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Resumo 

Compreender o clima organizacional em uma organização pública torna-se fundamental para 

se conhecer as percepções dos servidores acerca de suas condições de trabalho e poder 

promover mudanças graduais visando transformar a gestão pública em uma gestão por 

resultados. Este estudo objetiva diagnosticar o clima organizacional na estrutura de uma 

empresa pública municipal do Rio de Janeiro e analisar seu reflexo e impacto no desempenho, 

na motivação e na satisfação dos seus servidores. Os procedimentos metodológicos adotados 

basearam-se na análise documental, bibliográfica e no emprego de questionário para o 

levantamento e a interpretação dos dados. Os resultados apontaram aspectos que merecem a 

atenção da organização pesquisada, no sentido de serem reforçados e outros a serem 

melhorados, de modo que os servidores se sintam motivados a desempenhar melhor suas 

atividades e realizados pessoal e profissionalmente. 

 

Palavras-chave: Clima Organizacional; Pesquisa de Clima Organizacional; Gestão de 

Pessoas no Setor Público; Satisfação no Trabalho. 

 

 

 

1 - Introdução 

 

Segundo Gaetani (2005), as políticas de gestão pública no Brasil estão 

tradicionalmente vinculadas às seguintes áreas de ação: arquitetura organizacional do Estado, 

relações trabalhistas no âmbito do poder público, mecanismos de controle e auditoria do gasto 

público, regras de licitação e controle vigentes, processos de planejamento e execução 

orçamentário-financeira da ação governamental, governo eletrônico e políticas regulatórias. 

Neste sentido, não observamos no campo das políticas de gestão pública do país uma 

preocupação com as condições do clima organizacional capazes de dar suporte a reformas 

administrativas gerenciais. 

A ideia da modernização administrativa, principalmente a partir dos anos 1990, com a 

renovação dos métodos de gestão que se origina com o New Public Management, tem sido no 

Brasil objeto de atenção dos governos, contribuindo para o estabelecimento de novos 

parâmetros para a gestão pública no país. No entanto, apesar de muitos temas relacionados à 

importância do desempenho do servidor público na estrutura administrativa serem abordados, 

não se nota quase nada relacionado ao clima organizacional (MÓL, 2010, p. 12).  

Diante disso, o estudo objetivou elucidar a seguinte questão: Quais fatores influenciam 

o clima organizacional na Empresa Municipal de Informática do Rio de Janeiro, bem como o 

grau de satisfação dos seus servidores, e quais precisam ser priorizados pelos gestores para 

promover as mudanças necessárias no ambiente da organização? 
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Diversos aspectos dentro da organização acabam se tornando uma indicação de que 

algo não vai bem, isto é, nos oferecem a informação de que o ambiente está ruim ou o clima 

não é bom. Neste caso, os possíveis indicadores de um clima organizacional insatisfatório 

podem estar relacionados às condições físicas de trabalho inadequadas; aos benefícios que 

não atendem às necessidades básicas dos servidores; ao modo como os chefes administram 

suas áreas e se relacionam com seus colaboradores; à restrição de participação dos servidores 

nas decisões da empresa ou nos setores em que atuam; à impossibilidade de realizar 

internamente uma carreira profissional, por exemplo. Por outro lado, pode haver sinais que 

indicam a existência de um clima organizacional favorável, tais como a participação 

espontânea dos colaboradores em atividades extras; senso de economia; bom relacionamento 

e envolvimento dos servidores em suas tarefas; qualidade dos produtos e serviços oferecidos; 

e poucas reclamações de clientes. 

 Logo, a presente pesquisa se justifica pelo fato de muitos órgãos públicos terem em 

sua maioria funcionários desmotivados e descompromissados. Um levantamento como este 

pode identificar as principais lacunas onde o gestor pode intervir para melhorar o clima 

organizacional de sua equipe contribuindo para a qualidade de vida dos colaboradores e, 

consequentemente, dos resultados de desempenho no trabalho, como também na reformulação 

das políticas internas e reestruturação da organização. 

Desta forma, o foco geral do trabalho tem o propósito de obter um conjunto de 

informações relacionadas à motivação do quadro funcional de uma empresa pública municipal 

do Rio de Janeiro capaz de dar suporte, em termos de diagnósticos, a outros órgãos do setor 

público, promovendo maior eficiência e eficácia da máquina administrativa. Por conseguinte, 

especificamente, a pesquisa pretende compreender o clima organizacional a partir das 

percepções coletivas, ou seja, compartilhadas pelos servidores nas suas relações com as 

políticas e práticas vigentes na instituição objeto deste estudo. Afinal, entender o clima 

organizacional é essencial neste estudo de caso para esclarecer os principais problemas 

relacionados à gestão de pessoas que mais atingem o servidor no sentido de sua motivação e 

adaptação às práticas gerenciais de resultado. 

O trabalho está estruturado em cinco seções, incluindo esta introdução. A segunda 

seção apresenta o caso, abordando informações sobre a organização pesquisada, o objeto de 

estudo, a metodologia empregada e o levantamento e a análise dos dados. Na seção seguinte, 

é apresentado o referencial teórico de análise utilizado na pesquisa a partir da revisão de 

literatura. Na sequência, é descrito o plano de ação mediante os resultados analisados. E, por 

último, temos as considerações finais sobre o significado dos dados identificados e a 

importância da pesquisa de clima organizacional para a gestão pública. 

 

2 – Apresentação do Caso 

 

2.1 – Instituição Pesquisada 

 

 A Empresa Municipal de Informática do Rio de Janeiro foi criada pela Lei nº 140/79 e, 

até atingir a natureza jurídica de empresa pública municipal, passou por diversas 

transformações. Nasceu como uma fundação denominada RioPlan que desempenhava 

atividades de informática, planejamento urbano, projetos urbanísticos, produção de 

estatísticas gerenciais, além de ser responsável pela base cartográfica do Município do Rio de 
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Janeiro. A fundação RioPlan, inicialmente, era vinculada à antiga Secretaria de Planejamento, 

responsável pelo planejamento econômico e urbano da cidade e, após sua extinção, passou a 

vincular-se diretamente ao Gabinete do Prefeito. 

