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RESUMO: 

A integração entre pessoas e organizações é complexa e dinâmica. Sempre existirão 

divergências, pois cada pessoa processa a realidade de acordo com seus interesses. A presente 

pesquisa foi realizada em uma escola pública de ensino básico em Parauapebas – PA, e teve 

por objetivo analisar e diagnosticar o clima organizacional na percepção dos colaboradores. 

Foram levadas em consideração as variáveis internas de influência do clima organizacional, 

que possibilitou medir o nível de satisfação dos funcionários com relação aos diferentes 

aspectos do ambiente da empresa e a maneira como os colaboradores interagem uns com os 

outros. Tratou-se de uma pesquisa de cunho descritiva-exploratória e a coleta de dados foi 

feita por meio de um questionário contendo 15 perguntas fechadas. Ao final, observou-se que 

gestor não conseguiu compreender a finalidade da pesquisa de clima organizacional e 

entender que ela influencia todos que fazem parte da organização, tanto de forma direta como 

indireta, e em consequência disso, a pesquisa não atingiu o objetivo proposto, uma vez que 

não foi possível alcançar a imparcialidade e veracidade que são os pontos chaves que uma 

pesquisa de sucesso.  

 

Palavras-chave: clima organizacional; variáveis internas; melhorias.  

 

ABSTRACT: 

The integration between people and organizations is complex and dynamic. There will always 

be differences, because each person processes the reality according to their interests. This 

research will be conducted in a primary school in Parauapebas - PA, and aims to analyze and 

diagnose the organizational climate as perceived by employees. The internal and external 

variables influencing the organizational climate will be taken into account, which will make it 

possible to measure the level of employee satisfaction with regard to the different aspects of 

the company environment and how employees interact with each other. This is a descriptive-

exploratory research and data collection will be done through a questionnaire containing 15 

closed questions. In the end, it was observed that the manager could not understand the 

purpose of the research of organizational climate and to understand that it influences all that 

are part of the organization, both directly and indirectly, and as a consequence, the research 

did not reach the proposed objective, since it was not possible to achieve the impartiality and 

veracity that are the key points that a successful search. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os resultados positivos de uma organização estão diretamente ligados à motivação 

humana para o trabalho. Um funcionário que desenvolve suas atividades de forma motivada 

gera benefícios, tanto pessoais quanto profissionais, dentre esses benefícios pode-se destacar o 

aumento significativo na produtividade e a satisfação pessoal. Por outro lado, a falta dela gera 

equipes improdutivas, o que compromete o funcionamento do processamento das atividades, 

gerando prejuízos como perda de comunicação interna, atrasos e resultados insatisfatórios. 

(ROBBINS, 2002). 

A motivação no trabalho está relacionada ao clima organizacional, conhecê-la 

proporciona a análise das relações que a organização tem com os seus funcionários. De nada 

adianta aperfeiçoar a realização de tarefas, por meio de novas tecnologias, equipamentos, 

métodos e processos, se não melhorar as condições ambientais e interpessoais de trabalho 

(CHIAVENATO, 2004).  

Tendo como premissa que o clima organizacional é imprescindível para o crescimento 

e fortalecimento das empresas, e que ainda existam organizações que desconhecem tais 

conceitos e como alcançá-los, o foco desta pesquisa é esclarecer e aprofundar a sobre as 

algumas variáveis do clima organizacional, sendo estas favoráveis ao desenvolvimento dos 

trabalhadores envolvidos na organização. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

A pesquisa tem por objetivo geral analisar e diagnosticar o clima organizacional na 

percepção dos colaboradores, e assim propor melhorias no relacionamento entre funcionários 

e empresa, a fim de promover maior eficiência e eficácia em todos os níveis organizacionais. 

 1.1.2 Objetivos Específicos 

Pretende-se com o estudo: 

 Analisar as variáveis que interferem na satisfação, expectativa, oportunidade, 

autonomia, motivação, rotina, reconhecimento, relacionamento e condições da 

estrutura de trabalho, por meio de um questionário aplicado na instituição.  

 Analisar o ambiente interno, identificando pontos positivos e os negativos; 
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 A partir dos resultados, fazer uma análise do clima organizacional e se possível, 

propor melhorias; 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O estudo do comportamento dos indivíduos nas organizações é amplamente discutido 

nas áreas administrativas. Pesquisas de clima organizacional se dedicam a identificar a 

importância de como os colaboradores notam a organização, a fim de buscar mudanças 

favoráveis às necessidades apresentadas na coleta de informações. Dessa forma, pode 

formular alterações no ambiente de trabalho que motive e incentive diretamente na 

produtividade e qualidade de serviços realizados (D’OTAVIANO, 2009). 

“A integração entre pessoas e organizações é complexa e dinâmica. Sempre existirão 

divergências, pois cada pessoa processa a realidade de acordo com seus interesses.” 

(KINGESKI, 2005, p. 1). O questionário que será aplicado fornecerá informações de como os 

colaboradores percebem o ambiente interno, quais são os pontos fortes e fracos, os principais 

problemas que estão causando descontentamento e partir desses dados propor ações para 

contribuir no clima organizacional. Com esses aspectos, analisa-se a importância da pesquisa 

como ferramenta para tornar-se referência na qualidade de serviços prestados na instituição 

(MELLO e PIASSA, 2012). 

