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Resumo: As pesquisas de clima organizacional mostram-se um importante meio para se medir a
interação e a percepção das pessoas que fazem parte das organizações, com relação a vários fatores,
que vão desde a identificação com a empresa até as relações interpessoais e os estilos de liderança. A
UTFPR vem realizando sistematicamente pesquisas em todos os seus campis com o objetivo de
elencar os níveis de satisfação e insatisfação de seus colaboradores. O presente trabalho faz uma
analise da importância do resultado dessas pesquisas para a tomada de decisão entre seus gestores,
mais especificamente aos do Câmpus Dois Vizinhos onde se fez esse estudo de caso. A analise pode
identificar que as pesquisas são sim uma forma importante de se diagnosticar realidades que ocorrem
dentro das organizações, que muitas vezes não são perceptíveis aos seus gestores, mas que o impacto
ou a tomada de decisão perante essas realidades dependem muito da forma como se disseminam as
informações referentes a essas pesquisas.

Palavras Chave: Clima organizacional, Cultura Organizacional e Gestão Organizacional.
Abstract: The organizational climate surveys show is an important way to measure the interaction
and the perception of the people who are part of organizations in relation to several factors, ranging
from the identification with the company to interpersonal relationships and leadership styles . The
UTFPR has been systematically conducting research in all Camper aiming to list the levels of
satisfaction and dissatisfaction of its employees. The present work is an analysis of the importance of
the outcome of research to decision making among its managers, specifically to the Campus Two
neighbors where did this case study. The analysis can identify the research is rather an important way
to diagnose realities that occur within organizations, which often are not noticeable to managers, but
the impact or decision making before these realities depend largely on how it disseminate information
pertaining to these surveys.
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1 Introdução
Conhecer e estudar o contexto no qual operam as empresas, tanto públicas quanto privadas, tem sido
importante para a permanência e competitividade das organizações contemporâneas. Através da
identificação dos aspectos sócio-culturais e da configuração do ambiente organizacional as empresas
têm condições de enfrentar os desafios e a complexidade que se impõem, sejam elas produzidas no
ambiente externo, por conta da instabilidade do mercado e do acirramento da concorrência ou no
próprio ambiente interno, em razão dos processos administrativos, dos avanços tecnológicos ou da
complexidade das relações humanas, dentre muitos outros fatores.