Em 1983, a fundação RioPlan transformou-se no Instituto Municipal de Planejamento, 

mantendo as atribuições de informática e planejamento urbano. Em 1990, o Instituto 

transformou-se em empresa pública pela Lei nº 1.562/90 com o objetivo de agilizar a tomada 

de decisão e simplificar a contratação de técnicos especializados, passando a denominar-se 

Empresa Municipal de Informática e Planejamento S.A., mantendo as funções de 

planejamento urbano e informática. 

Por meio da Lei nº 2.689/98, a Empresa Municipal de Informática e Planejamento foi 

desmembrada em um novo órgão, o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP), 

que passou a vincular-se à Secretaria Municipal de Urbanismo. Assim, a competência de 

planejamento urbano foi transferida ao IPP, enquanto a área de Informática manteve-se na 

Empresa Municipal de Informática.  

Em 2005, com a finalidade de focar seu atendimento às funções de governo, a empresa 

adotou um novo modelo de funcionamento baseado na desconcentração administrativa ao 

criar Unidades Funcionais junto aos órgãos municipais, as quais eram ligadas à Unidade 

Central, sede da empresa. Cada Unidade Funcional atendia as necessidades de Tecnologia de 

Informação e Comunicação de um determinado grupo de órgãos, cujas atividades eram afins, 

seguindo as diretrizes emanadas pela Unidade Central. Em 2009, as Unidades Funcionais 

passaram a denominar-se de Gerências Técnicas de Informática Local, subordinadas à 

Coordenadoria Técnica de Atendimento.  

A partir de então, a Empresa Municipal de Informática tornou-se responsável por 

consolidar os Planos Anuais de Trabalho de TI de todos os órgãos da Administração 

Municipal, exercendo importante papel na análise dos processos e contratos relacionados à 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 

Dentre as diretrizes estratégicas que norteiam a prestação de serviços da empresa, temos as 

seguintes: 

- Negócio: Soluções de TIC intensivas em conhecimento, inovação e segurança, tais 

como: planejamento estratégico de TI, arquitetura da informação, desenho e implementação 

de soluções de TI, operação de TI, guarda das informações da PCRJ, suporte técnico ao 

usuário e viabilização de aquisições/contratações corporativas de TI. 

- Missão: Garantir a prestação de serviços de governo eletrônico da Prefeitura em 

qualquer local e hora, de acordo com as necessidades dos cidadãos, da Administração Pública 

e dos servidores. 

- Visão: Ser reconhecida pelos órgãos da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro como 

parceira estratégica, provedora de soluções inovadoras, elo vital para a prestação de serviços 

públicos para a população. 

-Valores: Pessoas como valor estratégico; inovação; satisfação do cliente; 

compromisso com a população carioca; transparência e prestação de contas; ética pública e 

eficiência. 

Um dos objetivos importantes do plano estratégico da empresa é garantir a 

padronização da tecnologia utilizada na Prefeitura para facilitar o gerenciamento da 

Tecnologia da Informação e Comunicação, garantindo a integração entre as bases de dados, 

racionalização de custos e garantia da interoperabilidade entre equipamentos, programas, 
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sistemas de informação e serviços eletrônicos. Além disso, o plano estratégico lança um olhar 

para a estrutura de gestão da empresa, identificando fragilidades organizacionais e de pessoal, 

medida essa necessária para aumentar sua eficiência. Atualmente, a Empresa Municipal de 

Informática do Rio de Janeiro está vinculada à Secretaria Municipal de Administração e, 

desde 2011, mantém um contrato de gestão assinado com o Prefeito onde estão definidas 

metas anuais a serem cumpridas. 

Em 2015, o quadro funcional da Empresa Municipal de Informática contava com um 

total de 630 servidores, conforme observado na Figura1. 

 
Figura 1 – Quadro Funcional 2015 (nº de servidores) 

 

 
 

Fonte: Dados da Empresa Municipal de Informática (2015) 

 

Diante do exposto, a gestão de pessoas torna-se fundamental para o cumprimento dos 

objetivos da empresa, bem como na manutenção de servidores motivados e qualificados na 

execução de suas atividades. Sendo assim, a qualidade e a motivação dos servidores são 

fatores-chave para que a empresa consiga exercer o seu papel de modernizar a administração 

pública municipal carioca. Por este motivo, a pesquisa tem como objeto de estudo o 

diagnóstico e a avaliação do clima organizacional desta empresa pública municipal e, a partir 

dos resultados obtidos, propor um plano de ação que contribua para o aprimoramento da 

gestão de pessoas e, se for o caso, recupere a confiança dos seus servidores. 

 

2.2 – Metodologia 
 

 A pesquisa realizada é caracterizada como do tipo exploratória, tendo em vista que seu 

objetivo está em proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 

mais explícito ou a permitir a construção de hipóteses. Além disso, a pesquisa tem caráter 

descritivo por permitir a descrição das características de determinada população ou fenômeno 

ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis (GIL, 2002, p. 41-42). 

 Quanto aos procedimentos, adotou-se a pesquisa bibliográfica e a documental. De 

acordo com Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, enquanto a pesquisa 
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documental se vale de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que 

podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa.  

 O desenvolvimento da pesquisa delineia-se como estudo de caso por tratar-se de uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da 

vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos e o pesquisador tem pouco ou nenhum controle (YIN, 2001, apud 

ZANELLA, 2012, p. 84). 

 Em relação à abordagem do problema, utilizou-se da pesquisa quantitativa pelo 

emprego de instrumentos estatísticos quando do tratamento dos dados. Para este fim, foi 

utilizado questionário como instrumento de coleta de dados, não só pelas características da 

pesquisa e do tema proposto, como também, conforme definido por Gil (2002), por se 

constituir o meio mais rápido e barato de obtenção de informações, não exigindo treinamento 

de pessoal e por garantir o anonimato. 

O questionário foi composto por 33 afirmativas com respostas fechadas, divididas em 

10 grupos de variáveis, as quais deveriam ser respondidas com SIM, para ratificar plenamente 

a afirmação, ou NÃO, quando a afirmação não fosse verdadeira. Por último, o questionário 

apresentou uma questão sobre o grau de satisfação do servidor em relação ao seu trabalho. Na 

aplicação deste instrumento preservou-se o anonimato do servidor, não o identificando 

nominalmente. 