O ambiente selecionado para aplicar a pesquisa foi uma escola publica, visto que a 

quantidade de horas por dia em que as pessoas ficam juntas em torno de atividades de 

aprendizagem é elevada, as atividades que por si só são conflituosas envolvem mudanças de 

comportamento, pois as relações pessoais são intensas (MELLO e PIASSA, 2012). Assim, a 

problemática que estimula este trabalho é: Como o clima organizacional pode interferir no 

desempenho e realização das pessoas que trabalham na escola? 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 ABORDAGEM COMPORTAMENTAL 

A Abordagem Comportamental (Behaviorista) da Administração surgiu nos Estados 

Unidos na década de 1940, abordando as ciências do comportamento Segundo Chiavenato 

(2004), ela recebeu forte influência das ciências comportamentais, especificamente da 

Psicologia Organizacional. Ele refere-se a esta abordagem como um avanço, que trouxe uma 

nova direção e um novo enfoque dentro da teoria administrativa: o abandono das posições 
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normativas e prescritivas e a adoção de posições explicativas e descritivas, onde o foco 

permanece nas pessoas, mas dentro de um contexto organizacional.  

A abordagem comportamental tem o objetivo de buscar novas soluções democráticas, 

humanas e flexíveis para os problemas organizacionais. Conforme, Argyris (1968 apud 

CHIAVENATO 2004) a interdependência entre as necessidades do indivíduo e as da 

organização é imensa: a vida e os objetivos de ambos estão inseparavelmente entrelaçados. 

Chiavenato (2004) cita que as principais etapas da abordagem comportamental podem ser 

resumidas, na análise e adaptação do trabalhador ao trabalho e a adaptação do trabalho ao 

trabalhador. Neste contexto a preocupação com a estrutura se desloca para a preocupação com 

os processos e com a dinâmica organizacional, em outras palavras o comportamento 

organizacional.  

Para explicar o comportamento organizacional, a abordagem comportamental 

fundamenta-se no comportamento individual das pessoas. E para entender como as pessoas se 

comportam, torna-se necessário o estudo da motivação e das necessidades humanas.  

2.2. MOTIVAÇÃO 

O estudo da motivação humana na administração surgiu a partir da Escola de Relações 

Humanas, que foi a primeira a enfatizar a satisfação do funcionário, a se ocupar com suas 

questões afetivas e pessoais, estudando e analisando de maneira sistemática os aspectos 

humanos dentro da organização. Segundo Robbins (2006) o tema satisfação no trabalho se 

refere a atitude geral de uma pessoa em relação ao trabalho que ela realiza. Diversos teóricos 

se dedicaram a estudar sobre a motivação do indivíduo, dentre estes teóricos se destacaram 

alguns que idealizaram seus estudos de forma a colocar essas teorias dentro do contexto 

organizacional: Maslow, Herzberg, MC Gregor são alguns desses teóricos.  

De acordo com Robbins (2006), a Teoria de Hierarquia das Necessidades de Maslow é 

provavelmente a mais conhecida teoria de motivação. Para Maslow, o interesse maior era as 

origens do comportamento motivado de modo geral. Segundo ele toda necessidade não 

satisfeita é motivadora de comportamento, dessa forma as organizações para motivarem seus 

funcionários, precisam entender, por meio de suas necessidades não satisfeitas, o que poderia 

motivá-los.  

Frederick Herzberg focalizou sua atenção em fontes de motivação que fossem 

relevantes para o trabalho. Segundo o autor os fatores que motivam o ser em seu ambiente de 

trabalho estão diretamente ligados à tarefa em que eles realizam. Ainda dentro da teoria de 

Herzberg, Chiavenato (2005), aborda dizendo que para ele a motivação das pessoas para o 
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trabalho vai depender de dois fatores, sendo os higiênicos que correspondem ao contexto do 

trabalho e os motivacionais que correspondem ao cargo. Os dois fatores são distintos entre si, 

mas juntos são essenciais para o desenvolvimento da empresa. A teoria publicada em seu livro 

“A Motivação para Trabalhar” está disposta da seguinte maneira: 

1. Fatores Higiênicos: Ou fatores extrínsecos, pois se localizam no ambiente que rodeia as 

pessoas e abrange as condições dentro das quais elas desempenham seu trabalho. 

2. Fatores Motivacionais: Ou fatores extrínsecos, pois estão relacionados com o conteúdo 

do cargo e com a natureza das tarefas que o indivíduo executa. 

Outro teórico que tenta explicar a motivação humana dentro das organizações é 

Douglas Mc Gregor, que foi o idealizador da teoria X e Y. As teorias baseiam-se na ideia de 

dois estilos opostos e antagônicos de administrar. Na teoria X, existe um perfil mais 

tradicional, estático, sem motivação. Para esse perfil, o estilo de gestão deverá ser autoritário 

e coercitivo. Já na outra, denominada de Teoria Y, é o oposto, ela traça o perfil de um 

colaborador proativo, ambicioso, que gosta de trabalhar. É o de uma pessoa que usa seu 

potencial para atingir seus objetivos (CHIAVENATO, 2003). 

