 (3,2%), 2 (45,2%), 3 (32,3%), 4 (16,1%) e 5 (3,2%).
O resultado da questão 16 indica elevada frequência no ponto 3 (48,4%) da escala o que
revela percepção mediana, razoável ou regular em relação ao fato da UFF ser uma instituição
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organizada. É necessário, portanto, investigar com maior profundidade esse resultado para
compreender o porquê desta percepção mediana, pois pode ter relação com a complexidade da
gestão universitária que envolve inúmeros processos, desafios e dificuldades, ou simplesmente
com as necessidades de melhor organização dos setores investigados.
Vale lembrar que a UFF é uma organização com mais de 7 mil servidores (técnicos e
docentes). Desta forma, gerir todas as demandas dos servidores, bem como oferecer apoio para
as atividades de ensino, pesquisa e extensão é um grande desafio para a gestão universitária.
O objetivo desta análise não é aprofundar na questão, mas apontar que há percepção
mediana quando o assunto é organização da UFF e esse é um fator que pode afetar o clima da
organização, pois um ambiente desorganizado transmite uma impressão negativa da instituição
(FERREIRA, p. 128, 2015).
Prosseguindo para a questão 20 indica que na percepção de (51,6%) dos servidores
pesquisados a UFF é considerada uma organização razoavelmente ou medianamente moderna
e desafiante. Indicando, portanto, que para a maioria dos servidores pesquisados a UFF é regular
no aspecto de uma instituição moderna e desafiante. Segundo Gergen (1999):
[...] a universidade precisa, em todas as suas áreas, recuperar sua capacidade reflexiva
sobre os grandes eixos da cultura atual, seja do ponto de vista científico/tecnológico,
seja do ponto de vista humanístico/cultural. Em vez de submeter-se ao sistema, deve
submeter o sistema ao debate. (Gergen, 1999)

A questão da UFF ser vista pela maioria dos servidores pesquisados como uma
instituição, razoavelmente, moderna e desafiante precisa ser levada ao debate, como sugere
Gergen, para que reflexões sejam feitas, pois o sistema precisa ser confrontado e soluções
apontadas.
Por outro lado, vale destacar que do ponto de vista da tecnologia da informação a UFF
deu um passo importante com a implantação do, Sistema Eletrônico de Informação – SEI, que
permitiu a tramitação de inúmeros processos administrativos de forma eletrônica, evitando o
desperdício de papel, tempo na tramitação. Aumentando a transparência processual, gerando
estatísticas mais consistentes da eficiência administrativa.
Por fim, a questão 14, também tem resultados considerados negativos, pois
considerando os pontos 1 e 2 da escala, 48,4%, dos respondentes tem percepção, de forma geral,
que os servidores da UFF, não conhecem e não estão integrados aos objetivos da universidade.
Neste sentido, é importante lembrar que até a presente data, a UFF executou três Planos
de Desenvolvimento Institucional – PDI, 2003-2007, 2008-2012 e 2013-2017 e está executando
um quarto, 2018-2022. Onde os objetivos da universidade são claramente expostos.
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No entanto, o questionamento que deve ser feito é se os setores usam o PDI como
instrumento para definir os objetivos principais no ambiente de trabalho. Os servidores dos
setores pesquisados já leram o PDI? Os chefes já apresentaram para os subordinados as
informações principais ali contidas?
A EGGP/CPTA são subordinadas à PROGEPE e esta tem um planejamento estratégico
para orientar os servidores? Os servidores conhecem os objetivos principais da PROGEPE?
Enfim, são questões importantes para que reflexões sejam realizadas no sentido de fortalecer a
qualidade do clima organizacional, pois quando os servidores estão integrados aos objetivos da
instituição os mesmos poderão ser mais eficientes no cumprimento deles.
Em relação aos resultados mais positivos e que merecem consideração, destaca-se,
dentro da subvariável satisfação dos usuários, a questão 1, (Você acha que a imagem da UFF
na comunidade externa é:), tem como principais resultados, mediana 4, frequências no ponto 1
(0%), 2 (0%), 3 (16,1%), 4 (64,5%) e 5 (19,4%). Na subvariável sentimento de identidade, a
questão 2, (Até que ponto você se sente disposto a melhorar a imagem da UFF?), temo como
resultados, mediana 4, frequências no ponto 1 (0%), 2 0(0%), 3 (19,4%), 4 (41,9%) e 5 (41,9%),
questão 11, (Até que ponto você “veste a camisa” da UFF?), tem como resultados, mediana 4
e frequências no ponto 1 (0%), 2 (3,2%), 3 (29%), 4 (29%) e 5 (38,7%).
A análise dos aspectos positivos elencados nas questões anteriores serão realizados em
grupo, devido à semelhança dos assuntos abordados. A questão 1, revela que 83,9% dos
servidores pesquisados têm percepção positiva em relação a imagem externa da UFF na
comunidade, pois marcaram os pontos 4 e 5 da escala. Na questão 2, percebe-se que 83,8% dos
servidores pesquisados se sentem muito dispostos a contribuir para melhorar a imgem da UFF
e na questão 11, tem-se que 67,7% dos servidores pesquisados têm disposição para “vestir a
camisa da UFF”.
Esses resultados são fundamentais e revelam o comprometimento destes servidores em
contribuir para melhorar a imagem da UFF. Segundo Fernandes e Zanelli (2006),
Cada vez mais os funcionários são convidados a vestir a camisa da empresa. Para isso
devem estar conscientes e engajados com os valores organizacionais, bem como ter
claramente definidos os objetivos que a organização pretende atingir e os meios para
alcançá-los. (FERNANDES e ZANELLI, 2006).

Percebe-se pelos resultados positivos que os servidores da UFF estão dispostos a “vestir
a camisa” da insituição para fortalecer a sua imagem, isto é, estão comprometidos com a mesma.
Por outro lado, retornando a questão 14 acerca da percepção negativa e conectando com o
estudo de Fernandes e Zanelli (2006) para que os servidores da UFF ‘vistam a camisa” é
necessário que os mesmos estejam conscientes e engajados com os valores da organização, bem
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como ter clareza dos objetevos institucionais. Desta forma, revela a importância de não apenas
a UFF ter um plano estratégico, mas, acima de tudo, comunicá-lo de forma que os servidores
terão clareza, pois, considerando apenas os setores pesquisados percebe-se que a maioria dos
servidores estão abertos a contribuir.

4.1.2.2 Variável Desenvolvimento de Recursos Humanos, Benefícios e
Incentivos
É composta pelas seguintes subvariáveis: condições de progresso funcional;
reconhecimento proporcionado; justiça predominante; comprometimento e interesse pelo
trabalho; qualidade dos benefícios e pelas 24 questões que as compõem.

Tabela 12 – Perfil das respostas dos servidores da EGGP/CPTA, segundo as subvariáveis
que compõe a variável Desenvolvimento de Recursos Humanos, Benefícios e Incentivos.
Mediana

Subvariáveis

Total
respostas

Continua

3,2%

19,4%

48,4%

29%

0%

31

3

3,2%

16,1%

48,4%

29%

3,2%

31

3

6,7%

10%

33,3%

36,7%

13,3%

30

3,5

9,7%

45,2%

32,3%

9,7%

3,2%

31

2

5,7%

22,8%

40,7%

26%

4,92%

123

3

3,2%

22,6%

45,2%

22,6%

6,5%

31

3

6,5%

22,6%

54,8%

9,7%

6,5%

31

3

Questões

Condições de Progresso
funcional

1
2.3 - Satisfação
quanto ao sistema
da capacitação
2.4 - Satisfação e
crescimento
proporcionado pelo
treinamento
2.5 - Contribuição
do treinamento para
o progresso
funcional
2.10 - Condições de
progresso funcional

Reconhecimento
Proporcionado

Total
2.2 - O quanto a
política de RH
valoriza o
desempenho
profissional
2.9 - Oportunidades
para profissionais
competentes

Frequência Proporcional
Negativo ↔ Positivo
2
3
4

5
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Tabela 12 – Perfil das respostas dos servidores da EGGP/CPTA, segundo as subvariáveis
que compõe a variável Desenvolvimento de Recursos Humanos, Benefícios e Incentivos.

Mediana

Subvariáveis

Total
respostas

Continuação

3,2%

9,7%

41,9%

29%

16,1%

31

3

4,3%

18,3%

47,3%

20,4%

9,7%

93

3

13,3%

30%

23,3%

30%

3,3%

30

3

9,7%

48,4%

12,9%

16,1%

12,9%

31

2

11,5%

39,3%

18%

23%

8,2%

61

2

0%

3,2%

3,2%

22,6%

71%

31

5

3,2%

19,4%

35,5%

38,7%

3,2%

31

3

0%

3,2%

3,2%

58,1%

35,5%

31

4

0%

0%

25,8%

38,7%

35,5%

31

4

0,8%

6,5%

16,9%

39,5%

36,3%

124

4

3,3%

6,7%

26,7%

56,7%

6,7%

30

4

3,2%

29%

38,7%

22,6%

6,5%

31

3

10,7%

46,4%

28,6%

10,7%

3,6%

28

2

3,6%

21,4%

25%

50%

0%

28

3,5

Questões

Reconhecimento
Proporcionado

1

2.11 - Adequação
da remuneração
quanto ao mercado
de trabalho e a
função exercida

Justiça
Predominante

Total
2.6 - O quanto o
processo de
avaliação favorece
aspectos pessoais
em detrimento dos
profissionais
2.8 - Capacidade do
sistema de
avaliação em
premiar a
competência
profissional

Comprometimento e interesse
pelo trabalho

Total
2.1 - Importância da
ambientação na
vida universitária
2.7 - Interesse na
melhoria do
desempenho
2.13 - Assiduidade
e pontualidade no
serviço
2.14 Conhecimento e
cumprimento das
normas e
regulamentos

Qualidade dos
Benefícios

Total
2.12 - O quanto os
benefícios legais e
assistências são o
fator de motivação
para o trabalho
2.15 - Auxílio
alimentação
2.16 - Auxílio
creche
2.17 - Incentivo à
qualificação

Frequência Proporcional
Negativo ↔ Positivo
2
3
4

5
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Tabela 12 – Perfil das respostas dos servidores da EGGP/CPTA, segundo as subvariáveis
que compõe a variável Desenvolvimento de Recursos Humanos, Benefícios e Incentivos.

Mediana

Subvariáveis

Total
respostas

Conclusão

2.18 - Assistência
odontológica

21,4%

21,4%

39,3%

17,9%

0%

28

3

2.19 - Programa de
prevenção doenças

19,2%

23,1%

38,5%

15,4%

3,8%

26

3

3,8%

30,8%

46,2%

19,2%

0%

26

3

0%

32,1%

35,7%

32,1%

0%

28

3

7,1%

28,6%

35,7%

25%

3,6%

28

3

3,3%

16,7%

23,3%

36,7%

20%

30

4

0%

6,7%

23,3%

50%

20%

30

4

6,7%

23,6%

32,6%

31%

6,1%

313

3

Questões

Qualidade dos
Benefícios

1

2.20 - Assistência
social
2.21 - Assistência
médica
2.22 - Ambulatório
médico
2.23 - Auxílio
transporte
2.24 - Restaurante
universitário

Total

Frequência Proporcional
Negativo ↔ Positivo
2
3
4

5

Fonte: Organização própria a partir dos dados coletados pelo pesquisador

Segundo (Malik, 1998) a área de Recursos Humanos (RH) nas organizações trata com
e de pessoas e das relações estabelecidas dentro do ambiente de trabalho. Desta forma, o
desenvolvimento de RH ajuda a manter a organização produtiva, eficiente, eficaz, combate a
falta de compromisso, o absenteísmo, a rotatividade, com base no investimento realizado nas
pessoas que compõe a instituição.
Investir em RH, benefícios e Incentivos é estratégico para fortalecer a instituição e
desenvolver um ambiente de trabalho mais atraente para o servidor. Assim, vamos analisar os
resultados mais relevantes com as percepções positivas e negativas dos servidores pesquisados.
Em relação às percepções mais negativas, destacam-se, na subvariável condições de
progresso funcional, a questão 2.8, (Você concorda que o sistema de avaliação é capaz de
premiar a competência profissional?), que teve como resultados mediana 2 e frequência no
ponto 1 (9,7%), 2 (48,4%), 3 (12,9%), 4 (16,1%) e 5 (12,9%), a questão 2.10, (Você diria que
a UFF oferece boas condições de progresso funcional à maioria dos seus servidores?), que teve
como resultados mediana 2 e frequências nos pontos 1 (9,7%), 2 (45,2%), 3 (32,3%), 4 (9,7%)
e 5 (3,2%). Na subvariável qualidade dos benefícios, a questão 2.16, (Assinale a sua opinião
sobre o nível de qualidade de cada um dos benefícios abaixo descritos: Auxílio – creche:), teve
como resultados mediana 2 e frequência no ponto 1 (10,7%), 2 (46,4%), 3 (28,6%), 4 (10,7%)
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e 5 (3,6%). A questão 2.18, (Assinale a sua opinião sobre o nível de qualidade de cada um dos
benefícios abaixo descritos: Auxílio – odontológico:), que teve como resultados mediana 3 e
frequência nos pontos 1 (21,4%), 2 (21,4%), 3 (39,3%), 4 (17,9%) e 5 (0%).
Tem-se percepção negativa em relação à questão 2.8, porque 58,1% dos entrevistados
têm percepção negativa quanto à capacidade do sistema de avaliação da UFF em premiar a
competência profissional dos servidores pesquisados, a realidade é que a carreira no serviço
público, de forma geral, não é estruturada para premiar a competência dos servidores, existe
certo engessamento e tratamento impessoal, então, independente das contribuições e
competência profissional o servidor tende a ficar estagnado na instituição.
A questão 2.10, também, tem percepção negativa, pois 54,9% dos servidores
pesquisados não constatam que a UFF oferece boas condições para o progresso funcional do
servidor. De fato, o engessamento da carreira no serviço público não traz muitas expectativas
de progresso e crescimento profissional. Segundo Freitas (2017):
[...] o avanço na carreira no quadro do serviço público está limitado às progressões
específicas previstas para um cargo ou função. Não existe a possibilidade de uma
“promoção” como ocorre no setor privado, porquanto a estrutura não permite a
seleção interna de pessoas. A progressão entre cargos só é possível por aprovação em
novo concurso público, o que em certo ponto da carreira pode trazer desmotivação.
(FREITAS, 2017, p.3).