Durante o período de coleta dos dados, entre setembro e novembro de 2015, foram 

aplicados 35 questionários a servidores pertencentes às seguintes áreas da empresa: 

Presidência, Diretoria de Administração e Finanças, Diretoria de Operações, Diretoria de 

Sistemas, Diretoria de Tecnologia e Coordenadoria Técnica de Atendimento. Foram excluídos 

da pesquisa os servidores que estavam de licença, os que tinham seu contrato de trabalho 

suspenso e os cedidos a outros órgãos municipais. Em razão disso, a amostra considerada na 

pesquisa foi selecionada de uma população de 550 servidores. 

Por se tratar de uma pesquisa para diagnóstico de clima organizacional em que as 

variáveis selecionadas apresentam heterogeneidade na população em estudo, foi empregada a 

técnica de amostragem estratificada. Este modelo de amostragem permitiu que a população-

alvo fosse dividida em diferentes subgrupos, nos quais os servidores foram selecionados de 

forma aleatória e proporcional dentro de cada estrato, garantindo, assim, a representatividade 

de cada um deles na amostra, cujo resultado apresenta-se na Tabela 1. A definição dos 

estratos correspondeu às seis áreas da empresa abrangidas pela pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

6 

 

Tabela 1 – Nº de Servidores Amostrados/Área da Empresa  

(População de 550 Servidores) 

 

Grupo (área) 
Nº de 

servidores 
Proporção 

Cálculo da amostra 

por estrato 

Nº de 

servidores 

amostrados 

Presidência 33 33/550 = 0,06 0,06*35 = 2,1 2 

Diretoria de Administração e Finanças 42 42/550 = 0,0764 0,0764*35 = 2,674 3 

Diretoria de Operações 196 196/550 = 0,3564 0,3564*35 = 12,474 12 

Diretoria de Sistemas 59 59/550 = 0,1073 0,1073*35 = 3,7555 4 

Diretoria de Tecnologia 25 25/550 = 0,0455 0,0455*35 = 1,5925 2 

Coordenadoria Técnica de Atendimento 195 195/550 = 0,3545 0,3545*35 = 12,4075 12 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A coleta dos dados foi realizada após contato individual com cada servidor 

pesquisado, sendo esclarecida a proposta deste trabalho de conclusão de curso, bem como o 

teor do questionário. O questionário foi distribuído aos servidores das áreas em questão que se 

dispuseram a colaborar com a pesquisa, aleatoriamente, até o limite do quantitativo amostral 

por área da empresa, conforme determinado no processo de amostragem estratificada (Tabela 

1). Na introdução do questionário havia as informações necessárias para o preenchimento da 

pesquisa, cujas afirmativas foram de entendimento fácil. 

O tempo decorrido na coleta total dos dados da pesquisa teve relação direta com a 

disponibilidade de tempo do pesquisador e dos servidores consultados, já que todos são 

funcionários da empresa em estudo e, portanto, comprometidos com suas atividades laborais, 

assim como pelo fato do preenchimento do questionário não ter sido feito de forma imediata. 

 

2.3 – Análise dos Dados 

 

 O questionário empregado para diagnóstico de clima organizacional foi adaptado da 

pesquisa feita por Bispo (2006) que, segundo o autor, é aplicável a uma empresa de qualquer 

natureza, seja pública ou privada, possibilitando detectar como está o clima organizacional e a 

qualidade de vida de seus funcionários por meio dos níveis de influência dos fatores internos e 

externos à organização.  

 Porém, o presente estudo considerou apenas os fatores internos, pois, de acordo com 

Gasparetto (2008), são os que mais influenciam no clima organizacional, isto é, são condições 

presente dentro da organização que atuam diretamente no relacionamento da empresa com 

seus colaboradores. Sobre os fatores externos, o autor ressalta que:  

 
Estes fatores são, por característica, pouco controláveis através de uma 

atuação mais direta da organização, isto é, pouco ela poderá fazer no sentido 

de influenciar ou modificar essas variáveis, porque elas estão, normalmente, 

fora do seu controle. A organização é, nesse ponto, impotente para evitar que 

esses fatores influenciem o clima. (...) Além disso, a influência causada por 

esses fatores acaba sendo muitas vezes passageira e é rapidamente absorvida 
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ou esquecida pelos colaboradores quando novos fatores externos surgem, 

causando outras influências (GASPARETTO, 2008, p. 20). 

 

Desse modo, a investigação priorizou algumas variáveis internas que são geradas por 

ações da própria organização, através da atuação de seus administradores, a saber: 

 

1. Vida Profissional – Estabelece o grau de identificação profissional dos colaboradores 

com a organização, medindo o nível de seu orgulho em relação à organização e de seu 

sucesso profissional; 

2. Visão Estratégica – Capacidade de perceber se comportamentos/atitudes e o trabalho 

desenvolvido contribuem para a missão e visão da organização; 

3. Liderança – Capacidade de exercer influência no comportamento de pessoas/grupos de 

forma a impulsioná-los à realização ou alcance de metas estabelecidas; 

4. Processo Decisório – Revela o grau de centralização ou descentralização das decisões; 

5. Comunicação institucional – Disseminação de informações e experiências intra e 

intersetorial; 

6. Reconhecimento – Descreve o quanto a organização é valorizada e valoriza o 

desempenho de seus colaboradores. Representa o quanto os esforços individuais 

diferenciados são reconhecidos; 

7. Ambiência Organizacional – Estabelece se o ambiente de trabalho, no que se refere ao 

grau de relacionamento entre os servidores, favorece a realização das atividades 

individuais ou coletivas; 

8. Desenvolvimento – Ações implementadas na organização para o desenvolvimento de 

competências e o crescimento profissional de seus colaboradores; 

9. Condições de Trabalho – Condições (horas de trabalho, distribuição de tarefas, 

recursos, estrutura) que favoreçam o funcionamento da organização; 

10. Grau de Satisfação – Mensura o quanto o servidor está satisfeito no trabalho. 

 

Os dados levantados na pesquisa entre os meses de setembro e novembro de 2015 

foram tabulados por meio de planilhas do Microsoft Office Excel, cujos resultados foram 

agrupados em categorias de análise relacionadas às variáveis avaliadas e expressos em 

números absolutos e percentuais para a compreensão das frequências de respostas obtidas. 

Vale registrar que os valores indicados são restritos à quantidade de servidores 

considerados na amostra em estudo, não representando, portanto, a totalidade de opiniões 

sobre o clima organizacional dos servidores da Empresa Municipal de Informática do Rio de 

Janeiro. 