A motivação humana nas organizações está diretamente ligada à produção e eficácia 

das operações. Para alcançar níveis elevados de qualidade e produtividade, as organizações 

precisam de pessoas motivadas, que participem ativamente nos trabalhos que executam e que 

sejam adequadamente recompensadas pelas suas contribuições O clima organizacional possui 

forte influência sobre o indivíduo e os resultados obtidos dentro da organização, contudo, sem 

motivação, as tarefas designadas tornam-se ineficientes. (CHIAVENATO 2005). 

2.3. CLIMA ORGANIZACIONAL 

O estudo sobre clima organizacional pode ter iniciado com as descobertas realizadas 

por Elton Mayo, onde foi evidenciada a influência das relações sociais no desempenho dos 

indivíduos. Desde o surgimento dessa expressão, estudiosos deste campo se preocupam em 

conceituá-la de forma clara e objetiva, mas as imprecisões conceituais ainda permanecem e 

têm dificultado avanços quanto ao relacionamento entre esse aspecto e os demais fenômenos 

do mundo organizacional (FREITAS E PUENTE-PALÁCIOS 2006). 

Para Rizzati (2002), acredita-se que na década de 60, mediante os trabalhos de 

Forehand, nos Estados Unidos, surgiram os primeiros estudos sobre clima organizacional, 

destacando pontos como as variações ambientais e comportamento organizacional, além de 

conceituar e mensurar o clima organizacional. No Brasil, há registros na década de 70, com o 

trabalho de Saldanha, intitulado “Atmosfera Organizacional”, tratando do papel psicológico 
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organizacional e ressaltando a importância de estratégias que possibilitem uma sadia 

atmosfera organizacional (RIZZATI, 2002). 

O conceito de clima organizacional é apresentado em diferentes pontos de vistas. 

Dentre eles Waters et al. (1974 apud RIZZATTI 2002) define clima como um conjunto de 

atributos específicos que caracterizam uma organização e que refletem como seus membros 

agem em seus respectivos ambientes. No entanto, é importante destacar que, os empregados, 

individualmente considerados, nem sempre compartilham da mesma opinião ou percepção 

sobre a organização e seus atributos. Concluindo-se que na realidade, a análise de clima não 

está preocupada com as percepções individualizadas, mas sim em conhecer o conjunto das 

percepções dos empregados em geral.  

O clima influencia o vestuário, a alimentação, a disposição para o trabalho e o humor 

das pessoas. Metaforicamente, o clima organizacional é visto como uma atmosfera mutável, 

pois representa um retrato da organização em um dado momento, sendo capaz de influenciar o 

comportamento e o desempenho dos indivíduos na organização (FREITAS E PUENTE-

PALÁCIOS, 2006). 

Chiavenato (2003) associa o conceito de clima com a influência ambiental sobre a 

motivação. Para o autor, o ambiente organizacional apresenta certas propriedades que podem 

provocar motivação para determinados comportamentos. Assim, ele enumera tais 

propriedades da seguinte maneira: 

1. Estrutura organizacional: Pode impor limites ou liberdade de ação para as pessoas, 

2. Responsabilidade: Pode coibir ou incentivar o comportamento das pessoas por meio 

de dependência do superior, 

3. Riscos. A situação de trabalho pode ser essencialmente protetora para evitar riscos ou 

pode ser impulsionadora no sentido de assumir desafios novos e diferentes. 

4. Recompensas: A organização pode enfatizar críticas e punições como pode estimular 

recompensas e incentivos pelo alcance de resultados, 

5. Calor e apoio: A organização pode manter um clima frio e negativo de trabalho como 

pode criar calor humano, boa camaradagem e apoio à iniciativa pessoal e grupal. 

6. Conflito. A organização pode estabelecer regras e procedimentos para evitar choques 

de opiniões diferentes como pode incentivar diferentes pontos de vista e administrar os 

conflitos decorrentes por meio da confrontação. 

Finalmente, Koys e DeCotiis (1991 apud FREITAS e PUENTE-PALÁCIOS 2006) 

destacam que a função do clima organizacional é orientar os comportamentos individuais de 

acordo com os padrões determinados pela organização. Os autores esclarecem que o clima 
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atua de maneira conjunta com a cultura da organização, as regras e as normas, definindo quais 

os comportamentos que devem e quais os comportamentos que podem ser exibidos. 

2.4. PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Pesquisa de clima organizacional é tida como uma imprescindível ferramenta de 

gestão, que permite identificar o grau de satisfação e motivação dos colaboradores. Seu 

objetivo, segundo Gasparetto (2007), é fazer levantamento de dados, como exemplo as 

opiniões, culturas, políticas e costumes, para a posterior análise e interpretação, identificando 

questões internas de resistência, atritos ou contrariedades. 