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR vem realizando sistematicamente pesquisas
de clima organizacional, com o objetivo de conhecer melhor as influências e percepções que os
servidores apresentam sobre o cotidiano organizacional em todos os seus campis, nos quais inclui-se o
Câmpus Dois Vizinhos. Os resultados dessas pesquisas foram apresentados a todo o corpo diretivo da
UTFPR, e as versões de alguns anos foram divulgadas para a comunidade em geral na forma de
publicação institucional. Fez-se oportuno, portanto, submeter essas pesquisas a uma avaliação para
que se possa medir seu desempenho ao longo do tempo e seus efeitos no tocante à indução de seus
gestores na tomada de decisões.
O objetivo deste estudo é analisar a contribuição do Processo de Avaliação do Clima Organizacional
para a gestão organizacional do Câmpus Dois Vizinhos da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná. E busca também Avaliar a existência de contribuições relacionadas com o Programa de
avaliação do Clima Organizacional sobre a gestão do Câmpus Dois Vizinhos da UTFPR.
A presente investigação teve como objeto de estudo uma instituição federal de ensino que possui
cursos de nível médio e superior, situada no município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná. Seu corpo
funcional é composto por técnicos administrativos e docentes que já participaram de duas pesquisas de
clima organizacional, conduzidas pelo Programa de Avaliação Institucional – PRAVI e pelos
membros da comissão de avaliação do Clima Organizacional. Sendo assim, a contribuição do presente
estudo está na oportunidade de avaliar as modificações e contribuições que esta pesquisa trouxe, tanto
para os departamentos e seus colaboradores, quanto para a gestão da própria instituição.
Sabendo-se, então, da importância que o contexto organizacional possui para o campo da
administração, realizou-se a análise da contribuição que o processo de avaliação do clima
organizacional apresentou para a gestão desta organização pública. Pretendeu-se, com esse trabalho de
pesquisa, analisar os indicadores que serviram de referencial para a pesquisa, as sugestões fornecidas
pelo seu corpo funcional e a gestão dos processos de tomada de decisões, principalmente por parte do
corpo diretivo. Dentre as outras contribuições advindas desse processo, está a identificação dos
aspectos que impactam nas relações humanas e nos processos organizacionais da instituição estudada.
Para analisar a contribuição do Processo de avaliação do Clima organizacional do Câmpus Dois
Vizinhos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o presente estudo foi realizado com base na
pesquisa de clima organizacional que envolveu todo o corpo docente e discente do Câmpus da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná na cidade de Dois Vizinhos e as ações tomadas pelos
gestores a partir dos resultados dessas pesquisas.
O estudo proposto neste documento possui um delineamento predominantemente qualitativo que,
segundo Richardson (1996, p. 2008), caracteriza-se pela “tentativa de uma compreensão detalhada dos
significados e características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar de produção de
medidas quantitativas de características ou comportamentos”. Tratou-se ainda de um estudo do tipo
descritivo-exploratório, por permitir um conhecimento minucioso da realidade que foi estudada tendo
por finalidade buscar maiores informações sobre o tema proposto.
O presente estudo caracteriza-se como um “estudo de caso”, por consistir em avaliar as mudanças
ocorridas a partir da pesquisa de clima organizacional e principalmente dos seus resultados bem como
analisar os fatores envolvidos na pesquisa, buscando assim reunir informações o quanto possível do
objeto de investigação. Segundo Gil (1999, p. 73) o estudo de caso possui a característica de ser um
estudo “profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento
amplo e detalhado, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamento
considerados”.
Para a obtenção dos dados da universidade estudada, foi realizada uma pesquisa documental nos
arquivos institucionais, a fim de levantar seu histórico e resgatar os dados referentes às pesquisas de
clima organizacional realizadas em 2005 e 2007. E realizada uma entrevista semiestruturada com a
direção do Câmpus Dois Vizinhos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
A fim de obter informações do diretor do Câmpus Dois Vizinhos foi realizada uma entrevista
semiestruturada, já que nessa entrevista algumas dessas questões em pauta exigiam um tempo maior
para o entrevistado formalizar uma resposta. Essa entrevista foi feita com vistas a analisar as

mudanças ocorridas a partir dos acontecimentos verificados na pesquisa de clima organizacional
realizada no Câmpus.
Para avaliar as informações contidas na entrevista semiestruturada que foi realizada com o Diretor do
Câmpus, utilizou-se da análise do discurso, que consiste num conjunto de técnicas de análise de
comunicações, com finalidade de descrever, objetivamente, sistematicamente e quantitativamente, o
conteúdo dessas comunicações. Esta técnica permitiu a obtenção das informações necessárias e
possíveis para a investigação proposta.

2 Cultura e clima organizacional
A empresa constitui o ambiente dentro do qual as pessoas trabalham e vivem grande parte de suas
vidas. Sendo assim, há uma relação de reciprocidade, as empresas dão algo de si mesmas e esperam
algo em troca, seja em curto ou longo prazo. A maneira pela qual esse ambiente é moldado e
estruturado tende a influenciar poderosamente a qualidade de vida das pessoas. Mais que isso,
influencia o próprio comportamento e os objetivos pessoais de cada ser humano e consequentemente
afeta o próprio funcionamento da empresa (CHIAVENATO, 2004).
Na dinâmica interna das organizações estão presentes diversos componentes estruturais e
comportamentais que interagem constantemente como, por exemplo, os processos produtivos, a
burocracia e suas disfunções, os diferentes estilos de lideranças, a dinâmica financeira, as expectativas
dos funcionários, dentre muitos outros. Essa dinâmica, conforme menciona Kanaane (2006, p. 40),
permite que, “ao nos aproximarmos das expectativas, anseios e necessidades dos funcionários e do
conjunto das respectivas relações interpessoais, poder-se-á identificar e compreender o clima
organizacional presente em determinado momento do contexto organizacional”.
Ao analisar o termo cultura organizacional é possível perceber que o tema, no universo das
organizações, é bastante abrangente e possuem diversos elementos componentes bem como várias
formas de compreensão. Para Chiavenato (2004) se constitui como:
A maneira pela qual cada organização aprendeu a lidar com seu ambiente. É uma
complexa mistura de preposições, crenças, comportamentos, histórias, mitos,
metáforas e outras idéias que consideradas juntas representam a maneira particular
de uma organização funcionar e trabalhar. (CHIAVENATO, 2004, p. 31)