A seguir, são apresentadas as descrições e avaliações do padrão de respostas dos 

servidores sobre a percepção do clima organizacional pela análise das variáveis 

organizacionais definidas. 

No quesito vida profissional (tabela 2), os resultados obtidos apontaram que 71% dos 

colaboradores pesquisados sentem orgulho quanto às atividades exercidas. Porém, 51% não 

sentem orgulho de serem servidores da empresa, fato que merece especial atenção para 

futuras ações. Diante destes dados, a empresa precisaria pesquisar as razões pelas quais tais 

colaboradores não se sentem orgulhosos de serem seus servidores, bem como os motivos que 

levaram 62% dos pesquisados a considerarem que não estão obtendo sucesso na sua carreira 
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profissional. Neste caso, as causas, se não forem identificadas e trabalhadas, poderão gerar 

baixa motivação, comprometendo a qualidade do serviço prestado e gerando insatisfação 

pessoal e profissional. 

 

Tabela 2 – Vida Profissional 

 

Afirmativa Resposta Frequência Frequência (%) 

Sinto orgulho de ser servidor da empresa. 
Sim 17 49% 

Não 18 51% 

Sinto orgulho das atividades que exerço na 

empresa. 

Sim 25 71% 

Não 10 29% 

Considero que estou obtendo sucesso na minha 

vida profissional. 

Sim 13 38% 

Não 22 62% 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

Em relação aos dados obtidos no item visão estratégica (tabela 3), destaca-se o fato da 

dinâmica de funcionamento da empresa não ser considerada como adequada para atender às 

demandas dos clientes, de acordo com 78% dos pesquisados. Esse resultado demonstra a 

necessidade da empresa em rever as oportunidades de melhoria para dinamizar o seu 

funcionamento como, por exemplo, por meio de estratégias de envolvimento e participação 

dos colaboradores, no sentido de alinhar suas atividades às expectativas dos seus clientes. 

  
Tabela 3 – Visão Estratégica 

 
 

Afirmativa Resposta Frequência Frequência (%) 

O meu comportamento/atitude refletem os valores 

da empresa. 

Sim 28 79% 

Não 7 21% 

Percebo que o trabalho que desenvolvo contribui 

para o alcance da missão da empresa. 

Sim 30 87% 

Não 5 13% 

A visão da empresa reflete o que desejo para o 

futuro da organização. 

Sim 19 54% 

Não 16 46% 

A dinâmica de funcionamento da empresa é 

adequada para atender às demandas do cliente. 

Sim 8 22% 

Não 27 78% 

Existe alinhamento entre os meus objetivos 

profissionais e os objetivos da empresa. 

Sim 15 44% 

Não 20 56% 
 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 
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Na variável liderança (tabela 4), os dados apontam que a maioria dos pesquisados 

confia em seu superior imediato, bem como percebe que eles têm o perfil indicado para a 

função, os impulsionando a atingirem as metas postas para o órgão e seus respectivos setores. 

Este resultado evidencia que os líderes da empresa estão influenciando, de forma positiva, os 

seus colaboradores para o alcance dos resultados esperados. 

 
Tabela 4 – Liderança 

 

Afirmativa Resposta Frequência Frequência (%) 

Eu confio plenamente no meu gestor 

imediato/superior hierárquico. 

Sim 24 68% 

Não 11 32% 

O meu gestor imediato tem o perfil indicado para 

a função que ocupa. 

Sim 25 71% 

Não 10 29% 

O meu gestor imediato me impulsiona a atingir as 

metas estabelecidas para o órgão e o setor em que 

atuo. 

Sim 25 71% 

Não 10 29% 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

Quanto ao processo decisório (tabela 5), fica claro que nem todos os líderes 

compartilham decisões na empresa, conforme indicam os 73% dos servidores pesquisados. 

Corrobora para este resultado o fato de 85% dos pesquisados perceberem que não tem 

autonomia em tomada de decisão. Sabemos que quando as decisões são compartilhadas numa 

organização há de se esperar dos colaboradores maior comprometimento com os resultados já 

que são partícipes do processo decisório. Assim, os gestores da empresa poderiam envolver 

mais os servidores neste processo dando-lhes a autonomia necessária para que as decisões 

sejam tomadas cada vez mais de forma equilibrada. Consequentemente, há que se melhorar a 

abertura às novas ideias e pontos de vista entre os servidores. 

 
Tabela 5 – Processo Decisório 

 

Afirmativa Resposta Frequência Frequência (%) 

As decisões são compartilhadas na empresa. 
Sim 9 27% 

Não 26 73% 

Os servidores tem autonomia em tomada de 

decisão na empresa. 

Sim 5 15% 

Não 30 85% 

Há abertura a diferentes pontos de vista e às 

novas ideias na empresa. 

Sim 13 37% 

Não 22 63% 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

Em relação à comunicação institucional (tabela 6), apesar de 62% dos pesquisados 

considerarem que são informados sobre os resultados obtidos pela empresa, 76% não 
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percebem um bom nível de precisão/confiabilidade na comunicação. Nota-se ainda que a 

maioria dos pesquisados não percebe a existência de mecanismos de disseminação de 

informações e compartilhamento de conhecimentos e experiências no setor em que atuam. 

Igualmente acontece em relação à comunicação entre os setores uma vez que apenas 27% dos 

pesquisados acreditam que a comunicação entre os setores facilita o desenvolvimento dos 

trabalhos. Tais resultados sugerem que a comunicação intra e intersetorial precisam ser 

desenvolvidas. 

 
Tabela 6 – Comunicação Institucional 

 
 

Afirmativa Resposta Frequência Frequência (%) 

Os colaboradores são informados sobre os resultados obtidos pela 

empresa. 

Sim 22 62% 

Não 13 38% 

Existe um bom nível de precisão e confiabilidade da comunicação na 

empresa. 

Sim 8 24% 

Não 27 76% 

Existem mecanismos eficientes dentro do setor onde atuo de 

disseminação de informações e compartilhamento de conhecimentos 

e experiências. 

Sim 10 29% 

Não 25 71% 

A comunicação entre os setores facilita o desenvolvimento dos 

trabalhos. 

Sim 9 27% 

Não 26 73% 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

Examinando o resultado da variável reconhecimento (tabela 7), constata-se que apenas 

34% dos pesquisados percebem que o trabalho da empresa é reconhecido e valorizado. 