Litwin e Stinger (1968 apud GONÇALVES, 1997) trazem a determinação do clima 

organizacional por meio da medição do grau de motivação dos membros da mesma 

organização, gerando um diagnóstico para saber onde será necessário haver mudanças. Com 

estes dados em mãos, é possível fazer a análise interna e externa da organização e o 

acompanhamento do estado de satisfação e comprometimento dos funcionários. Esse tipo de 

pesquisa constitui em um excelente instrumento de feedback e de intervenção organizacional, 

contribuindo para o conhecimento do funcionamento da empresa. 

Para que consequências negativas sejam evitadas dentro da organização, é de suma 

importância que a pesquisa conte com um bom planejamento, sendo realizada de forma 

abrangente, considerando os fatores que exercem influência no clima organizacional, tais 

como, satisfação, expectativa, oportunidade, estilo de liderança, remuneração e recompensas, 

comunicação, ambiente físico e psicológico de trabalho, imagem e conceito da organização, 

integração organizacional, participação e realização profissional (LUZ, 2003). 

Existem os grupos de variáveis internas e externas que podem afetar o estado de ânimo 

dos trabalhadores. As variáveis internas são aquelas relacionadas ao ambiente dentro da 

organização que, a instituição tem o potencial de agir diretamente nelas, como: conformismo, 

comunicação, reconhecimento e recompensas (OLIVEIRA 2012). 

Já as variáveis externas, que são aquelas oriundas de fora da empresa, atuam de forma 

direta na vida dos colaboradores, e que em menor ou maior grau de influência tem seus efeitos 

verificados nos atos dos funcionários, são eles: convívio familiar, situação financeira, vida 

social, saúde, lazer e política (OLIVEIRA, 2012). 

De acordo com Bowditch (1992), as quatro técnicas mais frequentemente empregadas 

para coleta e apuração de dados são, o questionário, as entrevistas, as observações diretas e as 

medições discretas. Para o autor, os questionários de pesquisa são provavelmente a técnica 

mais largamente utilizada para a coleta de dados atualmente. Gasparetto (2007) afirma que a 
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pesquisa de clima organizacional é composta por sete principais etapas: etapa 1: 

Planejamento: consiste na definição do tipo de pesquisa, os instrumentos abordados e qual 

será seu público alvo dentro da organização, etapa 2: Preparação: nesta etapa serão 

preparados, organizados e testados os instrumentos a serem utilizados na coleta da pesquisa, a 

exemplo de formulários, entrevistas e formulários. 

Ainda de acordo com o autor, a etapa 3: Divulgação: A divulgação da execução da 

pesquisa deve ser feita com antecedência, para que todos os colaboradores tomem 

conhecimento de sua natureza, procurando despertar a atenção e motivar a participação, etapa 

4: Distribuição/aplicação dos instrumentos: Nesta etapa distribui-se os 

formulários/questionários, afim de serem respondidos pelos colaboradores, etapa 5: Tabulação 

dos dados: Tabulação das respostas, que permita com certa rapidez fornecer os dados para 

análise, etapa 6: Geração do relatório final para posterior análise e interpretação, fornecendo 

um diagnóstico conciso das causas apuradas, propondo soluções e etapa 7: Apresentação dos 

resultados. 

A pesquisa de clima organizacional deve ser realizada para medir os motivos de 

satisfação e as razões de desconforto dos colaboradores, visando contribuir para um ambiente 

de trabalho que reforce as relações com a organização, buscando sempre a adesão, a 

motivação e comprometimento de seu pessoal, possibilitando a retratação de aspectos críticos, 

assim como a apuração de pontos fortes, deficiências, expectativas e aspirações. 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

O tipo de pesquisa desenvolvida é caracterizado como descritivo-exploratória, sendo 

adotada a técnica quantitativa. O instrumento utilizado para obtenção de dados foi um 

questionário, que teve por finalidade a coleta de dados, que serviu para levantar informações 

importantes a respeito das oportunidades, expectativas, reconhecimento e aspirações que os 

funcionários têm do contexto organizacional, que influencia diretamente na convivência de 

cada indivíduo no ambiente de trabalho, trazendo consequências para os desempenhos 

individuais e, portanto, para o desempenho da organização.  

3.2 PROCEDIMENTO PARA A PESQUISA QUANTITATIVA 

Para a coleta de dados, o objetivo era realizar uma reunião com os colaboradores na 

escola, para explicar a finalidade da pesquisa, o objetivo dela e a importância de responder 
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todas as perguntas com sinceridade e verdade e em seguida seria entregue os questionários 

dentro de um envelope individualmente, de forma que garantiria a imparcialidade de todos os 

envolvidos e a confidencialidade das respostas. Em uma data marcada, os pesquisadores 

voltariam na instituição e recolheria todos os envelopes lacrados. 

Porém, na data marcada para a realização da reunião e aplicação dos questionários, o 

gestor não autorizou as ações e pediu que os questionários fossem entregues em mãos para 

ele, que seguiu com a distribuição e recolhimento destes e por fim entregou aos pesquisadores 

já respondidos, para que realizasse a tabulação e análise dos dados.  

Baseado nas informações repassadas pela gestão da escola, os questionários foram 

aplicados no setor administrativo e operacional da instituição, onde 14 funcionários 

responderam as perguntas. Dentro dessas condições, A parcialidade do gestor colocou em 

xeque a credibilidade da pesquisa, que comprometeu o resultado final e a veracidade da 

pesquisa, além de colocar em descrédito os fatores analisados. 