Dentro desta perspectiva, de aprendizagem, um dos fatores mais relevantes que compõe a cultura
organizacional está, segundo Zanelli, Borges-Andrade e Bastos (2004), no processo histórico de
construção da organização. Estes autores argumentam que “a cultura é, em parte, produto da
imposição de visão de mundo dos fundadores ou de outras pessoas importantes no momento da
criação da organização”. Tal colocação é justificada pelos autores por saberem que a fundação é o
momento em que são tomadas decisões fundamentais dos mais variados processos que nortearão os
relacionamentos internos e externos da organização. Nesse sentido, esses mesmos autores
complementam:
As pessoas ao produzirem cultura, fazem-no a partir de aprendizados anteriores
obtidos na sociedade em que foram socializadas. Isto é, o contexto sociocultural,
configurado a partir de múltiplos valores sociais, exercem influencia decisiva no
modo como as pessoas concebem e criam as estruturas e os processos
organizacionais (ZANELLI, BORGES-ANDRADE e BASTOS, 2004, p. 420)

A cultura organizacional, portanto, se refere à maneira como a organização aprendeu a lidar com seu
ambiente, com o conjunto de pressuposições e com a contextualização histórica que a envolveu.
Posteriormente, a cultura tende a assumir outras configurações, dadas a partir da interação dos
indivíduos e do ambiente que a compõe.
A formação da cultura organizacional se constitui de determinados comportamentos que se originam a
partir de certos fatores que moldam o comportamento e atitudes dos componentes da organização, são
os chamados elementos da cultura organizacional. Muitos são os elementos destacados na literatura
contemporânea, tais como: os sistemas de linguagem e comunicação, gestos, normas de
comportamento, tecnologia, artes, ambiente físico, artefatos, símbolos, cerimônias, ritos, rituais,
sistema de valores, crenças, pressupostos, tabus, mitos, metáforas, histórias, contos populares, heróis,

lendas e sagas (FLEURY, 1996; FREITAS, 1991). Entretanto, no presente trabalho serão apresentados
os valores, pressupostos, ritos e rituais e comunicação, pois são os elementos da cultura também
abordados na avaliação do clima organizacional proposta pela UTFPR.
A relação entre cultura e clima organizacional dá-se em razão de a cultura ser um importante elemento
para se entender o clima organizacional, porém, o clima possui aspectos mais específicos pelo fato de
possuir outras variáveis, muito mais voláteis, que o caracterizam. Por esta razão suas raízes têm
relação com os elementos da cultura, mas sua influência vai além, pois, também envolve as condições
imediatas, sejam de cunho econômico, social, político, etc. (CHIAVENATO, 2004).
Conforme relata Oliveira (1995), a expressão clima organizacional é relativamente nova, pois até
meados da década de 70, era denominado como “atmosfera” ou “ambiente” interno da empresa. O
autor destaca que, na década de 30, já se tinha implicitamente um referencial de clima organizacional
por meio da escola das relações humanas de Elton Mayo, quando realizou o experimento de
Hawthorne: “provavelmente o experimento de Hawthorne foi a primeira ocasião em que o clima
interno, como o misterioso dragão do Lago Ness, botou a cabeça para fora e permitiu ser fotografado
por alguém” (OLIVEIRA, 1995, p. 15).
De acordo com LUZ apud SILVA (1996, p. 61), o “clima organizacional é o reflexo do estado de
espírito ou do ânimo das pessoas, que predomina numa organização, em um determinado período”. Já
para Oliveira (1995):
O clima interno é o estado em que se encontra a empresa ou parte dela em dado
momento, estado momentâneo e passível de alteração mesmo em curto espaço de
tempo em razão de novas influencias surgidas, e que decorre das decisões e ações
pretendidas pela empresa, postas em prática ou não, e/ou das reações dos
empregados a essas ações ou à perspectiva delas. Esse estado interno pode ter sido
influenciado por acontecimentos externos e/ou internos à empresa, e pode ser
origem de desdobramentos em novos acontecimentos, decisões e ações internas.
(OLIVEIRA, 1995, p. 47).