Quando se trata do reconhecimento e da valorização do trabalho dos servidores, 69% não se 

sentem reconhecidos e valorizados. Observa-se ainda que 82% dos pesquisados consideram 

que a empresa não reconhece a sua contribuição individual. Neste contexto, há, portanto, 

necessidade de se aprofundar nas razões pelas quais a maioria dos servidores e a empresa não 

estão sendo reconhecidos e valorizados para que, a partir desse diagnóstico, se tomem 

medidas de melhoria para reverter este quadro negativo. 
 

Tabela 7 – Reconhecimento 
 

Afirmativa Resposta Frequência Frequência (%) 

Considero que a empresa é reconhecida e 

valorizada pelo trabalho que desenvolve. 

Sim 12 34% 

Não 23 66% 

Considero que o meu trabalho é reconhecido e 

valorizado pela empresa. 

Sim 11 31% 

Não 24 69% 

A empresa reconhece e valoriza a contribuição de 

cada servidor. 

Sim 6 18% 

Não 29 82% 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 
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Na análise da ambiência organizacional (tabela 8), verifica-se que em todos os setores 

da empresa o relacionamento interpessoal é forte aliado para a execução das atividades. 

Ressalta-se também que as posturas e atitudes profissionais são adequadas e compatíveis com 

o ambiente corporativo para 70% dos pesquisados. Este resultado positivo demonstra que a 

empresa deve continuar incentivando o relacionamento interpessoal como mola propulsora 

para um clima organizacional favorável e posturas e atitudes que reflitam os seus valores 

organizacionais e que contribuam para o alcance dos resultados. Em relação às normas e 

diretrizes adotadas pela empresa, a maioria dos pesquisados percebe que não favorecem a 

execução das suas atividades. Considerando que normas e diretrizes, via de regra, contribuem 

para o melhor desenvolvimento de atividades numa empresa, a organização deve investir no 

aperfeiçoamento deste item. 

 
Tabela 8 – Ambiência Organizacional 

 

Afirmativa Resposta Frequência Frequência (%) 

O relacionamento com meus colegas de trabalho 

favorece a execução das minhas atividades no 

setor em que atuo. 

Sim 32 91% 

Não 3 9% 

As posturas e atitudes profissionais dos meus 

colegas de trabalho são adequadas e compatíveis 

com o ambiente corporativo. 

Sim 24 70% 

Não 11 30% 

As normas e diretrizes adotadas na empresa 

favorecem a execução das minhas atividades. 

Sim 12 34% 

Não 23 66% 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

No que se refere à variável desenvolvimento (tabela 9), os dados sinalizam que 84% 

dos pesquisados sentem-se capacitados para as atividades que desempenham. No entanto, 

apenas 45% destes consideram que suas competências estão sendo bem aproveitadas. Estes 

resultados indicam que os gestores devem observar as razões pelas quais 55% dos 

colaboradores pesquisados não estão encontrando espaço para utilizar plenamente as suas 

competências. 

Quanto à capacitação, 87% dos servidores participaram de treinamentos promovidos 

pela empresa. Porém, 58% deles não percebem haver preocupação da instituição com o seu 

desenvolvimento profissional. Por outro lado, percebe-se certo alinhamento entre as inciativas 

de capacitação e as necessidades da empresa na efetivação de suas ações para 67% dos 

pesquisados. 
 

 

Tabela 9 – Desenvolvimento 

 

 

Afirmativa Resposta Frequência Frequência (%) 

Considero que as minhas competências estão 

sendo bem aproveitadas pela empresa. 

Sim 16 45% 

Não 19 55% 
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Sinto-me capacitado para o desenvolvimento de 

minhas atividades. 

Sim 29 84% 

Não 6 16% 

Existe preocupação da empresa com o meu 

treinamento e desenvolvimento profissional. 

Sim 15 42% 

Não 20 58% 

Já participei de treinamentos pela empresa. 
Sim 30 87% 

Não 5 13% 

Os treinamentos que fiz contribuíram para o 

exercício das minhas atividades. 

Sim 23 67% 

Não 12 33% 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

Já os dados sobre as condições de trabalho (tabela 10) indicam que a empresa deve 

averiguar que ferramentas e recursos não estão sendo disponibilizados para que 37% dos 

servidores possam desenvolver suas atividades, como também verificar a inadequação da 

estrutura física e do layout que atinge 53% dos colaboradores. Recomenda-se ainda rever a 

distribuição das tarefas já que são vistas como inadequadas por 57% dos pesquisados. 

Observa-se ainda que na totalidade dos setores da empresa os servidores avaliaram a 

necessidade de reforço do quantitativo de colaboradores. Portanto, há que se analisar o quanto 

a má distribuição de tarefas pode estar influenciando a necessidade de reforço de pessoal nos 

setores da organização. 

 
Tabela 10 – Condições de Trabalho 

 
 

Afirmativa Resposta Frequência Frequência (%) 

Considero que o meu gestor imediato fornece as 

ferramentas e os recursos necessários para o 

desenvolvimento de minhas atividades. 

Sim 22 63% 

Não 13 37% 

A estrutura física e layout são adequados para o 

desenvolvimento das minhas atividades na 

empresa. 

Sim 16 47% 

Não 19 53% 

Considero adequada a distribuição das tarefas no 

setor em que atuo. 

Sim 15 43% 

Não 20 57% 

Considero necessário reforçar o quantitativo de 

colaboradores no meu setor. 

Sim 26 74% 

Não 9 26% 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

Por fim, quando avaliados sobre o grau de satisfação (figura 2), 38% dos pesquisados 

encontram-se entre muito satisfeitos e satisfeitos em trabalhar na empresa, enquanto 62% 

revelam-se entre pouco satisfeitos e insatisfeitos. 
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Figura 2 – Grau de Satisfação 

 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

Diante deste quadro, os gestores, em parceria com a Gerência de Gestão de Pessoas, 

terão um papel relevante na alteração deste cenário, como promover ações junto aos 

servidores nos fatores que estão contribuindo para este resultado propiciando mudanças no 

seu grau de satisfação. 