3.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Utilizando como base o método de estudo, os seguintes procedimentos foram 

adotados: a) Materiais utilizados: artigos científicos publicados em revistas digitais e livros 

serviram de norteadores para a elaboração do referencial teórico estruturado a partir da 

bibliografia sobre abordagem comportamental, motivação, clima e pesquisa organizacional, b) 

Um questionário, contendo 15 perguntas fechadas e objetivas (Ver apêndice A), baseado na 

Escala de Likert, composto de questões afirmativas, tendo como embasamentos questionários 

utilizados em pesquisas realizadas por outras empresas e c) Análise dos dados e apresentação 

dos resultados.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos dados foi dividida de forma a analisar algumas variáveis de clima 

organizacional, como: reconhecimento; expectativa; condições de trabalho e estrutura; 

oportunidade de crescimento profissional; apoio, relacionamento; motivação e a partir dos 

resultados analisar o ambiente interno. 

4.1 PERFIL DA AMOSTRA ANALISADA 

O questionário foi aplicado para 14 pessoas dentro do universo de 32 funcionários, a 

área em que se aplicou foi na administrativa, apenas. Um dos itens analisados foi o tempo que 
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colaborador trabalha na escola, que pode ser observado no gráfico 1, onde a maior parte dos 

funcionários tem entre 2 e 3 anos de empresa (28,57%). 

 

Gráfico 1: Tempo de Trabalho 

O gráfico 2 mostra o resultado de como os entrevistados enxergam seu trabalho. Onde, 

42,85% consideram seu trabalho importante. Somando aqueles que acham seu trabalho 

estressante e indiferente somam também 42,85%, seguidos de 7,14% dos que acham cansativo 

e 7,14% dos que o acham motivador. 

 

Gráfico 2: Característica do trabalho 

 

4.2 VARIÁVEIS INTERNAS DO CLIMA ORGANIZACIONAL 

4.2.1 Satisfação, Expectativa e Oportunidade. 

O percentual de satisfação com a empresa é retratado no Gráfico 3. Observa-se que 

50% dos colaboradores pesquisados estão muito satisfeitos por trabalharem na escola. 

Seguido de um percentual de 35,71% que sinalizam que gostam um pouco e 14,28% apenas 

gostam de trabalhar no local. Não foi apresentado nenhum percentual de insatisfação. 

Afirmativa: 

2- Pensando em uma escala de 1 a 5, onde 1 é não gosto nada e 5 é gosto muito, o 

quanto você gosta de trabalhar aqui? 

7,14% 

21,42% 

28,57% 

21,42% 

21,42% 

Tempo de Trabalho 

Menos de 1 ano

Entre 1 e 2 anos

Entre 2 e 3 anos

Entre 3 a 5 anos

Há mais de 5 anos

21,42% 

7,14% 

7,14% 

21,42% 

42,85% 

Característica do Trabalho 

Estressante

Cansativo

Motivador

Indiferente

Importante
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Gráfico 3: Satisfação com o trabalho 

Os gráficos 4 e 5 ilustram aspectos sobre a expectativa. A primeira pergunta é 

direcionada a expectativa da escola em relação ao trabalho do entrevistado e a segunda 

pergunta é sobre uma expectativa futura. De uma maneira geral, o estudo mostra que há 

indicações de alguma negligência quando se trata de passar expectativas individuais para os 

funcionários, mas que deixa fica claro quais são as metas futuras da empresa. 

Em relação a primeira pergunta sobre a expectativa da escola em relação ao trabalho, 

as respostas “Não tenho a mínima ideia”, “Nunca me disseram, mas imagino” e “Nunca 

pensei sobre isso”, somam juntas 78,56% da opinião do grupo, que reflete uma imagem de 

que a liderança da escola não provem de feedbacks, assim, não deixa claro o que ela espera de 

dos seus funcionários. 

Quanto às expectativas futuras da empresa/escola para os próximos 6 meses, conforme 

mostra o gráfico 4, a mesma porcentagem de 78,56% dizem que possuem um conhecimento 

claro ou tem algum conhecimento dos objetivos e metas da organização. O que mostra que a 

gestão não consegue alinhar as metas da instituição com o desenvolvimento individual dos 

colaboradores. 

Afirmativa:  

3- Você sabe quais são as expectativas que a Escola tem em relação ao seu trabalho?  

 

Gráfico 4 

14,28% 

35,71% 

50% 

Satisfação com o Trabalho 

3- Gosto

4- Gosto um pouco

5- Gosto muito

14,28% 

35,71% 
28,57% 

21,42% 

Expectativas 

Não tenho a mínima ideia

Nunca me disseram, mas eu imagino quais são as

expectativas

Nunca pensei sobre isso

Sim, tenho total certeza de quais são as expectativas
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14 - Você tem um conhecimento claro de quais são os objetivos e metas da empresa 

para os próximos seis meses? 