As limitações enfrentadas pelos servidores pesquisados em relação a progressão na
carreira é um fator de desmotivação e insatisfação, por isso, é fundamental a gestão de pessoas
pensar em outras formas de incentivo para que o servidor permaneça mais tempo trabalhando
na UFF e tenha mais motivação em estar na instituição. Por exemplo, investir na qualificação
dos servidores pode ser uma alternativa (graduação e pós-graduação). Existe em algumas IFES
o Programa de Qualificação Institucional3 - PQI que reserva vagas para servidores em
programas de pós-graduação, pretende-se com isso qualificar o servidor, preferencialmente, em
áreas de formação estratégicas para a gestão da universidade.
A UFF, também, publicou4, recentemente, portaria que trata da implantação do PQI para
servidores técnicos e docentes. Essa política é interessante, pois a carreira do servidor técnico
– administrativo das IFES, regulamentada pela 11.091/2005 que dispõe sobre a estruturação do
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos, concede o incentivo à qualificação para
os servidores com nível de escolaridade superior à necessária para ingressar no cargo, o que
pode gerar um acréscimo de até 75% do salário básico.

3

https://ufrj.br/noticia/2018/04/06/pqi-tem-mais-de-40-cursos-cadastrados-e-38-alunos-matriculados
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – BOLETIM DE SERVIÇO ANO LII – N.º 096 05/06/2018,
SEÇÃO II, PÁG. 03. PORTARIA N.º 60.968 de 26 de março de 2018.
4
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Desta forma, uma política de incentivo à qualificação pode gerar maior satisfação e ter
impacto positivo no ambiente de trabalho, pois o servidor além de aperfeiçoar o nível de
escolaridade, tem acréscimo considerável na remuneração básica e pode, dependendo da
formação, ampliar o conhecimento do setor.
A questão 2.16 tem percepção negativa e revela a insatisfação com o benefício
oferecido aos servidores que é o auxílio-creche, que teve 57,1% dos pesquisados assinalando
os pontos 1 e 2. Indicando, portanto, que a maioria dos servidores não estão satisfeitos com esse
benefício.
Vale lembrar, que o auxílio-creche faz parte de diversas carreiras do poder executivo
federal. No entanto, pelos inúmeros gastos, geralmente, realizados pelas famílias com as
crianças de zero a 5 anos, período em que o benefício é pago, com vestuário, farmácia e itens
de higiene. Entre os gastos essenciais estão médicos, remédios, vacinas, fraldas, cremes, roupas,
carrinho e cadeirinhas. Entre os opcionais, estão os brinquedos, babá eletrônica, berços e
banheiras desmontáveis.
Deve-se considerar também gastos com babá e escolinha maternal que costumam ser os
mais pesados, tornando, portanto, o auxílio-creche, hoje calculado em R$321,00, irrisório
diante de tantas necessidades.
A questão 2.18 trata da assistência-odontológica, que teve 42,8% das marcações nos
pontos 1 e 2 e mediana 3. Indicando, desta forma, percepção de quase metade dos entrevistados
na parte negativa da tabela.
Sobre a assistência – odontológica é necessário investigar o funcionamento da mesma,
se é funcional. Se os servidores conseguem agendamento em tempo razoável, se o atendimento
é completo. Enfim, a insatisfação é sinal que o serviço não funciona adequadamente ou os
servidores não conseguem acessar o serviço.
Em relação aos aspectos positivos da variável em análise destaca-se, os resultados, na
subvariável comprometimento e interesse pelo trabalho, a questão 2.1, (Na sua visão, é
importante que o servidor ao ingressar na UFF seja “ambientado na vida universitária?), teve
mediana 5 e frequência nos pontos 1 (0%), 2 (3,2%), 3 (3,2%), 4 (22,6%) e 5 (71%). A questão
2.13, (Até que ponto você é assíduo e pontual no serviço?), tem mediana 4 e frequência nos
pontos 1 (0%), 2 (3,2%), 3 (3,2%), 4 (58,1%) e 5 (35,5%). A questão 2.14, (Você afirmaria
que conhece e observa as normas legais e regulamentos da UFF?) , tem mediana 4 e frequências
nos pontos 1 (0%), 2 (0%), 3 (25,8%), 4 (38,7%) e 5 (35,5%).
Os resultados destacados por serem positivos pertencem todos a mesma subvariável e
revela um dado muito importante sobre os servidores pesquisados que é o compromisso e
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interesse pelo trabalho na UFF. A questão 2.1 indica que 93,6% dos pesquisados que marcaram
os pontos 4 e 5 na escala, tem percepção muito positiva sobre a questão e acreditam que os
servidores técnico – administrativos precisam ser ambientados à vida universitária, isto é,
entender o funcionamento da universidade, seu papel social, enfim, conhecer a instituição.
Desta forma, é necessário que a gestão de pessoas promova ações neste sentido, pois
uma vez entendendo com maior clareza e ambientado à vida universitária o trabalho pode se
tornar mais significativo e produtivo.

Além disso, pode afetar positivamente o clima

organizacional.
A questão 2.13 revela que 93,6% dos servidores pesquisados marcaram os pontos 4 e 5
da escala. Indicando, portanto, percepção altamente positiva em relação à assiduidade e
pontualidade no trabalho. Essa questão merece destaque, pois para uma organização ter sucesso
o compromisso com horários de chegada e saída e frequência são elementos essenciais para a
criação de clima organizacional saudável.

4.1.2.3 Variável Organização e Condições de Trabalho
A variável Organização e Condições de Trabalho é composta pelas seguintes
subvariáveis: adequação da estrutura; clareza organizacional; apoio logístico proporcionado;
terceirização; justiça predominante; comprometimento e interesse; utilização do tempo e pelas
34 questões que as identificam.
Tabela 13 – Perfil das respostas dos servidores da EGGP/CPTA, segundo as subvariáveis
que compõe a variável Organização e Condições de Trabalho

Questões
1

Adequação da
Estrutura

Total

Frequência Proporcional
negativo ↔ positivo
2
3
4

5

Mediana

Subvariáveis

Total
Respostas

Continua

3.1 - Quantidade de
chefias

0%

19,4%

35,5%

32,3%

12,9%

31

3

3.2 - Quantidade de
técnico - administrativos

6,5%

16,1%

41,9%

29%

6,5%

31

3

0%

8%

56%

32%

4%

25

3

9,7%

29%

22,6%

22,6%

16,1%

31

3

4,24%

18,6%

38,1%

28,8%

10,2%

118

3

3.3 - Quantidade de
docentes
3.11 - Sistema de
comunicação
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Tabela 13 – Perfil das respostas dos servidores da EGGP/CPTA, segundo as subvariáveis
que compõe a variável Organização e Condições de Trabalho
Mediana

Subvariáveis

Total
Respostas

Continuação

0%

0%

3,2%

35,5%

61,3%

31

5

0%

3,2%

19,4%

29%

48,4%

31

4

3,2%

6,5%

25,8%

48,4%

16,1%

31

4

1,1%

3,2%

16,1%

37,6%

41,9%

93

4

51,6%

32,3%

9,7%

6,5%

0%

31

1

32,3%

22,6%

22,6%

19,4%

3,2%

31

2

38,7%

38,7%

12,9%

9,7%

0%

31

2

16,1%

29%

38,7%

16,1%

0%

31

3

83,9%

12,9%

0%

3,2%

0%

31

1

23,3%

40%

26,7%

10%

0%

30

2

41,9%

41,9%

12,9%

3,2%

0%

31

2

22,6%

38,7%

25,8%

9,7%

3,2%

31

2

35,5%

48,4%

9,7%

6,5%

0%

31

2

38,5%

33,8%

17,6%

9,4%

0,7%

278

2

35,5%

19,4%

12,9%

16,1%

16,1%

31

2

21,4%

32,1%

39,3%

7,1%

0%

28

2

28,8%

25,4%

25,4%

11,9%

8,5%

59

2

0%

16,1%

19,4%

38,7%

25,8%

31

4

Questões
1

Clareza
Organizacional

3.4 - Conhecimento das
tarefas e
responsabilidades do
trabalho
3.5 - Nível de confiança
proporcionado pela
clareza de como executar
as tarefas
3.10 - Organização do
trabalho no setor

Total

Apoio Logístico
Proporcionado

3.26 - Condições de
ventilação
3.27 - Condições quanto
ao ruído
3.28 – Condições de
temperatura
3.29 – Condições de
iluminação
3.30 – Adequação do
espaço
3.31 – Condições de
limpeza
3.32 – Adequação de
móveis e equipamentos
3.33 – Disponibilidade de
equipamento de
informática
3.34 – Condições de
manutenção

Total

Terceirização

3.12 – Segurança
proporcionada pela
terceirização dos serviços
3.13 – Melhoria da
qualidade do serviço
proporcionada pela
terceirização

Total
Justiça
Predominante

3.7 – Justiça na
distribuição de tarefas

Frequência Proporcional
negativo ↔ positivo
2
3
4

5
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Tabela 13 – Perfil das respostas dos servidores da EGGP/CPTA, segundo as subvariáveis
que compõe a variável Organização e Condições de Trabalho
Subvariáveis

Questões
1

Total

Comprometimento e
Interesse

3.6 – Participação no
planejamento e nas
decisões do setor
3.8 – Esforço para
evitar erros e
desperdícios no
serviço
3.9 – Orientação de
esforços em função
dos objetivos e
prioridades
3.19 – Gosto pelo
trabalho
3.20 – Evitam trabalho
3.21 – Evitam
responsabilidades
3.22 – Autossuficiente
no trabalho
3.23 – Necessidade de
controle

0%

16,1%

19,4%

38,7%

25,8%

31

4

0%

3,2%

29%

32,3%

35,5%

31

4

9,7%

19,4%

38,7%

25,8%

6,5%

31

3

0%

9,7%

25,8%

41,9%

22,6%

31

4

0%

3,2%

41,9%

41,9%

12,9%

31

4

19,4%

41,9%

25,8%

12,9%

0%

31

2

16,1%

29%

41,9%

12,9%

0%

31

3

6,5%

16,1%

54,8%

16,1%

6,5%

31

3

12,9%

19,4%

41,9%

19,4%

6,5%

31

3

9,7%

25,8%

29%

22,6%

12,9%

31

3

3.25 – Conservação e
preservação do
patrimônio

3,2%

16,1%

29%

38,7%

12,9%

31

4

7,7%

18,4%

35,8%

26,5%

11,6%

310

3

3.14 – Planejamento de
tarefas

0%

35,5%

19,4%

35,5%

9,7%

31

3

3.15 – Uso racional do
telefone no serviço

3,2%

38,7%

32,3%

22,6%

3,2%

31

3

13%

58%

19,4%

6,5%

3,2%

31

2

6,5%

48,4%

29%

16,1%

0%

31

2

0%

3,4%

27,6%

55,2%

13,8%

29

4

4,6%

37,3%

25,5%

26,8%

5,9%

153

3

3.16 – Leitura de
jornais e revistas no
horário do trabalho
3.17 – Deslocamento
do setor de trabalho
para outros setores,
banco, cantinas etc.
3.18 – Execução de
tarefas do trabalho

Total

5

3.24 – Zelo pela
economia de materiais

Total

Utilização do Tempo

Frequência Proporcional
negativo ↔ positivo
2
3
4

Total
Resposta
s
Mediana

Conclusão

Fonte: Organização própria a partir dos dados coletados pelo pesquisador

Sabe-se que as organizações são compostas por pessoas, que se conectam para alcançar
objetivos que atendam as inúmeras demandas da sociedade. As organizações públicas têm forte
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orientação para o modelo burocrático, baseado na teoria de Weber (1974, 1982, 1989), com
normas e regulamentos previamente estabelecidos, enfoque na comunicação escrita
(memorandos, ofícios, atas, ordem serviço, etc), sistemática divisão do trabalho onde cada
servidor tem seu cargo, função específica, esfera de competência e responsabilidade
(BRESSER-PEREIRA, SPINK, 1998).
Além disso, Dejours (1992) propõem áreas que devem ser consideradas quando se
discute as condições de trabalho. O ambiente físico (temperatura, pressão, barulho, vibração,
irradiação, altitude, etc), o ambiente químico (produtos manipulados, vapores e gases tóxicos,
poeiras, fumaças, etc), o ambiente biológico (vírus, bactérias, parasitas, fungos), as condições
de higiene, de segurança, e as características antropométricas do posto de trabalho.
Diante do exposto, os pontos negativos que se destacaram nesta variável foram diversos
e estão concentrados, principalmente, na subvariável apoio logístico proporcionado e nas
questões enumeradas a seguir:

Mediana

Subvariáveis

Total
Respostas

Tabela 14 – Perfil das respostas dos servidores da EGGP/CPTA, segundo a Subvariável
Apoio Logístico Proporcionado que compõe a variável Organização e Condições de
Trabalho