 

 

3 – Referencial Teórico 

 

A Administração Pública tem como objetivo a gestão dos recursos públicos em 

conformidade com os princípios constitucionais em benefício da coletividade. Para este 

propósito, os recursos humanos, mais especificamente os servidores públicos, são essenciais à 

concretização dessa atribuição. Nesta linha de raciocínio, a gestão de pessoas no setor público 

torna-se um desafio já que a cultura apresentada nessas instituições, geralmente, é pautada 

pela realização mecanicista das atividades sem a preocupação com o alcance de resultados e 

por bons desempenhos. Entretanto, atualmente, segundo Marconi apud Nunes (2015), a 

gestão de recursos humanos deixou de se pautar por mecanismos que privilegiavam a 

progressão e as melhorias salariais associadas ao tempo de serviço, logo praticamente 

automáticos, e passou a se vincular a instrumentos que incentivem o desempenho.  

Neste contexto, Villardi, Ferraz e Dubeux (2011) esclarecem que o setor privado já 

vem reconhecendo a relevância da proposta de gestão estratégica de pessoas e sua capacidade 

para obtenção de vantagens competitivas para as organizações, enquanto o setor público 

encontra-se ainda em processo de modernização com vistas a aumentar a eficiência e a 

qualidade na prestação dos serviços públicos, como propõe a denominada Administração 

Pública Gerencial. Definida em 1995, a partir do Plano Diretor da Reforma do aparelho do 

Estado, a Administração Pública Gerencial propôs romper com os modelos tradicionais de 

administração dos serviços públicos ao estimular as organizações públicas a adotarem, com as 
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devidas adequações, padrões de gestão desenvolvidos para ambientes das empresas privadas, 

como atesta Bresser-Pereira e Spink (1998): 
 

Algumas características básicas definem a administração pública gerencial. 

É orientada para o cidadão e para a obtenção de resultados; pressupõe que os 

políticos e os funcionários públicos são merecedores de um grau limitado de 

confiança; como estratégia, serve-se da descentralização e do incentivo à 

criatividade e à inovação; o instrumento mediante o qual se faz o controle 

sobre os gestores públicos é o contrato de gestão. Enquanto a administração 

pública burocrática se concentra no processo, em definir procedimentos para 

contratação de pessoal; para compra de bens e serviços; e em satisfazer as 

demandas dos cidadãos, a administração pública gerencial orienta-se para 

resultados (BRESSER-PEREIRA; SPINK, 1998, p. 28). 

 

Nesses termos, a aplicação de uma pesquisa para diagnóstico de clima organizacional 

pode auxiliar os gestores das organizações públicas a perceberem até que ponto suas práticas 

de gestão estimulam o interesse, a dedicação e a motivação dos servidores ao trabalho. Para 

Chiavenato (2003), o clima organizacional é a qualidade ou propriedade do ambiente 

organizacional que é percebida ou experimentada pelos participantes da organização e que 

influencia o seu comportamento. De acordo com o autor, o clima representa o quadro mais 

amplo da influência ambiental sobre a motivação, o desempenho e a satisfação das pessoas no 

trabalho. 

Assim, os trabalhos envolvendo clima organizacional destinam-se a identificar quais 

são os fatores que afetam, negativa e positivamente, a motivação das pessoas que integram a 

empresa: “A análise do clima, ou das “atmosferas psicológicas” da organização, é 

particularmente útil para identificar os fatores que exercem influência constatável e concreta 

sobre o comportamento do indivíduo e de grupos na organização” (XAVIER, 1986, apud 

GOMES, 2002). 

Para explicar o comportamento das pessoas em situação de trabalho, o psicólogo e 

consultor americano Frederick Herzberg desenvolveu a teoria dos dois fatores. Segundo 

Herzberg, o comportamento das pessoas é orientado por fatores higiênicos (fatores 

extrínsecos) e fatores motivacionais (fatores intrínsecos).  

Sobre os fatores higiênicos, Chiavenato (2003) comenta que estão localizados no 

ambiente que rodeia os indivíduos e abrangem as condições dentro das quais eles 

desempenham seu trabalho. Por este motivo, os fatores higiênicos estão fora do controle das 

pessoas já que essas condições são administradas e decididas pela empresa. Como exemplos 

de fatores higiênicos, podemos citar: o salário, os benefícios sociais, o tipo de chefia ou 

supervisão que as pessoas recebem de seus superiores, as condições físicas e ambientais de 

trabalho, as políticas e as diretrizes da empresa, o clima de relacionamento entre a empresa e 

os funcionários, os regulamentos internos etc. Ou seja, são fatores de contexto e que se situam 

no ambiente externo que circunda o indivíduo.  

Por oportuno, uma importante conclusão advinda das pesquisas de Herzberg é o fato 

de que se os fatores higiênicos são ótimos, eles apenas evitam a insatisfação dos empregados, 

porém, se elevam a satisfação, não conseguem sustentá-la por muito tempo. Por outro lado, 

quando os fatores higiênicos são precários, eles provocam a insatisfação dos empregados. Ou 

seja, os fatores higiênicos evitam apenas a insatisfação, não provocando a satisfação.  



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

15 

 

Os fatores motivacionais, por sua vez, estão relacionados com o conteúdo do cargo e 

com a natureza das tarefas que o indivíduo executa. Consequentemente, estes fatores estão 

sob o controle do indivíduo, já que dependem das tarefas que realiza em seu trabalho, 

envolvendo sentimentos de crescimento individual, reconhecimento profissional e 

autorrealização. Por esta razão, o efeito dos fatores motivacionais sobre as pessoas é profundo 

e estável. Quando os fatores motivacionais são ótimos, eles provocam a satisfação nas 

pessoas. Porém, quando são precários, eles evitam a satisfação (CHIAVENATO, 2003, p. 

334).  

Como podemos perceber, a teoria de Herzberg revela que os fatores higiênicos e 

motivacionais são independentes e não se vinculam entre si. Isto é, os fatores responsáveis 

pela satisfação profissional dos indivíduos são totalmente desligados e distintos dos fatores 

responsáveis pela insatisfação profissional. Desta forma, o oposto da satisfação profissional 

não é a insatisfação, mas ausência de satisfação profissional. Também o oposto da 

insatisfação profissional é a ausência dela e não a satisfação. 

O clima organizacional representa, portanto, a ligação entre o nível individual dos seus 

integrantes e o nível organizacional, refletindo as influências que essa relação exerce na 

organização. Com efeito, Bispo (2006) ressalta que a pesquisa de clima organizacional é uma 

ferramenta objetiva e segura na identificação de problemas reais na gestão dos Recursos 

Humanos. Para o autor, a análise, o diagnóstico e as sugestões, proporcionados pela pesquisa, 

são valiosos instrumentos para o sucesso de programas voltados para a melhoria da qualidade, 

aumento da produtividade e adoção de políticas internas. 