 

Gráfico 5 

O resultados apresentado no Gráfico 6, sobre oportunidade e crescimento, no geral é 

negativo. Apresenta que 64,28% das pessoas não receberam uma oportunidade de crescimento 

e/ou aprendizagem. Um ponto a ser destacado é que o regimento interno do município não 

comtempla de um plano de cargos e carreiras, já sendo um fator de grande relevância para o 

índice ruim para a oportunidade de crescimento. E em relação à aprendizagem, pressupõe-se 

que liderança da escola não proporcione incentivos, cursos, palestras ou seminários na 

determinada área que foi aplicada a pesquisa. 

Afirmativa: 

13- No último ano, você teve alguma oportunidade de crescimento e/ou aprendizado 

dentro da empresa? 

 

Gráfico 6 

4.2.2 Autonomia 

A respeito da categoria autonomia, o grupo em si apresenta um ótimo resultado, 

afirmando que possuem “alguma autonomia”, “possuem autonomia” e “possuem muita 

autonomia”, o que caracteriza ser um local onde possuem liberdade para trabalhar. Ou seja, 

quando não tomam decisões, acredita-se que são apoiados pela liderança. Fato esse 

7,14% 

35,71% 

42,85% 

7,14% 
7,14% 

Expectativa para os próximos 6 meses 

Não tenho conhecimento nenhum

Tenho algum conhecimento

Tenho um conhecimento claro

Tenho muito conhecimento

Tenho total conhecimento

35,71% 

64,28% 

Oportunidade de 

Crescimento/Aprendizagem 

Sim

Não
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confirmado e que será discutido no tópico 4.2.5 Reconhecimento, onde 92,85% responderam 

que recebem apoio da liderança.  

Afirmativa: 

5- Você tem autonomia para tomar decisões relacionadas às suas próprias tarefas? 

 

Gráfico 7 

4.2.3 Motivação 

O Gráfico 8 traduz que a maioria dos entrevistados (64,28%) estão motivados e os que 

não estão “nem um pouco motivado” ou “muito pouco motivado” representam (35,71%). 

Conforme explicado no referencial teórico, onde uma das teorias existentes é a de Herzberg, 

que afirma que a motivação das pessoas para o trabalho vai depender de dois fatores, sendo os 

higiênicos que correspondem ao contexto do trabalho e os motivacionais que correspondem 

ao cargo, tem-se a conclusão que o resultado é positivo na instituição, mas seria interessante 

investigar os motivos de desmotivação do grupo menor, uma vez que a motivação influencia 

diretamente na eficácia e produtividade no trabalho. 

Afirmativa: 

6- Você está motivado no seu trabalho? 

 

Gráfico 8 
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7,14% 

28,57% 
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14,28% 
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Muito pouco motivado

Estou motivado
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4.2.4 Rotina 

Quanto à rotina de trabalho, 50% afirmaram ter rotinas que não são rotineiras e nem 

diversificadas, e 42,84% dizem ter suas rotinas “totalmente rotineiras” ou “na maioria 

rotineira”. A rotina de trabalho visa ajudar na organização e controle, e não em criar um 

esquema rígido que deve ser seguido em todas as situações. Por isso, ter boas rotinas deve ser 

uma preocupação de toda empresa. Ter processos de trabalho bem definidos e os utiliza-los da 

melhor forma tendem a ter um resultado mais satisfatório. 

Afirmativa: 

7- Em geral, as suas tarefas são rotineiras ou diversificadas? 

 

Gráfico 9 

4.2.5 Reconhecimento 

No tópico reconhecimento, a gestão da escola obtém excelentes resultados, no gráfico 

10 aqueles que responderam “sinto que meu trabalho é muito importante” e “sinto que meu 

trabalho é extremamente importante” somam um percentual de 85,71% dos entrevistados e no 

gráfico 11 que trata do apoio da liderança as atividades, 50% dizem receber algum apoio, 

35,71% dizem receber muito ou total apoio, 14,28% dizem recebem pouco apoio. Não houve 

percentual daqueles que não receberam nenhum apoio. 

Afirmativa: 

8- Você sente que o seu trabalho é importante para a empresa como um todo? 

 

Gráfico 10 
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http://www.intelliplan.com.br/consultoria-para-melhoria-de-processos
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10- Seu gerente, supervisor ou coordenador costuma dar apoio ao seu trabalho? 

 

Gráfico 11 

4.2.6 Relacionamento 

O campo relacionamento foi avaliado em duas perspectivas: com o gestor e com os 

colegas de trabalho Os resultados evidenciaram que em geral, há um bom relacionamento no 

setor de trabalho onde a pesquisa foi aplicada. O gráfico 11 mostra que o relacionamento com 

o gestor é satisfatório, com um percentual de 92,85% que afirmaram ter uma relação muito 

tranquila com o superior. Não foi apresentado nenhum percentual de relacionamento 

conturbado com a liderança. 

O gráfico 12 apresenta o resultado do relacionamento com os colegas de trabalho, com 

esse tópico esperava-se verificar o apoio mútuo e o sentimento de boas relações, assim, 50% 

afirmam serem muito tranquilas, seguidas de 35,71% que afirmam não ser tranquila e nem 

conturbada e 14,28% que informam ser um pouco tranquila. Não foi apresentado nenhum 

percentual de relacionamento conturbado na instituição. No geral apresenta um ter um bom 

relacionamento interpessoal.  