51,6%

32,3%

9,7%

6,5%

0%

31

1

32,3%

22,6%

22,6%

19,4%

3,2%

31

2

38,7%

38,7%

12,9%

9,7%

0%

31

2

16,1%

29%

38,7%

16,1%

0%

31

3

83,9%

12,9%

0%

3,2%

0%

31

1

23,3%

40%

26,7%

10%

0%

30

2

41,9%

41,9%

12,9%

3,2%

0%

31

2

22,6%

38,7%

25,8%

9,7%

3,2%

31

2

35,5%

48,4%

9,7%

6,5%

0%

31

2

38,5%

33,8%

17,6%

9,4%

0,7%
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2

Questões

Apoio Logístico
Proporcionado

1

Total

3.26 - Condições de
ventilação
3.27 - Condições
quanto ao ruído
3.28 – Condições de
temperatura
3.29 – Condições de
iluminação
3.30 – Adequação do
espaço
3.31 – Condições de
limpeza
3.32 – Adequação de
móveis
e
equipamentos
3.33
–
Disponibilidade
de
equipamento
de
informática
3.34 – Condições de
manutenção

Frequência Proporcional
Negativo ↔ Positivo
2
3
4

5

Fonte: Organização própria a partir dos dados coletados pelo pesquisador

Percebe-se pelos resultados concentrados nos pontos 1 e 2 da escala, que expressa
percepção negativa, a imensa insatisfação dos servidores pesquisados com as condições básicas
para se realizar o trabalho na UFF e aqui como o pesquisador, é observador in loco, confirma-
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se que os resultados negativos nesta subvariável é fruto de uma infraestrutura de trabalho
precária, o que é perceptível. Os aparelhos de ar-condicionado não funcionam adequadamente,
as salas são separadas por divisórias de madeira o que permite constante propagação de som, a
temperatura das salas é inadequada pelo mau funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado,
a iluminação, também, é deficiente, pois com frequência ocorre demora para trocar uma
lâmpada queimada e os setores pesquisados são localizados no prédio da Reitoria que não é
adequadamente iluminado pela luz solar.
Além disso, o espaço físico não é adequado, pois abriga grande número de servidores
em poucos metros quadrados, há cerca de 2 anos tenta-se encontrar um novo local para abrigar
a EGGP, pois reconhece que os espaços são limitados para atender os dois setores, isto é, CPTA
e EGGP, mas ainda não foi possível. Sobre a limpeza, também, há problemas, pois, as empresas
terceirizadas, sofrem com a falta de pagamento dos salários e materiais adequados para realizar
o serviço, limitando a capacidade da equipe de realizar a limpeza das salas.
Em relação aos móveis, também, há problemas, principalmente, nas cadeiras, pois as
mesmas são desconfortáveis, e padronizadas, isto é, o servidor que necessita de uma cadeira
maior é prejudicado. Sobre os equipamentos de informática tem-se a mesma impressão de
precariedade, pois equipamentos básicos como teclados, mouses, não funcionam bem. Além
disso, os softwares são de procedência duvidosa, pois a universidade não adquire as licenças
pagas, não tem antivírus confiável nas máquinas, os gabinetes que protegem os computadores
estão desgastados.
E por fim, a manutenção é limitada, pois tem pessoal, mas inúmeras vezes não tem
equipamentos adequados para a realização dos serviços.
Dentre todas as questões das 6 variáveis em análise, essa obteve os resultados mais
negativos e, por isso, necessitam de atenção especial dos gestores, pois um ambiente de trabalho
nestas condições afetam negativamente o clima organizacional.
Dentre as percepções positivas destaca-se na subvariável clareza organizacional a
questão 3.4, (Você diria que conhece as tarefas e responsabilidades do seu trabalho?), que teve
como resultados mediana 5 e frequência no ponto 1 (0%), 2 (0%), 3 (3,2%), 4 (35,5%) e 5
(61,3%). A questão 3.5, (A clareza de como devem ser executadas as suas tarefas permite que
você se sinta confiante?), que teve como resultado mediana 4 e frequência no ponto 1 (0%), 2
(3,2%), 3 (19,4%), 4 (29%) e 5 (48,4%). A questão 3.10, (Até que ponto você acha que o
trabalho no seu setor é organizado?), que teve como resultados mediana 4 e frequência no ponto
1 (3,2%), 2 (6,5%), 3 (25,8%), 4 (48,4%) e 5 (16,1%).
Os resultados revelam percepção altamente positiva nas questões 3.4 e 3.5, com,
respectivamente, mediana 5 e 4. Frequências concentradas, em sua maioria, nos pontos 4 e 5, o
que indica que os servidores pesquisados conhecem muito bem as tarefas e responsabilidades
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do trabalho, bem como têm clareza do tipo de trabalho desempenhado o que produz confiança.
Essa percepção positiva pode ser altamente eficaz na entrega dos resultados a comunidade
universitária que depende dos serviços realizados pela EGGP/CPTA.
A questão 3.10 teve 64,5% dos pesquisados marcando os pontos 4 e 5 da escala.
Indicando, portanto, percepção positiva em relação à organização do trabalho pessoal, isto é, os
servidores pesquisados demonstram ser organizados no cumprimento das atividades
profissionais.
Na subvariável justiça predominante composta pela questão 3.7, (Na sua opinião,
você considera que no seu setor de trabalho existe uma distribuição justa das tarefas?), teve
como resultados mediana 4 e frequências nos pontos 4 e 5 de 64,5%. Indicando, portanto, que
para a maioria dos respondentes a distribuição das atividades no ambiente de trabalho é justa.
Vale destacar que os resultados positivos encontrados nas subvariáveis clareza
organizacional e justiça predominante são favoráveis para a construção de um ambiente
organizacional saudável, pois distribuir as tarefas de forma justa entre os servidores, ter uma
equipe responsável pelas atividades no trabalho, realizar as atividades com clareza e ter um
ambiente de trabalho organizado, pode contribuir para mitiga os conflitos internos e melhorar
a qualidade do ambiente organizacional.
Na subvariável comprometimento e interesse as questões que tiveram resultados,
positivos, mais expressivos foram a questão 3.6, (Você participa do planejamento e das
decisões que envolvem o trabalho no seu setor?), que teve mediana 4 e frequências de 67,8%
nos pontos 4 e 5. A questão 3.9, (No seu setor de trabalho as pessoas orientam seus esforços
em função dos objetivos e prioridades da UFF?), que teve como resultados mediana 4 e
frequências mais acentuadas nos pontos 4 e 5, o que corresponde à 64,5% dos respondentes. A
questão 3.19, (Em termos gerias, você diria que os servidores (Técnico – Administrativos e
Docentes) da UFF: Gostam de trabalhar?), teve como resultados mediana 4 e frequência de
54,8%, nos pontos 4 e 5. E a questão 3.25, (Em termos gerias, você diria que os servidores
(Técnico – Administrativos e Docentes) da UFF: Conservam o patrimônio da UFF?), teve como
resultados mediana 4 e frequência de 51,6% nos pontos 4 e 5.
A questão 3.6 revela que os servidores pesquisados, em sua maioria, participam do
planejamento e decisões de seu local de trabalho e esta percepção é muito favorável para a
construção positiva do clima organizacional.
Segundo Likert (1971) as principais consequências de um modelo mais participativo na
tomada de decisões são o sentimento de segurança coletiva e de interdependência e uma maior
motivação, podendo, contudo, o processo de decisão tornar-se mais demorado.
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Percebe-se na UFF que a tomada de decisão é mais lenta devido ao sistema participativo
ou democrático adotado pela Administração Pública, a discussão das 30h dos servidores, bem
como o ponto eletrônico são exemplos do sistema democrático, com isso, verifica-se, também,
que os servidores se sentem empoderados e motivados para expressarem sua opinião.
A questão 3.9, também, expressa resultado muito favorável, 64,5%, e indica que os
servidores da UFF orientam esforços, no local de trabalho, em função dos objetivos e
prioridades da UFF. Vale lembrar, que alcançar os objetivos propostos é ser eficaz e a eficácia
contribuiu para um clima organizacional mais saudável, pois constrói uma percepção positiva
entre os membros da equipe.
A questão 3.19 trata do gosto de trabalhar na UFF e mais da metade dos pesquisados,
54,8%, marcaram os pontos 4 e 5 da escala. Indicando, portanto, percepção positiva e esse
resultado é fundamental para a construção de um clima organizacional produtivo, pois gostar
de trabalhar é uma premissa básica par ao bom funcionamento de qualquer instituição.
A questão 3.25 trata do cuidado com o patrimônio da UFF e, também, teve percepção
favorável, 51,6%, mais da metade dos pesquisados, afirmaram que zelam pelo patrimônio da
UFF, esse dado é importante, pois o zelo pelo patrimônio pode criar uma atmosfera saudável,
sustentável e eficiente.
Neste sentido, como o pesquisador é observador participante, constata-se pelas atitudes
dos servidores dos setores pesquisados, economia no uso de papel, reaproveitamento de
equipamentos de informática, aceite de doções de materiais de outras instituições públicas,
conserto de cadeiras e mesas ao invés de descartá-las como material inservível.

4.1.2.4 Variável Relacionamento Interpessoal
A composição da variável, relacionamento interpessoal, é constituída pelas subvariáveis
relacionamento existente, cooperação existente, consideração humana e pelas 14 questões que
as identificam.
Tabela 15 – Perfil das respostas dos servidores da EGGP/CPTA, segundo as subvariáveis
que compõe a variável Relacionamento Interpessoal.

Subvariáveis

Questões
1

Frequência Proporcional
negativo ↔ positivo
2
3
4

5

Total
respostas
Mediana

Continua
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Tabela 15 – Perfil das respostas dos servidores da EGGP/CPTA, segundo as subvariáveis
que compõe a variável Relacionamento Interpessoal.

Subvariáveis

Questões
1

Relacionamento
Existente

Relacionamento
Existente

0%

6,5%

16,1%

51,6%

25,8%

31

4

4.4
–
TécnicoAdministrativo/técnicoadministrativo

0%

0%

22,6%

61,3%

16,1%

31

4

4.5
–
TécnicoAdministrativo/professor

6,7%

16,7%

43,3%

30%

3,3%

30

3

4.6
–
TécnicoAdministrativo/aluno

10,7%

3,6%

35,7%

39,3%

10,7%

28

3,5

4.7- Professor/professor

3,6%

0%

35,7%

46,4%

14,3%

28

4

4.8 – Professor/aluno

3,7%

11,1%

40,7%

40,7%

3,7%

27

3

4,0%

6,3%

32,0%

45,1%

12,6%

175

4

0%

3,2%

16,1%

48,4%

32,3%

31

4

3,3%

6,7%

43,3%

40%

6,7%

30

3

0%

6,5%

6,5%

58,1%

29%

31

4

0%

3,2%

29%

41,9%

25,8%

31

4

0,8%

4,9%

23,6%

47,2%

23,6%

123

4

4.2 – Cordialidade no
trabalho

0%

3,2%

12,9%

51,6%

32,3%

31

4

4.10 – Consideração e
apreço entre colegas

3,4%

3,4%

17,2%

44,8%

31%

29

4

0%

3,2%

25,8%

41,9%

29%

31

4

3,2%

0%

25,8%

38,7%

32,3%

31

4

1,6%

2,5%

20,5%

44,3%

31,1%

122

4

4.3 – Cooperação no setor
de trabalho
4.9
–
Nível
de
companheirismo
e
integração
4.11
–
Grau
de
descontração
e
espontaneidade
no
trabalho
4.12 – Espírito de equipe

Total

Consideração
Humana

Total

5

4.1 – Chefia/servidor

Total

Cooperação
Existente

Frequência Proporcional
negativo ↔ positivo
2
3
4

Total
respostas
Mediana

Continuação

4.13 – Existência de
incentivo entre os colegas
no trabalho para melhoria
no desempenho
4.14 – Reconhecimento
da
competência
profissional entre colegas

Fonte: Organização própria a partir dos dados coletados pelo pesquisador

Avaliar o relacionamento interpessoal entre os membros de determinada organização
contribui para identificar a qualidade das interações humanas, bem como a cooperação na busca
pelos objetivos organizacional e a consideração do fator humano dentro do ambiente de
trabalho. Assim, a variável relacionamento interpessoal tem relevância para o clima
organizacional.
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Os resultados constantes na tabela 15 são surpreendentes, pois das 14 (quatorze)
questões que compõe a variável 3 (três) questões tiveram como resultado mediana 3, 1 (uma)
questão mediana 3,5 e 10 (dez) questões com mediana 4. Indicando, portanto, resultado
altamente positivo e favorável para a variável relacioanmento interpessoal. Além disso, não há
resultados negativos nesta variável. A seguir descute-se os principais resultados.
A subvariável relacionamento existente trata dos relacionamentos entre os principais
atores da UFF, isto é, alunos, docentes e técnico – administrativos. Os resutlados apontam
frequências concentradas nos pontos 4 e 5 da escala. Indicando, portanto, que o relacionamento
entre os principais atores, na percepção da maioria dos pesquisados, é saudavel e favorável para
a construção do clima organizacional.
O relacionamento saudável entre chefe e subordinado, apresentado na questão 4.1, (O
relacionamento em seu setor de trabalho entre servidores e a chefia é adequado?), com 77,4%
de percepção positiva, concentrada nos pontos 4 e 5 da escala, é essencial para um bom clima
organizacional, uma vez que o chefe tem papel fundamental na organização.
E, um dos motivos para o resultado positivo é que existe no ambiente de trabalho dos
servidores pesquisados, devido a natureza das atividades, interação na tomada de decisões e
diálogo para aperfeiçoamento dos processos. Como o pesquisador é observador in loco,
confirma-se que existe bastante diálogo entre chefes e subordinados, valorização de construção
em grupo do fazer laboral, os chefes são abertos para escutar as demandas dos servidores, existe
bastante negociação no ambiente de trabalho e busca pelo consenso na tomada de decisão. Esse
ambiente participativo/democrático é muito favorável para a construção positiva do clima
organiacional.
Assim,