Nessas definições o clima organizacional, exposto pelos autores em suas interpretações, é marcado,
pode se dizer, por diferentes compreensões, sendo uma configuração momentânea que se altera de
acordo com as influenciais surgidas das ações que são implantadas ou não pela empresa ou até mesmo
de boatos dessas. Por outro lado o clima deve ser visto também além das fronteiras das organizações,
pois é resultante de acontecimentos que envolvem comportamentos e atitudes que são muitas vezes
oriundos das condições de vida do cidadão na sociedade.
As categorias de análise para compor a percepção do clima organizacional não são pré-determinadas,
pois elas devem privilegiar os elementos mais importantes e/ou mais influenciáveis do contexto
organizacional. Com base nessa possibilidade, dez categorias de analise foram eleitas pelos dirigentes
da UTFPR para compor a pesquisa de clima organizacional no Câmpus Dois Vizinhos e demais campi
do Sistema. São elas: Comunicação e informação; Estilos de liderança; Filosofia de gestão;
Identificação com a empresa; Normas e procedimentos; Política de treinamento; Reconhecimento;
Integração interdepartamental e intradepartamental e Relacionamento com superior imediato.
Todavia, a mera investigação da configuração do clima organizacional não se traduz, por si só, em
uma ferramenta de gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional. Este resultado somente
poderá ser alcançado quando o gerenciamento do clima organizacional assume um caráter sistêmico e
contínuo, incluindo diversas outras etapas, além, da pesquisa propriamente dita. Gordon e Cummins
citados por Leitão (1996) descrevem as etapas mínimas necessárias para o monitoramento do clima:
Investigação; Diagnóstico; Intervenção; Comunicação; Implementação e Monitoramento.
A premissa básica, para a implementação de um programa bem sucedido de gestão do clima, sustentase na qualidade das informações fornecidas pela investigação realizada, pois sua finalidade é subsidiar
a elaboração de um diagnóstico que traduza, da forma mais fidedigna possível, a maneira pela qual os
diversos aspectos do ambiente organizacional são percebidos e avaliados pelas pessoas.
O feedback do processo de intervenção, assim como o início do próximo ciclo de gestão do clima
organizacional começa pela replicação da pesquisa.

2.1 Gestão Organizacional
A temática de gestão organizacional está calcada numa série de premissas que abrangem a organização
como um todo, tanto a nível material quanto social, seus objetivos e suas metas e os processos para
que os mesmos se idealizem. Padoveze e Benedicto, citados por Bianchi, Backes e Giongo (2002, p. 7)
destacam que “o processo de gestão visa garantir que as decisões dos gestores contribuam para
otimizar o desempenho da organização”, levando-a assim a uma situação objetiva.
Para levá-la a essa situação objetiva Crozatti, apud Bianchi, Backes e Giongo (2002), destaca a
necessidade de o processo de gestão ser constituído do planejamento estratégico, com o qual serão
obtidas as diretrizes estratégicas capazes de garantir a continuidade da empresa; de planejamento
operacional, que terá a finalidade de implementar as diretrizes estratégicas e de garantir a eficácia; e
do controle, para acompanhamento dos resultados de acordo com os planos.
Com base nessas considerações pautadas pelos autores, percebe-se que o processo de gestão
organizacional envolve tanto a administração em si, quanto o sentido de gerência. Fazendo um
paralelo sobre esses termos Castanhece apud Lima (2002) faz as seguintes considerações:
Administração, num sentido amplo, abrange fatores como: a) estabelecer a
prioridade para os objetivos específicos; b) definir a forma mais apropriada para o
empreendimento; c) coordenar o esforço total em busca de objetivos colimados.
Gerência, por sua vez, num sentido mais restrito, relaciona-se basicamente com
aquelas atividades que foram estabelecidas, a fim de fazer com que a empresa tenha
êxito dentro do quadro existente de diretores, estrutura e recursos. (LIMA, 2002, p.
13).