Na perspectiva de Santos, Neiva e Andrade-Melo (2013), a percepção de mudança 

decorrente da pesquisa de clima organizacional se configura a partir da percepção de qualquer 

alteração planejada em componentes da organização, decorrente do diagnóstico de clima 

realizado, que traz alguma consequência, positiva ou negativa, para os resultados 

organizacionais ou sua sobrevivência. Por esse motivo, como assinalam Oliveira e Medeiros 

(2012), podemos afirmar que há uma relação linear nos efeitos do clima organizacional, pois 

havendo um clima favorável, os membros internos, a organização e até os cidadãos são 

beneficiados quando recebem os serviços prestados. Do mesmo modo, quando o clima é 

desfavorável, todos perdem, devido a esse aspecto.  

 

4 – Plano de Ação 

 

 Objetivando contribuir para a melhoria do clima organizacional da empresa pública 

municipal analisada, a partir das variáveis e resultados avaliados, segue o plano de ação 

proposto. 
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Quadro 1 – Plano de Ação 

 

Variável 

Organizacional 

Pontos  

Considerados 

Metas Propostas 

Período: 1 ano 

Ações  

Sugeridas 
Responsáveis 

Vida Profissional 

 

Nível de orgulho baixo. 

 

Sentimento de insucesso 

na carreira. 

 

Minimizar o percentual de 

servidores não orgulhosos 

de trabalhar na empresa e 

com as suas atividades. 

Identificar, através de 

pesquisa ou de atividades 

interativas, as causas do 

orgulho e do não orgulho. 

Gestores e 

Gerência de 

Administração 

de Pessoas Minimizar o percentual de 

servidores que não estão se 

sentindo realizados 

profissionalmente. 

 

Elencar os motivos da 

insatisfação profissional, 

buscando as suas causas e 

soluções, por meio de 

entrevista individual e 

atividades em grupo. 

 

Visão Estratégica 

A dinâmica de 

funcionamento da 

empresa não está sendo 

percebida como adequada 

às demandas dos clientes.  

 

 

Há divergência de 

objetivos entre servidores 

e organização. 

Rever/analisar o papel 

institucional da empresa e 

sua identidade 

organizacional. 

Reforçar a identidade 

organizacional (missão, visão 

e valores) difundindo-a 

através de diversos canais de 

comunicação para disseminar 

o papel institucional da 

empresa. 

Gestores 

Identificar que demandas 

dos clientes não estão sendo 

atendidas. 

Identificar os processos que 

estão impactando os 

resultados junto aos clientes e 

mapear os considerados 

críticos. 

Gestores e 

Área de 

Atendimento 

Compatibilizar os objetivos 

profissionais dos 

colaboradores com os 

organizacionais. 

Disseminar os objetivos 

organizacionais e identificar, 

através de pesquisa ou de 

atividades interativas, os 

objetivos profissionais dos 

colaboradores, verificando 

formas de alinhamento destes 

objetivos. 

Assessoria de 

Comunicação 

Social, 

Assessoria de 

Gestão 

Institucional e 

Gerência de 

Administração 

de Pessoas 

Liderança 

Forte influência positiva 

dos líderes da empresa 

junto aos seus 

colaboradores. 

Potencializar a capacidade 

de liderança dos gestores. 

Investir em programas de 

capacitação gerencial, com 

foco em gestão de equipes, 

com base em avaliações de 

desempenho periódicas.  

Gestores e 

Gerência de 

Administração 

de Pessoas 

Processo 

Decisório 

 

Percebidos baixos graus 

de compartilhamento de 

decisões e de abertura a 

diferentes pontos de vista 

e a novas ideias na 

empresa. 

 

Promover o 

compartilhamento de 

decisões e concessão de 

maior autonomia aos 

colaboradores pelos líderes. 

Investir em programas de 

capacitação gerencial com 

foco na Gestão Participativa. 

Gestores e 

Gerência de 

Administração 

de Pessoas 
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Variável 

Organizacional 
Pontos Considerados 

Metas Propostas 

Período: 1 ano 

Ações  

Sugeridas 
Responsáveis 

Comunicação 

Institucional 

Baixa atuação gerencial 

na comunicação inter e 

intrasetorial. 

 

Disseminar informações, 

compartilhar conhecimentos 

e experiências. 

Identificar, através de 

pesquisa ou atividades 

interativas, o que está 

dificultando a troca de 

conhecimento e experiências. 

Gestores, 

Gerência de 

Administração 

de Pessoas e 

Assessoria de 

Comunicação 

Social Promover maior 

comunicação intersetorial. 

Identificar canais de 

comunicação que possam 

facilitar o desenvolvimento 

dos trabalhos entre os setores 

da empresa. 

Tornar confiável a 

comunicação no âmbito da 

organização. 

Comunicar diretrizes, ações, 

atos e fatos que reflitam a 

realidade da organização. 

Gestores e 

Assessoria de 

Comunicação 

Social 

Reconhecimento 

Grande parte do quadro 

de pessoal não se percebe 

reconhecido pela 

organização, assim como 

também não percebem o 

reconhecimento da 

empresa pelos clientes. 

Promover a imagem da 

empresa, divulgando suas 

ações/atividades. 

Realizar companhas, 

workshops, visitas junto ao 

cliente externo. 

 

Gestores e 

Assessoria de 

Comunicação 

Social 

 

Reconhecer e valorizar o 

trabalho dos colaboradores. 

Estabelecer metas de 

desempenho para os 

colaboradores. 

Gestores e 

Gerência de 

Administração 

de Pessoas 

Criar um mecanismo de 

recompensa e reconhecimento 

para aqueles que atingirem as 

metas propostas. 

Incentivar os gestores à 

prática do feedback com os 

colaboradores. 

Ambiência 

Organizacional 

 

Relacionamento 

interpessoal é forte aliado 

para a execução das 

atividades. 

 

Falta de percepção dos 

colaboradores quanto às 

posturas e atitudes 

profissionais adequadas 

ao bom desempenho 

organizacional. 

 

As normas e diretrizes 

adotadas, direcionadas 

pela verticalidade 

organizacional, 

comprometem a dinâmica 

de funcionamento da 

empresa. 