entende-se

que

é

necessário

zelar

pela

manutenção

do

sistema

participativo/democrático dos relacionamentos interpessoais na UFF, pois o mesmo, contribui
para a qualidade do clima organizacional, cooperação para alcance dos objetivos da UFF e para
o espírito de equipe.
A subvariável, cooperação existente, também, destaca-se com resultados positivos e
favoráveis para o clima organizacional. As questões com índices mais positivos estão elencadas
a seguir:
Questão 4.3, (O relacionamento em seu setor de trabalho entre os servidores é
cooperativo?), teve como resultados mediana 4 e frequências mais consistentes nos pontos 4 e
5 da escala, representando 80,7% dos respondentes. Indicando, portanto, percepção muito
positiva e favorável à construção do clima organizacional. Verifica-se a cooperação, por
exemplo, quando um servidor sai de férias ou se afasta por algum motivo, e as atividades deste
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servidor, prontamente são realizadas por outro. Além disso, é comum após o término das tarefas
o servidor que está livre oferecer ajuda para outro servidor que ainda não concluiu as atividades.
Questão 4.11, (No seu entendimento, qual o grau de descontração, espontaneidade
existente no seu ambiente de trabalho?), teve como resultados mediana 4 e frequência de 87,1%
na percepção dos pesquisados, concentradas nos pontos 4 e 5. Indicando, desta forma,
percepção altamente positiva ao grau de descontração e espontaneidade existente no ambiente
de trabalho.
De fato, o ambiente de trabalho na EGGP/CPTA é bastante descontraído, existe o hábito
de celebrar o aniversário dos servidores com um bolo, organização coletivas de atividades
festivas, como Festa Junina, despedida de um servidor que se aposenta. Os servidores procuram
ter conversas descontraídas e divertidas ao longo do expediente, realização de eventos sociais
após o expediente, celebrações públicas das conquistas profissionais.
Além disso, por meios dos grupos de mensagem, como WhatsApp, é comum os
membros da equipe compartilharem piadas, situações de alegrias e tristezas enfrentadas na vida
pessoal. É arrecadado dinheiro para compra de café e biscoitos para curto intervalo e convívio
entre os membros das equipes.
Percebe-se que tais hábitos colaboram para um clima organizacional descontraído e
espontâneo e por isso a questão teve resultado tão positivo.
A questão 4.12, (No seu setor, as pessoas são cooperativas e têm espírito de equipe?),
teve como resultados mediana 4 e frequência de 67,7% dos respondentes concentradas nos
pontos 4 e 5. Indicando, portanto, que a percepção na opinião da maioria dos pesquisados é
positiva e que existe cooperação e espírito de equipe.
Como já apresentado neste trabalho, tais fatos, são evidenciados na participação e
colaboração dos servidores nas atividades festivas e laborais.
A subvariável consideração humana é composta por 4 questões e todas tiveram
mediana 4, o que revela resultado positivo, para melhor análise e reflexões lista-se as questões
a seguir:
A questão 4.2, (O relacionamento em seu setor de trabalho entre servidores e a chefia é
cordial?), teve como resultados mediana 4 e frequência de 83,9% concentradas nos pontos 4 e
5 da escala. Indicando, desta forma, percepção altamente positiva e favorável para a maioria
dos servidores. Tem-se como possível motivo para o bom relacionamento entre chefes e
subordinados a relação democrática e dialógica valorizada no ambiente de trabalho de ambos
os setores.
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A questão 4.10, (O grau de consideração e apreço existente entre seus colegas de
trabalho é:), teve como resultados mediana 4 e frequência de 75,8% concentradas nos pontos 4
e 5 da escala. Revelando, portanto, percepção positiva e saudável para o clima organizacional,
pois tratar bem os colegas de trabalho é premissa básica para a construção de um bom clima
organizacional e, percebe-se, isto, no ambiente de trabalho pesquisado, pois a maioria dos
servidores tratam uns aos outros com educação, conversam sobre a vida pessoal, almoçam
juntos, cultivam bons laços de amizade.
A questão 4.13, (Até que ponto seus colegas de setor incentivam uns aos outros para
um melhor desempenho?), teve como resultados mediana 4 e frequência de 71,8% concentrada
nos pontos 4 e 5 da escala. Revelando, portanto, percepção positiva na opinião da maioria dos
pesquisados e que existe nos setores incentivo dado pelos colegas para melhora do desempenho
profissional. Isto é comprovado, por exemplo, lembrando que o pesquisador é observador in
loco, pelo quantitativo de servidores realizando educação formal na EGGP, dos 15 servidores
investigados, 7 estão cursando ou concluíram recentemente cursos de graduação ou pósgraduação. Então, existe bastante incentivo para qualificação e crescimento na vida
profissional.
Vale lembrar que a tabela 9 (pag.52) revela que 70,9% dos pesquisados têm qualificação
em especialização ou mestrado e que em toda a UFF tem-se 15,29% dos servidores técnico –
administrativos com especialização ou mestrado. Indicando, portanto, que na EGGP/CPTA
têm-se ambiente organizacional que incentiva servidores à qualificação.

4.1.2.5 Variável Sucessão Político – Administrativa e Comportamento das
Chefias
Esta variável é composta pelas seguintes subvariáveis: sucessão político-administrativa,
credibilidade, competência e qualificação, delegação, clareza percebida, ênfase da participação,
consideração humana e pelas 17 questões que as identificam.
Tabela 16 – Perfil das respostas dos servidores da EGGP/CPTA, segundo as subvariáveis
que compõe a variável Sucessão Político-Administrativa e Comportamento das Chefias.

Questões
1

Frequência Proporcional
negativo ↔ positivo
2
3
4

5

Mediana

Subvariáveis

Total
Respostas

Continua
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Tabela 16 – Perfil das respostas dos servidores da EGGP/CPTA, segundo as subvariáveis
que compõe a variável Sucessão Político-Administrativa e Comportamento das Chefias.
Mediana

Subvariáveis

Total
Respostas

Continuação

6,5%

22,6%

22,6%

35,5%

12,9%

31

3

6,5%

22,6%

22,6%

35,5%

12,9%

31

3

3,3%

3,3%

33,3%

46,7%

13,3%

30

4

9,7%

9,7%

61,3%

19,4%

0%

31

3

3,2%

9,7%

9,7%

29%

48,4%

31

4

5,4%

7,6%

34,8%

31,5%

20,7%

92

4

Questões
1

Sucessão político
administrativa

5.2 – Adequação à
realidade universitária do
sistema sucessório por
eleição

Total

Credibilidade

5.1 – As chefias usam o
poder em benefícios da
organização
5.7 – Credibilidade das
chefias
5.14 – Confiabilidade na
chefia

Total

Competência e
qualificação

5.3 – Qualificação das
chefias para exercício
da função
5.4 – Liderança das
chefias
5.5 – Grau de estímulo
da chefia para o
aperfeiçoamento
profissional do servidor
5.17 – Conhecimento
do
chefe
sobre
atividades do setor

29%

41,9%

6,5%

3,2%

31

3

12,9%

32,3%

41,9%

9,7%

3,2%

31

3

0%

13,3%

26,7%

26,7%

33,3%

30

4

3,2%

9,7%

12,9%

29%

45,2%

31

4

8,9%

21,1%

30,9%

17,9%

21,1%

123

3

5.9 – Delegação de
competência pela chefia

0%

10%

20%

50%

20%

30

4

5.10
–
Grau
acompanhamento
chefia
desenvolvimento
trabalho

0%

12,9%

22,6%

38,7%

25,8%

31

4

0%

11,5%

21,3%

44,3%

23%

61

4

0%

12,9%

32,3%

25,8%

29%

31

4

3,2%

12,9%

16,1%

35,5%

32,3%

31

4

1,6%

12,9%

24,2%

30,6%

30,6%

62

4

de
da
no
do

Total

Clareza percebida

Total

5

19,4%

Total

Delegação

Frequência Proporcional
negativo ↔ positivo
2
3
4

5.11
–
Nível
de
organização
e
planejamento do chefe
5.12 – Capacidade de
comunicação e clareza da
chefia
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Tabela 16 – Perfil das respostas dos servidores da EGGP/CPTA, segundo as subvariáveis
que compõe a variável Sucessão Político-Administrativa e Comportamento das Chefias.

Frequência Proporcional
negativo ↔ positivo
2
3
4

5

3,2%

3,2%

29%

45,2%

19,4%

31

4

0%

6,7%

43,3%

36,7%

13,3%

30

4

6,5%

6,5%

12,9%

32,3%

41,9%

31

4

Questões
1

Ênfase da
participação

5.6 – Aceitabilidade e
aplicabilidade por parte
da chefia das sugestões
apresentadas
5.8 – A liberdade de
ação no desempenho
das atribuições
5.13 – Relação da
chefia com o grupo de
trabalho na discussão e
troca de ideias

Total

Consideração
humana

5.15 – A prática de
elogios
e
comentários sobre o
desempenho
dos
servidores
5.16 – A capacidade
da chefia em avaliar
o trabalho deficiente

3,3%

5,4
%

28,3%

38%

25%

9
2

4

0%

12,9
%

22,6%

35,5%

29%

3
1

4

6,5%

19,4
%

32,3%

19,4%

22,6%

3
1

3

27,4%

25,8%

6
2

4

16,1
27,4%
%
Fonte: Organização própria a partir dos dados coletados pelo pesquisador
Total

Mediana

Subvariáveis

Total
Respostas

Conclusão

3,2%

Segundo Rizzatti (1995) a sucessão político-administrativa é um mecanismo que indica
a maneira como as organizações selecionam profissionais para ocuparem cargos de chefia que
pode ocorrer por meio de eleição ou indicação.
Além disso, Rizzatti (2002) considera a variável comportamento das chefias altamente
complexa devido às inúmeras definições do termo e funções que pode desempenhar o indivíduo
que ocupa uma função de chefia, tal que, temos chefes de repartições com apenas 2 funcionários
e outros, como o presidente de uma nação, que chefia inúmeras pessoas.
Dito isto, a variável em análise obteve percepção positiva quando observadas as
medianas de cada questão. Assim, 12 das 17 questões tiveram mediana 4, o que revela
percepção positiva para o clima organizacional na opinião da maioria dos servidores.
Começando pela percepção negativa tem-se 2 (dois) resultados, na subvariável
competência e qualificação, a questão 5.3, (Na sua opinião, as pessoas que ocupam função de
chefia na UFF estão preparadas para essa função?), e teve como resultado 48,4% nos pontos 1
e 2 da escala. Indicando, portanto, que na percepção de quase metade dos pesquisados os
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servidores da UFF que ocupam uma função de chefia não estão preparados para exercer a
mesma.
Isto se dá, principalmente, pelo fato de as funções de chefia no poder executivo, de
forma geral, não serem tão interessantes e atrativas, pois o valor da gratificação é baixo e a
exigência é alta, dependo do setor. Assim, percebe-se que as pessoas que assumem essas
funções não recebem treinamento específico e, também, não estão tão motivadas.
A questão 5.4, (Essas chefias exercem liderança?), teve como resultados 45,2% de
respostas concentrados nos pontos 1 e 2 da escala. Indicando, portanto, que quase metade dos
pesquisados têm percepção negativa sobre o exercício da liderança por parte das chefias.
O resultado corrobora com o entendimento da questão anterior, 5.3, pois se a função de
chefia não é tão atraente para o servidor o mesmo poderá limitar-se as atividades burocráticas
do setor sem exercer um papel mais ativo na equipe.
Além disso, vale destacar, que de forma geral, o estilo de liderança adotado na UFF é o
democrático, onde busca-se mais participação de todos e esse estilo pode ser compreendido por
parte dos servidores de forma distorcida, pois no senso comum, geralmente, o líder é aquele
que tem estilo mais autoritário no ambiente de trabalho.
Partindo para a análise dos resultados positivos, tem-se alguns que se destacaram. Na
subvariável, credibilidade, a questão 5.14, (Você confia no seu chefe?), teve mediana 4 e
frequência de 77,4% concentradas nos pontos 4 e 5. Indicando, portanto, que na opinião da
maioria dos respondentes os subordinados confiam no chefe. Segundo Drummond (2012, p.40):
De uma forma geral, os autores concluem que a confiança no líder formal, ou chefia
direta, apresenta uma relação mais forte com a satisfação no trabalho, a cidadania
organizacional, o altruísmo e com a performance no trabalho do que a confiança na
liderança organizacional. (DRUMMOND, 2012, p.40)

Esse resultado revela que a maioria dos pesquisados têm confiança no chefe imediato e
conforme Drummond (2012) essa relação de confiança tem maior influência na vida do
trabalhador do que a confiança na liderança organizacional. Por exemplo, na questão 5.7, (No
seu entendimento, as chefias da UFF, atualmente, desfrutam de credibilidade?), teve como
resultados mediana 3 e frequência de 61,3% no ponto 3, revelando um resultado mediano
quando a questão considera a credibilidade dos chefes de forma geral, mas em relação ao chefe
imediato existe alto nível de confiança, com percepção positiva de 77,4% dos pesquisados.
Na UFF o chefe imediato tem papel muito importante nos setores, pois é ele que tem
uma relação mais íntima com os servidores, e acaba envolvendo-se com diversas questões da
vida do trabalhador, como as necessidades de liberação do expediente para que o servidor
resolva questões particulares e urgente, liberações formais para estudo ou tratamento da saúde,
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muitas vezes o chefe imediato é quem escuta as inúmeras questões pessoais que circundam a
vida do servidor.
Por isso, é importante o setor de gestão de pessoas preocupar-se em preparar melhor os
chefes imediatos para que a função seja realizada de forma que fortaleça positivamente o clima
organizacional.
Na subvariável competência e qualificação tem-se resultados que vale investigação
mais atenta.