Afirmativa: 

9- Como é a sua relação de trabalho com o seu gestor? 

 

Gráfico 12 
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11- Como é a relação de trabalho com os seus colegas? 

 

Gráfico 13 

4.2.7 Condições e estrutura de Trabalho 

Neste grupo que trata das condições e estrutura de trabalho, buscou-se medir a 

percepção que os servidores têm em relação às condições prevalecentes no ambiente de 

trabalho. Estas condições envolvem a disponibilidade de materiais e recursos para trabalhar e 

as condições do ambiente de trabalho, levando em consideração o espaço físico, pois manter 

uma boa condição ambiental de trabalho é fundamental para que os colaboradores tenham um 

melhor desempenho e estejam livres de riscos e possíveis problemas de saúde. 

O gráfico 13, mostra a opinião do grupo em relação aos materiais e recursos 

disponibilizados, 57,13% somaram aqueles que afirmam ter poucos e alguns materiais e 

42,84% dizem ter o necessário ou todos os materiais à disposição.  

O gráfico 14 mostra o resultado do ambiente de trabalho. Dos entrevistados, 42,85% 

consideram ser um pouco ou muito confortável, seguidos de 35,71% que afirmam que não 

seja nem confortável e nem desconfortável e 14,28% acham o ambiente é um pouco 

desconfortável ou muito desconfortável. 

Afirmativa: 

4- Você tem à sua disposição os materiais e recursos necessários para desempenhar um bom 

trabalho? Marque uma alternativa de 1 a 5, onde 1 é não tenho nenhum material e recurso 

necessário, e 5 é tenho todos os materiais e recursos necessários. 

50,00% 

14,28% 

35,71% 

Relacionamento com Colegas de Trabalho 

Muito tranquila

Um pouco tranquila

Nem tranquila nem conturbada
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Gráfico 14 

12- Como é o seu ambiente de trabalho? Considere a sua mesa, a sua sala, sala de reunião, 

banheiro etc. 

 

Gráfico 15 
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5. CONCLUSÕES 

Conforme explicado no tópico 3 dos procedimentos metodológicos, não houve a 

oportunidade dos membros integrantes da pesquisa explicar aos envolvidos o grau de 

importância e responsabilidade em responder com seriedade e veracidade as respostas, para 

que assim as pessoas que foram nosso objeto de pesquisa, sentissem-se livres em responder 

sem nenhum desconforto. Diante desse fato, a pesquisa apresentou riscos na imparcialidade, 

uma vez que os questionários foram direcionados de acordo com o livre arbítrio da gestão, 

levando-se a acreditar que não tenha havido nem mesmo a garantia do sigilo Em um caso 

como esse, mostra um gestor inseguro e despreparado, que tem receio de conhecer quais os 

fatores que impactam a empresa de forma negativa. 

Alguns pontos relevantes podem ser observados quanto à afirmação do descrédito da 

pesquisa, seguem: a) o corpo docente da escola não foi escolhido para responder a pesquisa, 

uma vez que eles são as peças centrais do ambiente estudado. b) todas as variáveis internas de 

clima organizacional tiveram boas ou ótimas qualificações, porém ao serem questionados na 

pergunta 15 do questionário como eles caracterizam seu trabalho, aqueles que acham seu 

trabalho estressante e indiferente somam um percentual de 42,85%, além daqueles que acham 

cansativo com percentual de 7,14%, ou seja, é a metade dos entrevistados. Dentro do 

contexto, indiferente é uma característica que não reconhece a importância de determinada 

coisa, e não demonstra preferência ou emoção. E ambiente estressante não remete a um local 

de trabalho tranquilo, calmo e confortável. 

O item oportunidade e crescimento no gráfico 6 mostra que mais de 60% dos 

colaboradores não tiveram uma oportunidade de crescimento e/ou aprendizagem no último 

ano, em contrapartida, nos itens de satisfação (gráfico 3) e motivação (gráfico 8) os 

colaboradores responderam com um percentual aproximado de 65% que “gostam muito” ou 

“gostam” de trabalhar na escola e encontram-se “muito motivados” ou “motivados”. Tais 

resultados levam a crer que, ou os funcionários são muito acomodados com suas atividades 

laborais e não procuram melhorias de aprendizagem e crescimento no campo em que 

trabalham, possivelmente por serem servidores públicos, ou apenas responderam que estão 

motivados e satisfeitos com intuito de satisfazer ao pedido do superior em responder os 

questionários. 

Portanto, conclui-se que gestor não conseguiu compreender a finalidade da pesquisa 

de clima organizacional, entender que ela influencia todos que fazem parte da organização, de 

forma direta ou indireta e que estas pesquisas permitem identificar os pontos fortes e fracos da 



19 

gestão, melhorando os elementos que precisam ser ajustados. Desse modo o objetivo proposto 

pela pesquisa não foi alcançado, uma vez que não foi possível alcançar a imparcialidade e 

veracidade que são os pontos chaves que uma pesquisa de sucesso.  
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APÊNDICE A – Questionário Acadêmico para Projeto de Pesquisa 

 

1- Há quanto tempo você trabalha nessa Escola? 