Assim, a visão que se tem e com base no exposto pelo autor, o processo de administrar estaria mais
relacionado ao planejamento e às estratégicas da organização, enquanto o processo de gerência se
envolveria com a forma de como executá-los e ao controle. A soma desses dois fatores, pode-se dizer,
formariam a gestão organizacional.
Sob este ponto de vista e considerando que o processo de gestão organizacional se pauta
principalmente pelo fator humano, um dos aspectos norteadores para almejar uma gestão
organizacional eficiente, parece estar na forma como a organização administra seus problemas de
relacionamento: os conflitos organizacionais. Segundo Coradi (1985, p. 99), as empresas muitas vezes
enfrentam essa questão, obrigando os indivíduos que dela fazem parte a se “submeter aos seus
procedimentos, rotinas, regras, tornado-os submissos e com pouca margem de liberdade e ação, o que
influencia também para que estes tenham curta perspectiva temporal na empresa.
No entanto, ignorar o conflito pode conduzir o individuo e os demais participantes da organização de
forma recíproca, a criar mecanismos próprios de defesa e assim estabelecer uma “contracultura” ao
sistema formal. Essa contracultura ensejaria na criação de mecanismos de fuga, desinteresse e, mesmo
sabotagem, por parte dos envolvidos, pois estes sabem reconhecer a opressão do sistema formal às
suas personalidades. Seria “a resposta da personalidade contra o sistema”, descreve Coradi (1985).
Por essas razões, negociar e resolver são ações que poderiam levar a uma saída mesmo que, segundo
Argyris, apud Coradi (1985, p. 100), “não haja uma solução plena para o conflito entre o indivíduo e a
organização”. Nesse sentido os conflitos precisam ser tratados de maneira que se protejam os direitos
dos trabalhadores e se criem mecanismos de respeito mutuo como o do estabelecimento de regras
discutidas em conjunto e a comunicação destas de forma clara e concisa aos trabalhadores.
Há a necessidade também de se avaliar o comportamento dos indivíduos através de uma abordagem
mais construtiva, para que se possam observar cuidadosamente os acontecimentos. Desse modo, têmse condições de evitar a necessidade de medidas disciplinares e, se necessário, incluir um sistema de
punição e a assistência para a mudança de comportamento. (MILKOVICH 2000).

3 O Câmpus Dois Vizinhos da UTFPR
Este Câmpus está localizado a 4 km da sede do município de Dois Vizinhos. A região onde está
inserida é tipicamente agrícola, pequenas propriedades viabilizando as culturas do milho, soja, feijão,