A questão 5.5, (A sua chefia estimula, motiva e incentiva para o seu

aperfeiçoamento profissional?), teve como resultado mediana 4 e frequência de 60% nos pontos
4 e 5 da escala. Indicando, portanto, percepção favorável na opinião da maioria dos pesquisados.
O resultado corrobora com para o alto índice da tabela 9, página 52, que trata do nível
de escolaridade da EGGP/CPTA, isto é, um dos motivos para os setores terem alto índice de
escolaridade, comparados a todos os técnico-administrativos da UFF, é o apoio dado, pelas
chefias, para que o servidor cresça profissionalmente por meio de melhor qualificação.
A questão 5.17, (O seu chefe é competente e conhece a fundo as atividades do setor?),
teve como resultado mediana 4 e frequência de 74,2% das respostas concentradas nos pontos 4
e 5. Indicando, desta forma, percepção positiva em relação ao conhecimento do chefe imediato
das atividades do setor. Revela, também, que a positiva impressão que os servidores
pesquisados têm em relação a chefia imediata.
As subvariáveis delegação, clareza percebida, ênfase da participação e consideração
humana teve resultados muito positivos com mediana 4 em praticamente todas as questões do
questionário, com exceção da questão 5.16 que teve mediana 3 e todas as questões tratam da
relação do servidor pesquisado com a chefia imediata. Indicando, portanto, que esses
relacionamentos entre chefia imediata e servidor têm sido construído de forma saudável e
favorável para a construção do clima organizacional.
Segundo Silva e Paiva (2015),
A confiança no superior é importante na medida em que é o chefe quem tem
autoridade para tomar decisões, as quais podem afetar a todos. Os subordinados
avaliam características tais como a integridade, confiabilidade, honestidade,
capacidade de exercer o cargo etc. A confiança no superior se trata, então, de uma
percepção que os subordinados têm, e não das características propriamente ditas do
chefe. A confiança no superior é muito importante, pois através dela os subordinados
tendem a ter atitudes mais proativas e menos medo de correr riscos. (SILVA e PAIVA,
2015, p.201)

Os resultados da pesquisa revelam que a confiança que os servidores pesquisados têm
na chefia imediata é fundamental para o clima organizacional da UFF, pois os subordinados,
quando confiam nos chefes e têm percepção positiva das características da pessoa que
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desempenha a função de chefe, tendem a serem proativos e se arriscarem mais para cooperar
com a instituição.

4.1.2.6 Variável Satisfação Pessoal
Satisfação pessoal é uma variável composta pelas seguintes subvariáveis: satisfação no
trabalho, jornada de trabalho, prestígio obtido, reconhecimento proporcionado e pelas 15
questões que as identificam.
Tabela 17 – Perfil das respostas dos servidores da EGGP/CPTA, segundo as subvariáveis
que compõe a variável Satisfação Pessoal.

Questões
1

Satisfação no
trabalho

0%

9,7%

38,7%

25,8%

25,8%

31

4

6.12 – Satisfação com
o tipo de trabalho que
executa

0%

19,4%

29%

32,3%

19,4%

31

4

6.13 – Nível de
integração com a UFF

0%

16,1%

22,6%

38,7%

22,6%

31

4

6.14 – Satisfação em
relação ao setor de
trabalho

0%

16,1%

32,3%

32,3%

19,4%

31

4

0%

15,3%

30,6%

32,3%

21,8%

124

4

0%

0%

3,2%

32,3%

64,5%

31

5

0%

0%

6,5%

32,3%

61,3%

31

5

0%

0%

4,8%

32,3%

62,9%

62

5

6,7%

16,7%

13,3%

30%

33,3%

30

4

9,7%

25,8%

35,5%

12,9%

16,1%

31

3

6,7%

6,7%

43,3%

36,7%

6,7%

30

3

9,7%

19,4%

29%

22,6%

19,4%

31

3

6.4 – O quanto é
motivador o turno de
seis horas
6.5 – O quanto é
produtivo o turno de 6
horas

Total

Prestígio obtido

5

6.11 – Satisfação em
relação ao emprego

Total

Jornada de
trabalho

Frequência Proporcional
negativo ↔ positivo
2
3
4

Mediana

Subvariáveis

Total
Respostas

Continua

6.1 – O quanto é
motivador o cargo
considerando o grau
de
formação
profissional
6.2
–
Prestígio
decorrente
da
denominação do cargo
6.6 – Grau de prestígio
desfrutado na UFF
pelo trabalho que
executa
6.8 – Oportunidade
para representar o
setor
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Tabela 17 – Perfil das respostas dos servidores da EGGP/CPTA, segundo as
subvariáveis que compõe a variável Satisfação Pessoal.
Mediana

Subvariáveis

Total
Respostas

Conclusão

8,2%

17,2%

30,3%

25,4%

18,9%

122

3

9,7%

12,9%

35,5%

25,8%

16,1%

31

3

3,2%

6,5%

22,6%

35,5%

32,3%

31

4

3,2%

12,9%

19,4%

38,7%

25,8%

31

4

22,6%

19,4%

32,3%

16,1%

9,7%

31

3

0%

19,4%

41,9%

32,3%

6,5%

31

3

7,7%

14,2%

30,3%

29,7%

18,1%

155

3

Questões
1

Total
6.3 – O quanto é
motivador o salário em
relação as atividades
exercidas
e
às
condições oferecidas

Reconhecimento
proporcionado

6.7 – Grau de
responsabilidade
atribuída em relação a
capacidade
6.9 – Frequência em
que é chamado para
contribuir em assuntos
importantes
6.10 – Expectativa de
ascensão profissional
na UFF
6.15 – Nível de
preocupação da UFF
com os problemas
pessoais
dos
servidores

Total

Frequência Proporcional
negativo ↔ positivo
2
3
4

5

Fonte: Organização própria a partir dos dados coletados pelo pesquisador

Segundo Erez (1997) empregados insatisfeitos não são motivados a alocar esforços e
recursos mentais para realizar seu trabalho e, frequentemente, demonstram pelo comportamento
a insatisfação com absenteísmo e rotatividade, o que é prejudicial para a produtividade.
Portanto, motivar os funcionários é essencial para manter a vantagem competitiva no mundo
hodierno do trabalho.
Assim, vamos observar as questões mais significativas e com resultados mais
expressivos. Vale destacar, que de forma geral a variável em análise alcançou resultados
positivos para a construção do clima organizacional na percepção da maioria dos servidores.
Em relação aos resultados negativos, na subvariável reconhecimento proporcionado,
tem-se apenas a questão 6.10, (Você tem expectativa de ascender profissionalmente na UFF?),
que teve como resultados 42% concentrados nos pontos 1 e 2 da escala. Indicando, portanto,
percepção negativa na opinião de quase metade dos pesquisados.
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Esse é um resultado relevante, pois parte dos pesquisados não conseguem visualizar um
futuro promissor de crescimento profissional trabalhando na UFF.
Essa percepção negativa, como já discutido neste trabalho, tem relação com a carreira
dos servidores públicos de forma geral, pois diferente de uma empresa privada, as
oportunidades de crescimento profissionais são mais limitadas e o retorno financeiro para quem
ocupa cargos de chefia não é tão atraente no serviço público. Vale destacar, que essa falta de
motivação com a carreira acarreta rotatividade, descompromisso, procura por trabalhos mais
interessantes.
Em relação aos resultados positivos, destaca-se, na subvariável satisfação no trabalho,
todas as 4 questões (6.11, 6.12, 6.13, 6.14) do questionário, pois tiveram mediana 4 e
frequência, respectiva, de 51,6%, 51,7%, 61,3%, 51,7%, concentradas nos pontos 4 e 5 da
escala. Indicando, desta forma, percepção positiva em relação à satisfação de trabalhar na UFF,
bem como com o tipo de trabalho executado, com o setor de lotação e com o fato do servidor
pesquisado sentir-se integrado à UFF.
A satisfação com o trabalho pode ser definida como um conjunto de sentimentos que
uma pessoa tem em relação ao trabalho e que por sua vez se transformam em atitudes positivas
quando o nível de satisfação é alto (ROBBINS, 2005, p.23).
No caso dos servidores pesquisados, percebe-se um sentimento positivo em relação ao
trabalho na UFF e essa perspectiva favorável contribui para a construção saudável do clima
organizacional.
Na subvariável jornada de trabalho formada por duas questões. A questão 6.4, (Até
que ponto você considera que o turno único (6h) de trabalho é motivador?), teve como resultado
96,8% concentrado no ponto 5 e 5 da escala. Revelando, portanto, percepção positiva para o
turno de 6h e como um fator de motivação para o trabalho.
Da mesma forma a questão 6.5, (Até que ponto você considera que o turno único (6h)
de trabalho é produtivo?), teve como resultado 93,6% concentrados nos pontos 4 e 5 da escala.
Indicando, desta forma, percepção positiva para a produtividade considerando o turno de 6h.
Vale destacar que o turno de 6 horas é bem atrativo para os servidores da UFF, pois
permite que o mesmo tenha mais tempo para se qualificar, cuidar de si mesmo, passar mais
tempo com a família.
Além disso, percebe-se que dentre todas as questões anteriormente analisadas, isto é,
dentre as 124 questões, estas foram as que obtiveram resultados mais positivos, com mediana
5.
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Esse resultado é importante, pois revela o quanto o tema das 30 horas afeta a vida do
trabalhador na UFF e o clima da organização.
O pesquisador é observador in loco e confirma a importância do tema, recentemente,
por meio da PORTARIA N.º 62.111 de 3 de setembro de 20185, que trata da revogação da
portaria anterior sobre a flexibilização das 30h e estabelece novas diretrizes sobre o tema, teve
efeito negativo imediato para boa parte dos técnico-administrativos.
Verifica-se o efeito negativo da portaria, pois dois dias depois, no dia 5 de setembro de
2018 em assembleia do sindicato, no Hospital Universitário Antônio Pedro, foi agendado greve
para o dia 13 de setembro. O sindicato alega que a Reitoria não cumpriu o acordo feito em 2016
sobre a flexibilização das 30h.
A questão não é fazer uma defesa das 30h para os servidores da UFF, mas apontar como
um assunto, pode em tão pouco tempo afetar a vida do trabalhador, ao ponto de proporem uma
das práticas mais desgastante no serviço público que é a greve. Atualmente, é perceptível o
ambiente de desconfiança, dúvida e insegurança entre parte dos servidores e a alta gestão, após
a publicação da portaria.
Segundo Moorhead e Griffin (2016) o clima organizacional tem relação com as
influências hodiernas no trabalho, isto é, o CO pode ser afetado negativamente ou positivamente
em pouco tempo por meio de decisões que dizem respeito à vida do trabalhador. Além disso,
considera-se, também, que vivemos em uma época onde a informação trafega com velocidade
quase instantânea, assim, em pouco tempo, dissemina-se informações que podem causar grande
impacto no ambiente de trabalho.
Por isso, os gestores precisam estar atentos sobre as decisões polêmicas e que podem
causar repercussão negativa entre os servidores, pois quando o clima organizacional não é
saudável a tendência é que inúmeros servidores tenham percepção negativa sobre a instituição,
o que por sua vez, afeta a qualidade dos serviços, aumenta o absenteísmo, gera descompromisso
com a instituição.
Na subvariável, prestigio obtido, destaca-se o resultado da questão 6.1, (Considerando
sua formação profissional, o cargo que você exerce atualmente é motivador?), teve mediana 4
e frequência de 63,3% concentrada nos pontos 4 e 5. Indicando, portanto, percepção positiva e
que a maioria dos servidores pesquisados estão motivados com o cargo quando consideram a
formação profissional.
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Este dado é importante para o clima organizacional, porque uma das atividades da CPTA
é lotar os novos servidores em ambientes de trabalho da UFF que têm correlação com a área de
formação e a experiência profissional do novo servidor para que a atividade profissional seja
melhor desenvolvida e que aja maior satisfação em trabalhar na UFF.
Esta visão coaduna com os estudos de Nogueira (2005): “A efetividade da ação estatal
está claramente a depender de um planejamento cuidadoso e de longo prazo da força de trabalho
do setor público, que tenha um lugar destacado entre as políticas públicas”.
A questão central levantada por Nogueira é que as instituições públicas necessitam
planejar para usar a força de trabalho de forma adequada e que atenda os objetivos da
universidade pública e neste sentido a UFF tem procurado desenvolver estratégias para
melhorar a ocupação dos servidores, por isso, verifica-se que servidores da CPTA/EGGP têm
percepção positiva em relação a questão 6.1.
Na subvariável, reconhecimento proporcionado, destaca-se 2 (duas) questões, a
questão 6.7 (O grau de responsabilidade que lhe é atribuído é coerente com a sua capacidade?)
teve mediana 4 e frequência de 67,8% nos pontos 4 e 5 da escala. Indicando, desta forma,
percepção positiva na opinião da maioria dos servidores pesquisados em relação ao grau de
responsabilidade atribuída e a capacidade do servidor em cumprir as atividades.
E a questão 6.9 (Com que frequência você é chamado a dar contribuição em assuntos
importantes?), teve mediana 4 e frequência de 64,5% nos pontos 4 e 5 da escala. Revelando,
portanto, percepção positiva e favorável em relação ao convite feito aos servidores para
opinarem sobre assuntos importantes do setor.
Percebe-se com esse resultado que o sistema democrático ou participativo tem sido
adotado pelos setores pesquisados, isto é, tem-se maior envolvimento dos servidores na tomada
de decisões, na construção de normas, na formação de grupos de trabalho, na revisão das
atividades laborais, enfim, busca-se maior participação. Vale destacar, que o modelo
participativo é muito favorável para a construção do clima organizacional, pois permite que
mais pessoas se envolvam nas inúmeras etapas do processo de trabalho.
Por fim, considerando as 6 variáveis e as 124 questões que avaliaram o Clima
Organizacional da EGGP/CPTA foram encontrados os seguintes resultado:
✓ 65,4% dos resultados positivos
✓ 16,1% dos resultados negativos
✓ 16,1% dos resultados neutros
✓

2,4% dos resultados empatados

84

Confirma-se, então, que o Clima Organizacional dos setores investigados é positivo na
opinião dos servidores pesquisados. Considerando que a maioria das questões avaliativas do
questionário (anexo I) tiveram percepção positiva
Nesta conclusão, vale também ponderar que 16,1% dos resultados foram negativos, o
que corresponde à 20 questões, em relação ao Clima Organizacional da EGGP/CPTA. Assim,
concluir-se-á este trabalho apresentando uma lista de sugestões para melhorar a qualidade do
ambiente dos setores pesquisados com base nos resultados negativos.
Quadro 3 – Sugestões para melhorar o clima organizacional da EGGP/CPTA e o prazo,
considerando apenas os resultados negativos da pesquisa
Continua
Questão com percepção

Variável

Imagem e Avaliação

Sugestão

negativa
14

–

Integração

com

os

objetivos

funcional

Médio prazo – Criar grupo de trabalho
para

discutir

as

possibilidades

de

progresso funcional na UFF

2.8 – Capacidade do sistema de

Médio prazo – Criar grupo de trabalho

avaliação

para discutir formas de premiar a

em

premiar

a

competência profissional

Humanos, Benefícios e

para que os setores conheçam os
objetivos da UFF.