( )Há menos de 1 ano  

( )Entre 1 e 2 anos  

( )Entre 2 e 3 anos  

( )Entre 3 a 5 anos  

( )Há mais de 5 anos  

2- Pensando em uma escala de 1 a 5, onde 1 é não gosto nada e 5 é gosto muito, o quanto 

você gosta de trabalhar aqui? 

1 (  ) Não gosto 

2 (  ) Gosto pouco 

3 (  ) Gosto  

4 (  ) Gosto um pouco  

5 (  ) Gosto muito  

3- Você sabe quais são as expectativas que a Escola tem em relação ao seu trabalho?  

1 (  ) Não tenho a mínima ideia  

2 (  ) Nunca me disseram, mas eu imagino quais são as expectativas.  

3 (  ) Nunca pensei sobre isso.  

4 (  ) Já conversaram comigo sobre as expectativas, mas eu ainda tenho algumas dúvidas 

5 (  ) Sim, tenho total certeza de quais são as expectativas.  

4- Você tem à sua disposição os materiais e recursos necessários para desempenhar um 

bom trabalho? Marque uma alternativa de 1 a 5, onde 1 é não tenho nenhum material e 

recurso necessário, e 5 é tenho todos os materiais e recursos necessários. 

1 (  ) Não tenho nenhum material e recurso 

2 (  ) Tenho poucos materiais e recursos  

3 (  ) Tenho alguns materiais e recursos   

4 (  ) Tenho o necessário de materiais e recursos  

5 (  ) Tenho todos os materiais e recursos  

5- Você tem autonomia para tomar decisões relacionadas às suas próprias tarefas? 

1 (  ) Não tenho nenhuma autonomia  

2 (  ) Tenho alguma autonomia  

3 (  ) Tenho autonomia  

4 (  ) Tenho muita autonomia  

5 (  ) Tenho total autonomia 
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6- Você está motivado no seu trabalho? 

1 (  ) Nem um pouco motivado  

2 (  ) Muito pouco motivado  

3 (  ) Estou motivado  

4 (  ) Estou muito motivado.  

5 (  ) Estou extremamente motivado. 

7- Em geral, as suas tarefas são rotineiras ou diversificadas? 

1 (  ) São totalmente rotineiras.  

2 (  ) Na maioria, são rotineiras.  

3 (  ) Não é nem muito rotineiro, nem muito diversificado.  

4 (  ) Na maioria, são diversificadas  

5 (  ) São totalmente diversificadas 

8- Você sente que o seu trabalho é importante para a empresa como um todo? 

1 (  ) Sinto que o meu trabalho não é nem um pouco importante 

2 (  ) Sinto que meu trabalho é muito pouco importante 

3 (  ) Sinto que meu trabalho é um pouco importante  

4 (  ) Sinto que meu trabalho é muito importante  

5 (  ) Sinto que meu trabalho é extremamente importante  

9- Como é a sua relação de trabalho com o seu gestor? 

1 (  ) Muito tranquila  

2 (  ) Um pouco tranquila  

3 (  ) Nem tranquila nem conturbada 

4 (  ) Um pouco conturbada 

5 (  ) Muito conturbada 

10- Seu gerente, supervisor ou coordenador costuma dar apoio ao seu trabalho? 

1 (  ) Não me dá nenhum apoio 

2 (  ) Me dá um pouco de apoio  

3 (  ) Me dá algum apoio  

4 (  ) Me dá muito apoio  

5 (  ) Me dá total apoio  

 11- Como é a relação de trabalho com os seus colegas? 

1 (  ) Muito tranquila  

2 (  ) Um pouco tranquila  

3 (  ) Nem tranquila nem conturbada  

4 (  ) Um pouco conturbada 

5 (  ) Muito conturbada 
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12- Como é o seu ambiente de trabalho? Considere a sua mesa, a sua sala, sala de 

reunião, banheiro etc. 

1 (  ) Muito desconfortável  

2 (  ) Um pouco desconfortável  

3 (  ) Nem confortável nem desconfortável  

4 (  ) Um pouco confortável  

5 (  ) Muito confortável  

13- No último ano, você teve alguma oportunidade de crescimento e/ou aprendizado 

dentro da empresa? 

( ) Sim  

( ) Não  

14- Você tem um conhecimento claro de quais são os objetivos e metas da empresa para 

os próximos seis meses? 

1 (  ) Não tenho conhecimento nenhum  

2 (  ) Tenho algum conhecimento  

3 (  ) Tenho um conhecimento claro  

4 (  ) Tenho muito conhecimento  

5 (  ) Tenho total conhecimento  

15- Qual dos adjetivos abaixo melhor caracteriza o seu trabalho hoje para você? Escolha 

apenas uma opção. 

( ) Estressante  

( ) Cansativo  

( ) Motivador  

( ) Entediante 

( ) Empolgante 

( ) Desafiador 

( ) Estimulante 

( ) Indiferente  

( ) Prazeroso 

( ) Promissor 

( ) Importante  