 

Criar um ambiente voltado 

à colaboração entre as 

equipes envolvidas nos 

projetos da empresa. 

Ampliar o alcance do 

relacionamento interpessoal 

através do trabalho 

colaborativo multidisciplinar. 

 Gestores e 

respectivas 

equipes, 

Gerência de 

Administração 

de Pessoas e 

Assessoria de 

Gestão 

Institucional Implantar programa de 

capacitação permanente em 

boas práticas profissionais. 
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Variável 

Organizacional 
Pontos Considerados 

Metas Propostas 

Período: 1 ano 

Ações  

Sugeridas 
Responsáveis 

Desenvolvimento 

Profissionais sentem-se 

capacitados para o 

desempenho de suas 

funções, porém 

consideram-se mal 

aproveitados em função 

de suas competências. 

 

Revisar a organização, 

orientando-a para processos 

e competências, 

estabelecendo um plano de 

alinhamento das 

competências profissionais 

e as necessidades da 

empresa. 

Criar instrumentos de 

avaliação que possibilitam a 

identificação daqueles 

colaboradores que não estão 

tendo seu potencial bem 

aproveitado. 

Gestores e 

Gerência de 

Administração 

de Pessoas 

 

Criar mecanismo para melhor 

aproveitamento de potenciais 

na empresa, identificando as 

competências de seus 

colaboradores. 

Ampliar o alcance da 

política de capacitação da 

empresa. 

 

Contratar treinamentos 

(técnicos e/ou 

comportamentais) de acordo 

com as necessidades 

identificadas. 

Condições de 

Trabalho 

Ambiente físico merece 

atenção. 

 

Desalinhamento entre 

competências 

profissionais e 

necessidades 

organizacionais pode estar 

influenciando a 

distribuição de tarefas, 

levando à sobrecarga de 

trabalho. 

Adequar a estrutura física e 

layout às necessidades dos 

setores da empresa. 

Elaborar um estudo que 

identifique os problemas x 

causas da inadequação da 

estrutura física e do layout da 

empresa. 

Gerência de 

Infraestrutura 

e Logística 

Mapear os recursos 

necessários e suficientes 

para a realização das 

atividades da empresa. 

Realizar um levantamento 

para identificar os recursos 

necessários para a execução 

das atividades da empresa e 

seus respectivos custos. 

Gestores e 

Gerência de 

Infraestrutura 

e Logística 

Diagnosticar nos setores 

quais tarefas não estão 

distribuídas adequadamente, 

visando promover o 

dimensionamento da força 

de trabalho. 

Mapear tarefas x força de 

trabalho com a finalidade de 

rever a necessidade de 

distribuição de tarefas. 

Gerência de 

Administração 

de Pessoas e 

Assessoria de 

Gestão 

Institucional 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

5 – Conclusão 

 

 Em conformidade com o objetivo desta pesquisa, foram identificados os fatores que 

influenciam a satisfação dos servidores amostrados da organização, detectando os pontos 

críticos, os quais serviram para subsidiar o desenvolvimento de um plano de ação para 

melhorias do quadro apresentado.  
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Os resultados apontaram que há, em geral, um clima organizacional desfavorável na 

Empresa Municipal de Informática do Rio de Janeiro pelo grupo de servidores amostrados no 

período em que os dados foram levantados, pois 56% das afirmativas relacionadas ao clima 

foram avaliadas negativamente pelos servidores. Os fatores que apresentaram padrões de 

respostas mais negativos foram os referentes à vida profissional, ao processo decisório, à 

comunicação institucional, ao reconhecimento e ao grau de satisfação.  

Com efeito, os resultados da pesquisa indicaram a necessidade de implantação de 

medidas, tais como treinamento dos colaboradores, eventuais mudanças nas políticas de 

gestão de pessoas e na política de comunicações, como também na maneira como os 

colaboradores são gerenciados por seus superiores, por exemplo. Esse resultado merece a 

atenção da organização pesquisada para que os pontos negativos sejam sanados, considerando 

que podem contribuir para a insatisfação, a falta de comprometimento e a desmotivação dos 

servidores com o trabalho realizado. 

Cumpre ressaltar que sendo a percepção um elemento subjetivo, o clima percebido é 

temporal e se refere a um momento específico, podendo sofrer, portanto, alterações em função 

de muitas variáveis internas e externas à organização. Assim, o clima observado não deve ser 

visto como algo permanente, mas como um indicador da percepção dos servidores à adoção 

de determinadas práticas, regras, valores e crenças que envolvem as relações de trabalho.  

Outro fato a ser considerado diz respeito à limitação constante da investigação de 

clima realizada devido à amostra utilizada não ter sido expressiva, principalmente pela 

dificuldade em se levantar os dados e encontrar os pontos sujeitos a reforços ou mudanças em 

uma aplicação formal e abrangente como este tipo de pesquisa exige. Logo, sugere-se que em 

estudos futuros seja selecionada uma amostra de maior dimensão. 

A propósito, tão importante quanto identificar a percepção dos servidores sobre 

dimensões distintas do clima organizacional, é o comprometimento necessário dos dirigentes 

de escalão superior com a solução dos problemas identificados e com a consolidação dos 

aspectos positivos que reforçam a identidade e os sentimentos de pertencimento dos 

servidores com a instituição. Afinal, uma pesquisa de clima organizacional que após a sua 

realização não gera modificações de qualquer ordem nas práticas de gestão pode acabar 

criando ou potencializando relações de desconfiança dos servidores com a instituição. Dessa 

forma, a adoção do diagnóstico de clima organizacional só tem razão de ser se houver a 

intenção real de executar ações efetivas que levem a um aumento dos níveis de satisfação dos 

servidores.  

Neste sentido, podemos concluir que a capacidade de gestão torna-se crucial para o 

atendimento às múltiplas demandas dos cidadãos e, por este motivo, a identificação do clima 

organizacional no setor público pode ser uma ferramenta extremamente importante, sobretudo 

ao processo de tomada de decisão pelo gestor público, ao tomar conhecimento dos pontos 

fortes e fracos da organização, das dificuldades a serem enfrentadas, viabilizando a adoção de 

práticas e procedimentos no âmbito da administração pública que favoreçam a eficiência, a 

eficácia e a efetividade das políticas adotadas e a valorização do servidor público. 
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