2.10 – Condições de progresso

Desenvolvimento de Recursos

Curto prazo – Criar plano estratégico

2.16 – Auxílio – creche

competência profissional na UFF.
Médio prazo – Propor lei para aumentar
o valor
Curto prazo – Conhecer melhor o

Incentivos
2.18 – Assistência odontológica

programa e discutir possibilidades para
aumentar o atendimento, bem como a
divulgação dos serviços.

2.19 – Programa de prevenção
de doenças

Curto prazo – Conhecer melhor o
programa e discutir possibilidades para
ampliar o atendimento.
Curto prazo – Discutir com profissionais
da área de arquitetura e engenharia

Organização e Condições de

3.26 – Condições de ventilação

possibilidades para melhorar a qualidade
da ventilação no prédio da Reitoria, uma

Trabalho

vez que o mesmo é tombado.
3.27 – Condições quanto ao

Médio prazo – Reforma das salas

Ruído

trocando as divisórias por paredes sólidas
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ou realocar os servidores para outros
espaços na UFF.
Curto prazo – Trocar aparelhos de ar–

3.28

Condições

de

temperatura

condicionado, instalar onde não tem e
criar hábito de limpeza e manutenção dos
mesmos.
Curto prazo – Avaliar o sistema de
iluminação atual das salas e propor

3.29 – Condições de iluminação

mudanças caso seja necessário e criar um
sistema de reposição eficiente caso
queime uma lâmpada.
Curto prazo – Procurar novos locais para

3.30 – Adequação do espaço

abrigar a EGGP, setor que já havia
sinalizado tal desejo.
Curto prazo – Treinar a equipe de
limpeza para efetuar um trabalho de

3.31 – Condições de limpeza

melhor qualidade, bem como o uso de

Organização e

materiais adequados.

Condições de Trabalho
3.32 – Adequação de móveis e
equipamentos
3.33

–

Disponibilidade

–

de

Condições

Administrativa e
Comportamento das Chefias

Curto prazo – Investir na compra de
software, computadores e periféricos.

de

manutenção

Sucessão Político-

cadeiras, mesas, armários e nichos
danificados ou inadequados.

equipamentos de informática
3.34

Médio prazo – Investir na substituição de

Curto prazo – Avaliar as equipes de
manutenção

e

discutir

formas

de

melhorar a qualidade do serviço

3.15 – Uso racional do telefone

Curto prazo – Reuniões para discutir o

no serviço

uso racional do tempo no expediente

3.16 – Leitura de jornais e

Curto prazo – Reuniões para discutir o

revistas no horário do trabalho

uso racional do tempo no expediente.

5.3 – Qualificação das chefias
para exercício da função

Curto prazo – Elaborar curso de
capacitação para os chefes considerando
o setor de atuação.
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Quadro 3 – Sugestões para melhorar o clima organizacional da EGGP/CPTA e o prazo,
considerando apenas os resultados negativos da pesquisa
Conclusão
Variável

Questão com percepção
negativa

Curto prazo – Elaborar curso de

Sucessão PolíticoAdministrativa e

5.4 – Liderança das chefias

Comportamento das Chefias

Satisfação Pessoal

Sugestão

capacitação sobre liderança, com turmas
preferenciais para chefes da UFF.

6.10 – Expectativa de ascensão
profissional na UFF

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa

Médio prazo – Criar grupo de trabalho
para investigar as possibilidades de
ascensão profissional.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho foi orientado pela seguinte questão: Como a influência do Clima
Organizacional pode afetar a satisfação dos servidores públicos da EGGP e CPTA?
A metodologia de pesquisa aplicada foi a estatística descritiva, os dados foram coletados
a partir da aplicação de um questionário semiestruturado, autoadministrado, contendo 124
questões (anexo I). A amostra para a pesquisa foi constituída dos servidores técnico
administrativos da EGGP e da CPTA da Universidade Federal Fluminense. Ao final da etapa
exploratória optou-se pelo censo, ou seja, entregar o questionário a todos servidores dos dois
setores, o que totalizaria 41 questionários. Foram devolvidos 31 questionários, 75,6% do total
entregue, a taxa de retorno da EGGP foi de 100% e da CPTA de 61,5%, onde foram
entrevistados 31 servidores, sendo 15 da EGGP, e 16 da CPTA. Embora a amostra não seja
estatisticamente representativa (para isto deveríamos ter alcançado um total de 36 questionários
entregues, para um nível de confiança de 90% e margem de erro de 5%) os resultados
alcançados podem nos ajudar a entender o clima organizacional nestes dois setores e sinalizar
para o caminho que a instituição deve seguir para melhorá-lo. A Análise pautou-se na
perspectiva que o clima organizacional de uma instituição pode ser considerado desfavorável,
neutro ou favorável.
Considerando as variáveis, subvariáveis e as 124 questões que as acompanham e que a
influência no clima organizacional é melhor percebida nos resultados da escala likert
concentrados nos extremos, isto é, pontos 1 e 2 ou 4 e 5. Dar-se-á ênfase nas questões que
obtiveram maior frequência nestes pontos da escala.
Assim, tem-se as seguintes conclusões em cada uma das variáveis.
A variável, Imagem e Avaliação, composta por cinco subvariáveis e por 20 questões.
Teve 60% de resultados positivos concentrado nos pontos 4 e 5 da escala, 35% de resultados
neutros concentrados no ponto 3 da escala e 5% de resultado negativo. Indicando, portanto,
que, de forma geral, o servidor pesquisado tem percepção positiva em relação a imagem e
avaliação da UFF. Constata-se que a imagem da UFF na comunidade externa foi considerada
positiva pela maioria dos pesquisados. Neste sentido, o alto grau de prestígio que a instituição
tem perante a sociedade pode favorecer a integração com os usuários e os integrantes da
instituição.
Observa-se, ainda, que os pesquisados, de modo geral, sentem orgulho em relação à
imagem pública da UFF. Confirma-se, essa percepção, pelo forte sentimento de indignação com
os comentários que venham a depreciar a imagem pública da UFF.
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Seguindo essa linha de sentimento, observa-se elevada disposição dos servidores em
contribuir para a melhoria da imagem institucional. Por outro lado, considerando a subvariável,
percepção dos objetivos, revela que os servidores pesquisados não demonstraram muito
interesse em se integrar aos objetivos da UFF. Deduz-se, que existe certa distância entre
sentimento de contribuir e a efetiva prática. Essa falha pode ser dada devido à dificuldade da
UFF de organização administrativa e problemas na comunicação clara de seus objetivos aos
servidores. O PDI é um exemplo de planejamento realizado pela UFF que o servidor
desconhece.
Assim, pode-se dizer que foi possível conhecer a imagem e avaliação da UFF
considerando a percepção dos servidores pesquisados e que de maneira geral a opinião foi
favorável para essa variável e que a mesma contribui para a construção do clima organizacional
da instituição.
Na variável, desenvolvimento de recursos humanos, benefícios e incentivos,
composta por cinco subvariáveis e 24 questões tem-se 46% de resultados positivos e favoráveis
ao clima organizacional, 29% de resultados negativos e 21% neutros e 4% empatados
(considera empatada a questão 2.22, pois teve 35,7% de respostas nos pontos 1 e 2, 35,7% de
no ponto 3 e 28,6% no ponto 4 e 5, isto é, não houve maioria nos extremos e nem no ponto
neutro, mas sim um empate no ponto neutro e negativo)
De forma geral existe a percepção de que as condições de progresso funcional na UFF
estão aquém das expectativas dos pesquisados. Observa-se isto, pois o sistema de capacitação
da UFF não logrou resultados positivos, o treinamento oferecido não proporcionou o
crescimento profissional esperado e o plano de carreira dos servidores técnico-administrativos
não oferece condições motivadoras para progressão.
Apesar da insatisfação dos pesquisados em relação a parte da política de RH os mesmos
demonstraram estarem comprometidos e interessados com o trabalho, tendo-se em vista os
resultados positivos nos níveis de assiduidade e pontualidade, o grau de conhecimento e
cumprimento das normas da UFF e o interesse na melhoria do desempenho. Também,
demonstraram interesse à promoção de um processo de ambientação na instituição aos
integrantes do corpo técnico.
Sobre a qualidade dos benefícios, verifica-se, de modo geral, que há maior satisfação
em relação ao incentivo à qualificação, auxílio transporte e restaurante universitário.
Possivelmente, pelo impacto positivo financeiro que esses benefícios oferecem, o incentivo
pode gerar aumento no salário básico em até 75%, o auxílio transporte é pago em dinheiro e o
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restaurante universitário é uma opção econômica, pois os valores para refeição nas redondezas
da reitoria é alto.
Existe insatisfação em relação ao auxilio creche, assistência odontológica, programa de
prevenção de doenças, assistência social e assistência médica, possivelmente, pelos programas
oferecidos pela universidade serem na prática de difícil acesso o que leva o servidor a utilizar
o plano de saúde particular e o auxílio creche pelo valor irrisório.
Desta forma, pode-se dizer que foi possível identificar a percepção dos servidores
investigados em relação a esta variável e que apesar dos resultados positivos serem mais
expressivos, encontra-se pontos negativos que precisam ser considerados pelos gestores.
Na variável organização e condições de trabalho, composta por sete subvariáveis e 34
afirmativas e teve 38,2% de resultados positivos e favoráveis para o clima organizacional, 47%
de resultados negativos, 14,7% neutros.
A primeira subvariável observada foi referente à adequação da estrutura, que, na
percepção dos investigados foi considerada satisfatória em relação à quantidade de chefes nos
setores e ao sistema de comunicação. Pela subvariável clareza organizacional, percebe-se, que
a maioria dos pesquisados se sentem muito seguros de como executar suas tarefas, tendo clareza
e conhecimento de suas responsabilidades no trabalho. Além disso, que o setor desfruta de
organização administrativa.
Em contrapartida, considerando a subvariável apoio logístico proporcionado, a maioria
dos servidores pesquisados considera que as reais condições de trabalho decorrentes da
disponibilidade de móveis e equipamento não atende de forma adequada as necessidades do
trabalho. Sendo que uma das maiores queixas dos servidores é em relação ao espaço físico
disponibilizado para abrigar os setores e suas atividades.
Quanto às condições de manutenção, parte destes serviços são, hoje, terceirizados, mas
para a maioria dos pesquisados a sensação é que não houve melhoria na qualidade apresentada.
Por outro lado, a terceirização não trouxe grande preocupação para os pesquisados, uma vez
que não veem como um fator de insegurança profissional.
Do ponto de vista do uso do tempo no expediente de trabalho, observa-se, pelos
resultados, que a percepção, considerando a maioria dos pesquisados, é de uso irregular do
telefone, deslocamentos e leituras diversas no ambiente de trabalho, o que é prejudicial para o
clima organizacional, pois transmite uma prática inadequada para o servidor público e reforça
a ideia de desperdício do dinheiro público. Por outro lado, percebe-se uso adequado do tempo
para o planejamento das tarefas e execução das mesmas revelando efetividade no cumprimento
das obrigações laborais.
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Em relação ao comprometimento e interesse pelo trabalho detectou-se motivação entre
os pesquisados de forma geral e que os mesmos gostam de trabalhar, tem autonomia para
desempenharem suas atividades, zelam pelo patrimônio, procuram atender aos objetivos do
setor. Possivelmente, o desenvolvimento e os resultados do trabalho nos setores investigados
seriam mais evidenciados se a política de gestão de pessoas conseguisse integrar os servidores
pesquisados com os objetivos dos setores.
Pode-se dizer, então, que foi possível saber a percepção dos servidores investigados em
relação a organização e o ambiente de trabalho na UFF e que os resultados desta variável foram
mais equilibrados com aspectos favoráveis, neutros e desfavoráveis para a construção do clima
organizacional.
Na subvariável, relacionamento interpessoal, composta por três variáveis e 14
questões, teve 93% dos resultados concentrados nos pontos 4 e 5 da escala, considerados,
portanto, favoráveis para o clima organizacional e 7% dos resultados considerados neutros e
concentrados no ponto 3.
Constata-se que os respondentes consideraram que existe bom relacionamento
interpessoal entre os membros da comunidade universitária. E, principalmente, entre os técnicoadministrativos/técnico-administrativo e técnico-administrativo/chefia imediata.
A consideração humana e a cooperação existentes entre os servidores investigados
foram consideradas de excelente nível, favoráveis, portanto, para um clima de harmonia,
compressão e ajuda mútua.
Além disso, os resultados das subvariáveis cooperação existente e consideração humana
lograram existo em relação aos os níveis de companheirismo, descontração, espontaneidade,
consideração e apreço, espírito de equipe, ao incentivo entre os colegas e reconhecimento da
competência profissional, características essenciais para a construção de um bom clima no
ambiente de trabalho.
Confirma-se, portanto, percepção favorável para a variável relacionamento interpessoal
na opinião da maioria dos investigados.
Na variável, sucessão político-administrativa e comportamento das chefias,
composta por sete subvariáveis e 17 questões, teve 82% dos resultados positivos e concentrados
nos pontos 4 e 5 da escala. 12% dos resultados considerados negativos e concentrados nos
pontos 1 e 2. E 6% dos resultados considerados neutros.
Observa-se que a maioria dos servidores consideraram o processo eletivo na UFF
adequado para escolha dos reitores, coordenadores e chefes de departamento. O comportamento
das chefias foi considerado positivo em relação ao uso da função em benefício da UFF e em
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relação à confiabilidade que desperta entre os servidores. Sua competência, contudo, é
considerada baixa do ponto de vista da qualificação para o exercício da chefia. Além disso, para
a maioria dos pesquisados, tem-se a percepção que falta liderança no comportamento dos
chefes.
A consideração humana dos chefes para com os subordinados foi considerada
satisfatória, principalmente, em relação à prática de elogios e comentários sobre o desempenho
dos servidores, delegação de trabalhos e acompanhamento dos subordinados nas necessidades
laborais.
Assim, deduz-se que foi possível descrever a percepção dos servidores investigados em
relação a variável em análise que a maior parte dos resultados se apresentaram positivos e
favoráveis para a construção do clima organizacional.
Na variável, satisfação pessoal, composta por quatro subvariáveis e 15 questões, teve
73% dos resultados positivos concentrados nos pontos 4 e 5. 6% considerados negativos e 6 %
neutros. E, 13% dos resultados considerados empatados (questões 6.2 e 6.6, página 79).
A pesquisa revela que a satisfação no trabalho, quanto ao tipo e ao setor de trabalho,
está equacionada de forma positiva. Além disso, existe correspondência positiva e integração
com o ambiente de trabalho na UFF.
O turno de 6h tem grande aceitação e é visto como motivador e produtivo para as
atividades laborais na percepção da maioria dos pesquisados. Além disso, entenderam que há
pertinência entre a denominação do cargo e o tipo de trabalho que executam, inclusive,
consideraram-se motivados em relação ao salário considerando as atividades que executam.
Mas, a maioria dos servidores pesquisados se sentem desmotivados em relação a expectativa
de ascensão profissional na UFF.
Assim, é possível dizer que o nível de satisfação dos servidores pesquisados com o
trabalho na UFF é alto e positivo para a construção do clima organizacional.
Após esta breve reflexão sobre os resultados. Vale pensar, também, em que o clima
organizacional dos setores investigados pode colaborar para o melhor desempenho do trabalho?
Algumas reflexões importantes sobre os resultados apurados ajudam a compreender
como o clima organizacional da EGGP/CPTA podem contribuir para um melhor desempenho
no trabalho. Os relacionamentos interpessoais nos setores investigados têm proporcionado um
ambiente saudável e positivo, os servidores se sentem motivados por seus colegas a crescer
profissionalmente, o ambiente de trabalho descontraído e amigável é prazeroso e atraente para
a maioria dos investigados e o espírito de equipe produz um espaço de cooperação. Outo fator
favorável para o clima organizacional e que pode colaborar para melhorar o desempenho no
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trabalho é a relação dos investigados com a chefia imediata, pois os chefes são considerados
íntegros, honestos, incentivadores de boas práticas, competentes para a função, qualificados
para o cargo, democráticos na relação com os subordinados. Assim, os pesquisados se sentem
estimulados e motivados pela relação com a chefia imediata. E, por fim, os pesquisados são
positivamente afetados pela satisfação que têm por trabalhar na UFF, pelo regime de 6 horas,
pelas atividades que desempenham no setor, pelas inúmeras contribuições que são convidados
a oferecer no setor. Então, essas características presentes nos ambientes de trabalho
investigados colaboram para melhorar o desempenho no trabalho.
Outra reflexão importante, após a análise dos resultados é pensar como a UFF pode
utilizar essa pesquisa para melhorar a qualidade do ambiente organizacional?
Algo que ficou evidente é que a UFF precisa investir na infraestrutura de apoio logístico,
adquirir equipamentos novos e adequados para o trabalho, principalmente, rever os espaços
físicos que abrigam os servidores, pois a precariedade têm impacto negativo no clima. Percebese, também, necessidade de conectar os servidores aos objetivos da UFF e dos setores, pois
apesar dos pesquisados demonstrarem comprometimento com a instituição, os mesmos não se
sentem integrados aos objetivos. Assim, investir em planejamento estratégico e comunicação
poderá contribuir para que os setores estejam mais engajados com a finalidade da universidade.
Outro destaque é a percepção negativa em relação à política de capacitação de servidores. Devese refletir, portanto, sobre o papel da Escola de Governo da UFF e como a mesma pode atender
melhor às necessidades dos servidores, inclusive tratar de temas como liderança, papel dos
chefes. Por fim, os programas de benefícios oferecidos exclusivamente pela UFF poderiam
passar por um processo de reavaliação, pois na percepção dos servidores os mesmos não
funcionam de forma adequada, mas como são programa relevantes para e de interesse o
funcionamento adequado dos mesmos poderão afetar positivamente o clima da organização.
Portanto, apesar das mazelas que permeiam a Universidade Pública, como a falta de
recursos, percebe-se que é possível trabalhar para melhorar a qualidade do ambiente de trabalho
dos setores pesquisados com ações pontuais, uma vez que temos posse dos resultados da
pesquisa do Clima Organizacional.
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ANEXOS
Anexo I (Questionário)
QUESTIONÁRIO (MODELO RIZZATTI6 1994, COM ADAPTAÇÃO PARA UFF)