trigo, mandioca, arroz, fumo e aveia. Na pecuária predomina a criação de aves, suínos, bovinos e
peixes. Atualmente ele oferece três cursos: Técnico em Agropecuária, Zootecnia e Horticultura.
Em uma área de 191,3 hectares (80 alqueires) estão distribuídas as instalações e infraestrutura para o
funcionamento dos projetos agropecuários dos cursos oferecidos no sistema escola – fazenda. Este
Câmpus conta, ainda, com uma área agricultável de grãos, de aproximadamente 90 hectares, 13.000m²
de área construída, além de espaço destinado à preservação do meio ambiente e alojamento (regime de
internato), para os alunos do curso técnico em agropecuária que vem de outras regiões.
Torna-se importante a visualização da estrutura física e localização do Câmpus Dois Vizinhos, onde
percebe-se suas características gerais. Destacando-se a infraestrutura de porte considerável, com
perspectivas de expansão. Por conta dos aspectos físicos do Câmpus e da localização ocorre uma
convivência entre os colaboradores que ficam no Câmpus durante os intervalos de lanche e almoço,
trocando informações e experiências, ampliando os laços de amizade, fatores positivos ao clima e
cultura organizacional.
Os gestores podem aproveitar estes fatores para estruturar ambientes de convivência coletivas, como
esportivos e culturais, onde os servidores possam permanecer em seus horários de folga e potencializar
a convivência com colegas de diferentes setores, contribuindo até para um melhor convívio entre
professores e técnicos administrativos.

Figura 1-: Foto área da UTFPR, Câmpus Dois Vizinhos.

Na figura 1, pode-se considerar que é ambiente bonito e saudável para se trabalhar, podendo ser
melhorado com uso de técnicas de gestão que favoreçam o clima e a cultura da organização e amplie a
harmonia entre as pessoas e os resultados das atividades.
Sua estrutura hierárquica é composta por: um cargo de Direção, composto por um assessor e um chefe
de gabinete, três Gerências, 03 Coordenações, 09 Departamentos e 01 Divisão, distribuídos conforme
o organograma apresentado na figura 2:
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Figura 2 - Organograma Funcional da UTFPR Câmpus Dois Vizinhos

Na coleta de identificou-se que o quadro de pessoal é formado por. 35 professores, sendo 03 com
especialização, 15 com mestrado e 17 com doutorado. Possui ainda 04 professores substitutos, sendo
01 com mestrado e 03 com graduação.
O quadro de técnicos administrativos é composto por 22 servidores com grau de escolaridade entre
ensino médio e mestrado. A escola conta também com a colaboração de 11 estagiários do ensino
médio e superior que exercem auxílio em atividades diversas no Câmpus.

3.1 Pesquisas de Clima Organizacional – UTFPR / Dois Vizinhos: propósitos e contextos
Em atendimento aos dispositivos da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que estabelece o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, foi instituída a Comissão Própria de
Avaliação – CPA da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, na data de 02 de junho
de 2004, através da portaria nº.0373/04 da Direção Geral do então Centro Federal de Educação
Tecnológica – CEFET-PR.
Essa comissão passou a ser responsável pelo denominado Programa de Avaliação Institucional –
PRAVI, que visa coordenar e assessorar as questões relativas à avaliação Institucional e possui entre
suas atribuições a realização da avaliação do Docente pelo Discente, a avaliação de Desempenho, a
Ouvidoria e a avaliação do Clima Organizacional da Reitoria e seus campis.
Com o objetivo de mensurar diversos fatores que influenciam a percepção dos servidores da UTFPR –
Câmpus Dois Vizinhos, no mês de junho de 2005 o PRAVI realizou a primeira pesquisa de Clima
Organizacional para este Câmpus, baseada em 50 questões distribuídas em 10 categorias, mais uma
questão aberta com a pergunta: você gostaria de escrever alguma observação? Que fora dirigida a
todos os participantes.
Conforme relatam os entrevistados, o contexto que se apresentava nesse período se mostrava bastante
desalentador: o número de professores era bastante limitado, as atividades administrativas eram, em
grande parte, realizadas pelo Câmpus de Pato Branco, o número de alunos dos cursos existentes estava
em constante redução desde 2003 e as estruturas de trabalho eram bastante precárias, o que suscitava,
entre os poucos servidores efetivos que estavam em condição de ficar à frente do processo, muitas