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROFIAP
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

APRESENTAÇÃO
Prezado (a) Servidor (a) da UFF,
Apresento-lhe um questionário para “Análise do Clima Organizacional da EGGP e CPTA”.
Trata-se de uma pesquisa que pretende conhecer sua opinião sobre os mais diferentes aspectos
do dia a dia do nosso ambiente de trabalho. A sua participação, portanto, é fundamental para
subsidiar os dados necessários para o desenvolvimento desta pesquisa. Assim, conto com sua
colaboração para responder as questões a seguir. Ressalto, que não é necessário sua
identificação neste questionário e os dados obtidos servirão apenas para fins acadêmicos.

DADOS GERAIS
1. Qual é o seu sexo?
⃝ masculino
⃝ feminino
2. Há quantos anos você trabalha na UFF?
⃝ menos de 3 anos
⃝ mais de 3 anos e menos de 10 anos
⃝ mais de 10 anos
3. Qual é a sua idade?
⃝ 18 a 20 anos
⃝ 21 a 29 anos

6

Gerson Rizzatti é doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (2002).
Atualmente é professor adjunto da UFSC. Tem atuado nos seguintes temas: clima organizacional,
comportamento humanos em organizações, comportamento humano no trabalho, entre outros. Construiu o
presente modelo de questionário em sua dissertação de mestrado em 1995 com o título “Análise de fatores
significativos do clima organizacional da Universidade Federal de Santa Catarina: Contribuição para implantação
do programa qualidade total”.
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⃝ 30 a 39 anos
⃝ 40 a 59 anos
⃝ mais de 60 anos
4. Qual é a sua formação acadêmica?
⃝ fundamental
⃝ médio
⃝ superior incompleto
⃝ superior
⃝ especialização
⃝ mestrado
⃝ doutorado
⃝ pós-doutorado
5. Qual é o nível de classificação de seu cargo na UFF?
⃝A
⃝B
⃝C
⃝D
⃝E
6. Você ocupa cargo de chefia?
⃝ sim
⃝ não
7. Qual é a sua lotação?
⃝ EGGP
⃝ CPTA
MODELO DE QUESTIONÁRIO ADAPATADO PARA UFF
INTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DAS QUESTÕES A SEGUIR
1. Leia com atenção cada questão.
2. Ao lado de cada questão você encontrará uma escala de 5 a 1.
3. Assinale SOMENTE UMA VEZ EM CADA QUESTÃO o número que melhor expresse
a sua opinião.
4. O número 1 (um) corresponde ao valor mínimo.
O número 2 (dois) corresponde a um valor entre o grau médio e mínimo.
O número 3 (três) corresponde ao valor médio.
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O número 4 (quatro) corresponde a um valor entre o grau máximo e médio.
O número 5 (cinco) corresponde ao grau máximo.

A tabela abaixo irá facilitar sua compreensão
1

2

3

4

5

Nada

Pouco

Razoável

Muito

Muitíssimo

Ruim

Pouco satisfatório

Regular

Bom

Ótimo

Nunca

Poucas vezes

Às vezes

Frequentemente Sempre

5. Exemplificando
ESCALA
QUESTÕES
1.1 Você acha que a imagem da UFF na comunidade externa é:

5 4 3 2 1

Caso você entenda que a imagem da UFF é ótima assinale no espaço que corresponde ao
número 5.
Se não, escolha um dos outros quatro números que melhor expresse sua opinião, conforme
tabela do item 4.

QUESTIONÁRIO
1. A IMAGEM E AVALIAÇÃO DA UFF
ESCALA
5 4 3 2 1
QUESTÕES
1.1 Você acha que a imagem da UFF na comunidade externa é:
1.2 Até que ponto você se sente disposto a melhorar a imagem da
UFF?
1.3 Você fica indignado quando ouve alguém depreciando a imagem
da UFF?
1.4 Com que frequência você associa a UFF, com a imagem
depreciativa que se faz do serviço público na imprensa/mídia.
1.5 De maneira geral, como você considera o atendimento às pessoas
que procuram a UFF?
1.6 Na sua percepção, como você avalia o grau de satisfação da
sociedade em relação à qualidade dos serviços prestados pela UFF?
1.7 Como você percebe ou avalia o grau de satisfação dos alunos em
relação aos serviços administrativos prestados pela UFF?
1.8 Como você percebe ou avalia o grau de satisfação dos alunos em
relação à qualidade do ensino na UFF?
1.9 Você acha que os servidores valorizam (prestigiam) a UFF?
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1.10 Você acredita que trabalhar na UFF pode levar a um bom futuro
profissional?
1.11 Até que ponto você “veste a camisa” da UFF?
1.12 Você se considera informado sobre as grandes ações/metas
projetos desenvolvidos na UFF?
1.13 Na sua opinião, a imagem pública da UFF desperta sentimento
de orgulho em você?
1.14 Você acredita que os servidores conhecem e estão integrados aos
objetivos da UFF?
1.15 Na sua percepção, qual o prestígio de que você desfruta na
comunidade externa por trabalhar na UFF?
Em cada uma das afirmativas abaixo, assinale o nível que na sua
opinião melhor define a UFF:
1.16 A UFF é uma organização organizada?
1.17 A UFF é uma organização apática/atrasada?
1.18 A UFF é uma organização clientelista?
1.19 A UFF é uma organização humanizada?
1.20 A UFF é uma organização moderna/desafiante?
2. DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, BENEFÍCIOS E
INCENTIVOS
ESCALA
5 4 3 2 1
QUESTÕES
2.1 Na sua visão, é importante que o servidor ao ingressar na UFF seja
“ambientado” na vida universitária?
2.2 Você acha que a política de recursos humanos da UFF valoriza o
servidor quanto ao ser desempenho profissional?
2.3 O sistema de capacitação da UFF satisfaz as necessidades de
formação e aperfeiçoamento dos servidores (Técnico Administrativos e Docentes)?
2.4 O treinamento oferecido pela UFF proporciona crescimento
profissional, gerando maior satisfação para o trabalho?
2.5 Os programas de treinamento de que você participou contribuíram
ou têm contribuído para seu progresso profissional?
2.6 Na sua opinião, o processo de avaliação de desempenho na UFF
favorece o predomínio de aspectos pessoais em detrimento de
aspectos profissionais?
2.7 Até que ponto você acha que os servidores da UFF tem interesse
em melhorar seu desempenho?
2.8 Você concorda que o sistema de avaliação é capaz de premiar a
competência profissional?
2.9 Você acha que os profissionais competentes realmente têm
oportunidade na UFF?
2.10 Você diria que a UFF oferece boas condições de progresso
profissional à maioria dos seus servidores?
2.11 Considerando o mercado de trabalho e as atividades que você
executa, você diria que sua remuneração é:
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2.12 Você considera que os benefícios legais e assistências são um
fator de motivação para o trabalho?
2.13 Até que ponto você é assíduo e pontual no serviço?
2.14 Você afirmaria que conhece e observa as normas legais e
regulamento da UFF?
Assinale a sua opinião sobre o nível de qualidade de cada um dos
benefícios abaixo descritos:
2.15 Vale – alimentação
2.16 Auxílio – creche
2.17 Incentivo – pesquisa
2.18 Assistência – odontológica
2.19 Programa de prevenção a doenças
2.20 Assistência Social
2.21 Assistência médica
2.22 Ambulatório médico
2.23 Vale – transporte
2.24 Restaurante universitário
3. ORGANIZAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO
QUESTÕES

ESCALA
5 4 3 2 1

3.1 Na sua percepção, a quantidade de chefias existentes na UFF em
relação às necessidades é:
3.2 Você acha que a quantidade de pessoal técnico – administrativo
na UFF em relação as necessidades do serviço está:
3.3 Você acha que a quantidade de Docentes em relação às
necessidades do serviço está:
3.4 Você diria que conhece as tarefas e responsabilidades dos seu
trabalho?
3.5 A clareza de como devem ser executadas as suas tarefas permite
que você se sinta confiante?
3.6 Você participa do planejamento e das decisões que envolvem o
trabalho no seu setor?
3.7 Na sua opinião, você considera que no seu setor de trabalho existe
uma distribuição justa das tarefas?
3.8 Você acha que os servidores (técnico – administrativos e
Docentes) se esforça para evitar erros e desperdícios no serviço?
3.9 No seu setor de trabalho as pessoas orientam seus esforços em
função dos objetivos e prioridades da UFF?
3.10 Até que ponto você acha que o trabalho no seu setor é
organizado?
3.11 Até que ponto o sistema de comunicação (mensagem,
memorandos, jornais, etc) contribui para melhorar o desempenho no
trabalho?
3.12 A contratação de empresas prestadores de serviço na UFF gera
alguma insegurança a você?
3.13 Você diria que a contratação dessas empresas melhora a
qualidade dos serviços na UFF:
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Como você avalia que os servidores da UFF (Técnico –
administrativos e Docentes) utilizam a maior parte do seu tempo no
trabalho?
3.14 Planejando as suas tarefas:
3.15 Usando o telefone:
3.16 Lendo Jornais e informativos:
3.17 Indo e vindo a outros setores de trabalho, bancos, cantinas:
3.18 Executando as suas tarefas de trabalho:
Em termos gerias, você diria que os servidores (Técnico –
Administrativos e Docentes) da UFF:
3.19 Gostam de trabalhar
3.20 Evitam o trabalho
3.21 Evitam responsabilidade
3.22 São autossuficientes no seu trabalho
3.23 Necessitam de controle no seu trabalho
3.24 Zelam pela economia de materiais na UFF
3.25 Conservam o patrimônio da UFF
Assinale a sua opinião, em relação às condições físicas no seu
ambiente de trabalho:
3.26 Ventilação
3.27 Barulho
3.28 Temperatura
3.29 Iluminação
3.30 Espaço adequado
3.31 Limpeza
3.32 Móveis e equipamentos
3.33 Equipamentos de informática
3.34 Manutenção
4. RELACIONAMENTO INTERPESSOAL
ESCALA
5 4 3 2 1
QUESTÕES
4.1 O relacionamento em seu setor de trabalho entre servidores e a
chefia é adequado?
4.2 O relacionamento em seu setor de trabalho entre servidores e a
chefia é cordial?
4.3 O relacionamento em seu setor de trabalho entre os servidores é
cooperativo?
Na sua percepção como você classificaria o relacionamento entre as
categorias abaixo relacionadas:
4.4 Técnico – Administrativo x Técnico – administrativo
4.5 Técnico – Administrativo x Docente
4.6 Técnico – Administrativo x Aluno
4.7 Docente x Docente
4.8 Docente x Aluno
4.9 Como você classificaria o nível de companheirismo e integração
na UFF?
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4.10 O grau de consideração e apreço existente entre seus colegas de
trabalho é:
4.11 No seu entendimento, qual o grau de descontração,
espontaneidade existente no seu ambiente de trabalho?
4.12 No seu setor, as pessoas são cooperativas e têm espírito de
equipe?
4.13 Até que ponto seus colegas de setor incentivam uns aos outros
para um melhor desempenho?
4.14 Em seu setor, as pessoas tendem a reconhecer a competência
profissional dos colegas?
5. SUCESSÃO POLÍTICO – ADMINISTRATIVA E COMPORTAMENTO DAS
CHEFIAS
ESCALA
5 4 3 2 1
QUESTÕES
5.1 Você diria que as chefias na UFF usam o poder em benefício
próprio ou de grupos?
5.2 O atual sistema sucessório através de eleição existente na UFF é
adequado a nossa realidade?
5.3 Na sua opinião, as pessoas que ocupam cargo de chefia na UFF
estão preparadas para essa função?
5.4 Essas chefias exercem liderança?
5.5 A sua chefia estimula, motiva e incentiva para o seu
aperfeiçoamento profissional?
5.6 As sugestões ou soluções apresentadas individualmente ou por
grupos de trabalho são aceitas e aplicadas pela chefia?
5.7 No seu entendimento, as chefias da UFF, atualmente, desfrutam
de credibilidade:
5.8 Você diria que a liberdade de ação no desempenho de suas
atribuições é alta:
5.9 Você diria que a sua chefia delega competência na execução das
tarefas?
5.10 Em que medida você recebe acompanhamento do seu superior
para o desenvolvimento do seu trabalho?
5.11 O seu chefe planeja e organiza racionalmente as atividades do
seu setor?
5.12 O seu chefe comunica-se claramente e esclarece os planos para
o setor?
5.13 O seu chefe discute e troca ideias com o grupo de trabalho?
5.14 Você confia no seu chefe?
5.15 O seu chefe costuma fazer elogios e comentários sobre o
desempenho de seus subordinados?
5.16 O seu chefe reclama ou repreende quando o trabalho é
deficiente?
5.17 O seu chefe é competente e conhece a fundo as atividades do
setor?
6. SATISFAÇÃO PESSOAL
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ESCALA
5 4 3 2 1
QUESTÕES
6.1 Considerando sua formação profissional, o cargo que você exerce
atualmente é motivador?
6.2 Você considera que a denominação do seu cargo é um fator de
prestígio pessoal:
6.3 Considerando as atividades que você exerce e as condições
oferecidas pela UFF, o seu salário é motivador?
6.4 Até que ponto você considera que o turno único (6h) de trabalho
é motivador?
6.5 Até que ponto você considera que o turno único (6h) de trabalho
é produtivo?
6.6 O prestígio que você desfruta na organização pelo trabalho que
executa é alto:
6.7 O grau de responsabilidade que lhe é atribuído é coerente com a
sua capacidade?
6.8 Você tem a oportunidade de representar o seu setor em outros
eventos?
6.9 Com que frequência você é chamado a dar contribuição em
assuntos importantes?
6.10 Você tem expectativa de ascender profissionalmente na UFF?
6.11 Você está satisfeito com seu emprego na UFF?
6.12 Você está satisfeito com o trabalho que executa?
6.13 Você sente-se integrado à UFF?
6.14 Você está satisfeito com o seu setor de trabalho?
6.15 A UFF costuma dar atenção aos problemas pessoais dos
servidores?
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ANEXO II
Correlação entre as questões e as subvariáveis que compõe as variáveis do Clima
Organizacional
Quadro 1 – Agrupamento das questões por subvariáveis que compõe a variável Imagem e
Avaliação (Rizzati, 1995)
Subvariável
Questões
1 – Imagem da UFF na comunidade
externa
5 – Atendimento aos usuários
6 – Satisfação da sociedade quanto à
Satisfação dos usuários
qualidade dos serviços
7 – Satisfação dos alunos quanto aos
serviços administrativos
8 – Satisfação dos alunos quanto à
qualidade do ensino
4 – Dissociação entre imagem da UFF e
imagem depreciativa do serviço público
na imprensa
16 – Instituição organizada
Percepção figurativa
17 – Organização dinâmica/avançada
18 – Organização profissional/impessoal
19 – Organização humanizada
20 – Organização moderna/desafiante
2 – Disposição em melhorar a imagem
3 – Indignação frente à depreciação da
UFF`
9 – Valorização atribuída à organização
Sentimento de identidade
11 – Comprometimento com a
organização
13 – Orgulho quanto à imagem pública
da UFF
12 – Informação sobre projetos
Percepção dos objetivos
significativos
14 – Integração com os objetivos
10 – Expectativa de futuro profissional na
UFF
Prestígio obtido
15 – Prestígio na comunidade por
trabalhar na UFF
Quadro 2 – Agrupamento das questões, por subvariáveis que compõe a variável
Desenvolvimento de Recursos Humanos, Benefícios e Incentivos (Rizzatti, 1995).
Subvariável
Questões
3 – Satisfação quanto ao sistema da
capacitação
4 – Satisfação e crescimento
Condições de progresso funcional
proporcionado pelo treinamento
5 – Contribuição do treinamento para o
progresso funcional
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Reconhecimento proporcionado

Justiça predominante

Comprometimento e interesse pelo
trabalho

Qualidade dos benefícios

10 – Condições de progresso funcional
2 – O quanto a política de RH valoriza o
desempenho profissional
9 – Oportunidades para profissionais
competentes
11 – Adequação da remuneração quanto
ao mercado de trabalho e a função
exercida
6 – O quanto o processo de avaliação
favorece aspectos profissionais
8 – Capacidade do sistema de avaliação
em premiar a competência profissional
1 – Importância da ambientação na vida
universitária
7 – Interesse na melhoria do desempenho
13 – Assiduidade e pontualidade no
serviço
14 – Conhecimento e cumprimento das
normas e regulamentos
12 – O quanto os benefícios legais e
assistências são o fator de motivação par
ao trabalho
15 – Auxílio – alimentação
16 – Auxílio – creche
17 – Incentivo – pesquisa
18 – Assistência – odontológica
19 – Programa de prevenção a doenças
20 – Assistência – social
21 – Assistência – médica
22 – Ambulatório – médico
23 – Auxílio – transporte
24 – Restaurante universitário

Quadro 3 – Agrupamento das questões por subvariáveis que compõe a variável Organização
e Condições de Trabalho (Rizzatti, 1995).
Subvariáveis
Questões
1 – Quantidade de chefias
2 – Quantidade de técnico –
Adequação da estrutura
administrativos
3 – Quantidade de docentes
11 – Sistema de comunicação
4 – Conhecimento das tarefas e
responsabilidades do trabalho
Clareza organizacional
5 – Nível de confiança proporcionado
pela clareza de como executar as tarefas
10 – Organização do trabalho no setor
27 – Condições de ventilação
28 – Condições quanto ao ruído
Apoio logístico proporcionado
29 – Condições de temperatura
30 – Condições de iluminação
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Terceirização
Justiça predominante

Comprometimento e interesse

Utilização do tempo

31 – Adequação do espaço
32 – Condições de limpeza
33 – Adequação de móveis e
equipamentos
34 – Disponibilidade de equipamento de
informática
35 – Condições de manutenção
12 – Segurança proporcionada pela
terceirização dos serviços
13 – Melhoria da qualidade do serviço
proporcionada pela terceirização
7 – Justiça na distribuição de tarefas
6 – Participação no planejamento e nas
decisões do setor
8 – Esforço para evitar erros e
desperdícios no serviço
9 – Orientação de esforços em função dos
objetivos e prioridades
19 – Gosto pelo trabalho
20 – Procuram serviço
21 – Assunção de responsabilidades
22 – Gosto pela responsabilidade
23 – Autossuficiência no trabalho
24 – Necessidade de controle
25 – Zela pela economia de materiais
26 – Conservação/preservação do
patrimônio
14 – Planejamento de tarefas
15 – Uso racional do telefone no serviço
16 – Leitura de jornais e revistas
exclusivamente em função do serviço
17 – Deslocamento do setor de trabalho
em situações estritamente necessárias
18 – Execução de tarefas do trabalho

Quadro 4 – Agrupamento por questões por subvariáveis que compõe a variável
Relacionamento Interpessoal (Rizzatti, 1995).
Subvariável
Questões
1 – Chefia/servidor
4 – Técnico-administrativo/técnicoadministrativo
Relacionamento existente
5 – Técnico-administrativo/professor
6 – Técnico-administrativo/aluno
7- Professor/professor
8 – Professor/aluno
3 – Cooperação no setor de trabalho
9 – Nível de companheirismo e
Cooperação existente
integração
11 – Grau de descontração e
espontaneidade no trabalho
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Consideração humana

12 – Espírito de equipe
2 – Cordialidade no trabalho
10 – Consideração e apreço entre colegas
13 – Existência de incentivo entre os
colegas no trabalho para melhoria no
desempenho
14 – Reconhecimento da competência
profissional entre colegas

Quadro 5 – Agrupamento das questões por sub – variáveis que compõe a variável Sucessão
Político Administrativa e Comportamento das Chefias (Rizzatti, 1995).
Subvariável
Questões
2 – Adequação à realidade universitária
Sucessão político administrativa
do sistema sucessório por eleição
1 – As chefias usam o poder em
benefícios da organização
Credibilidade
7 – Credibilidade das chefias
14 – Confiabilidade na chefia
3 – Qualificação das chefias para
exercício da função
4 – Liderança das chefias
Competência e qualificação
5 – Grau de estímulo da chefia para o
aperfeiçoamento profissional do servidor
17 – Conhecimento do chefe sobre
atividades do setor
9 – Delegação de competência pela
chefia
Delegação
10 – Grau de acompanhamento da chefia
no desenvolvimento do trabalho
11 – Nível de organização e
planejamento do chefe
Clareza percebida
12 – Capacidade de comunicação e
clareza da chefia
6 – Aceitabilidade e aplicabilidade por
parte da chefia das sugestões
apresentadas
Ênfase da participação
8 – A liberdade de ação no desempenho
das atribuições
13 – Relação da chefia com o grupo de
trabalho na discussão e troca de ideias
15 – A prática de elogios e comentários
sobre o desempenho dos servidores
Consideração humana
16 – A capacidade da chefia em avaliar o
trabalho deficiente
Quadro 6 – Agrupamento das questões por subvariáveis que compõe a variável Satisfação
Pessoal (Rizzatti, 1995).
Subvariável
Questões
Satisfação no trabalho
11 – Satisfação em relação ao emprego

114

Jornada de trabalho

Prestígio obtido

Reconhecimento proporcionado

12 – Satisfação com o tipo de trabalho
que executa
13 – Nível de integração com a UFF
14 – Satisfação em relação ao setor de
trabalho
4 – O quanto é motivador o turno de seis
horas
5 – O quanto é produtivo o turno de 6
horas
1 – O quanto é motivador o cargo
considerando o grau de formação
profissional
2 – Prestígio decorrente da denominação
do cargo
6 – Grau de prestígio desfrutado na UFF
pelo trabalho que executa
8 – Oportunidade para representar o setor
3 – O quanto é motivador o salário em
relação as atividades exercidas e às
condições oferecidas
7 – Grau de responsabilidade atribuída
em relação a capacidade
9 – Frequência em que é chamado para
contribuir em assuntos importantes
10 – Expectativa de ascensão profissional
na UFF
15 – Nível de preocupação da UFF com
os problemas pessoais dos servidores