intrigas e desentendimentos, ao ponto de haverem constantes rupturas nos relacionamentos. Havia
também muita expectativa por parte dos servidores contratados e terceirizados que também
participaram da pesquisa, haja visto a recente incorporação da Escola Agrotécnica Federal de Rio do
Sul/SC ao então CEFET-PR e os rumores de que estes seriam dispensados.
Embora esse momento tivesse sido bastante tumultuado, novas perspectivas se apresentavam diante da
entrada de uma nova equipe gestora. Além da designação de um diretor vindo da Unidade Pato Branco
do CEFET-PR, havia a expectativa de contratação de servidores e professores, além do início do
planejamento para a abertura de novos cursos. Em conjunto estes fatos deram novo impulso para
aquela Unidade.
Para a realização da primeira pesquisa de clima organizacional, no mês de julho de 2005, a direção do
CEFET-PR e da Unidade Dois Vizinhos, juntamente com a presidente do PRAVI, professora Cleonice
Mendonça Pirolla e a professora Claudia Moura, representante da Unidade junto à Comissão de
Avaliação, convocou todos os servidores do Câmpus para participarem. Para tanto se reuniu em um
mesmo momento em ambiente específico da Unidade, todos os servidores (Docentes efetivos e
contratados e Técnicos administrativos efetivos e contratados), bem como estagiários e terceirizados.
Realizada a pesquisa, seus resultados foram divulgados, em primeira instância aos dirigentes do
sistema CEFET-PR, e posteriormente aos servidores, no mês de setembro de 2005 em encontro
realizado na cidade de São Jorge – Paraná.
De posse do resultado oficial da pesquisa e das sugestões apresentadas pelos servidores, em fevereiro
de 2006, também na cidade de Guarapuava-PR, ocorreu um novo encontro, porém desta vez apenas
com a participação do corpo diretivo do Câmpus, gerentes e chefes de departamento, juntamente com
a coordenadora do PRAVI e a representante do Câmpus. Nessa oportunidade foram analisadas as
questões que apresentaram menores índices em termos de grau de satisfação e iniciado a discussão
para elaboração de ações para estas questões e para o programa como um todo. Como não houve
tempo suficiente nesse encontro, a discussão se estendeu posteriormente em outras reuniões realizadas
no Câmpus com os gerentes e chefes de departamento até se chegar a um consenso final sobre tais
ações.
Concluída esta etapa, que se deu no mês de março de 2006 foram reunidos novamente os gerentes
chefes de departamento e coordenadores das Unidades de Ensino e Produção - UEPS, discutido as
ações e definido algumas metas com base nas ações. Fora firmado então, um compromisso de que em
certo prazo determinado cada responsável apresentasse os resultados das ações/metas, situação atual e
resultados obtidos.
Dando continuidade ao programa uma nova pesquisa foi realizada em 2007, com base na programação
que tornou a pesquisa bianual. Dessa pesquisa participaram apenas os servidores efetivos e contratados
(docentes e técnicos administrativos) e não mais terceirizados e estagiários como fora feito em 2005,
visto que em alguns casos os estagiários sequer participavam das atividades cotidiana da Unidade.
O panorama já era também bastante diferente do que o vivido na pesquisa anterior, com parte dos
servidores e professores já efetivados no plano de expansão de 2005; havia iniciado 02 novos cursos
superiores: Zootecnia e Horticultura e estava em vias de aprovação o curso de Engenharia Florestal. O
cenário nacional de expansão das universidades que prevê a injeção de recursos para compra de
equipamentos, reforma e ampliação da estrutura física do Câmpus, também já estava tramitando. Tudo
isso contribuía para um momento muito positivo em termos de cenário futuro, o que de certa forma
influenciava positivamente no resultado da pesquisa de clima Organizacional.

3.2 Percepções da direção sobre o clima organizacional e suas contribuições sobre a
gestão do Câmpus
Através de uma pauta de questões, foi perguntado ao diretor do Câmpus, entre outras questões, se a
instituição realizou alguma ação com base nos resultados das pesquisas, principalmente em relação aos
indicadores mais críticos e sugestões apontadas pelos participantes, na pesquisas de 2005, já que a de
2007 ainda não se pode avaliar. Ao responder, o diretor destacou primeiramente que foram tomadas

várias ações, principalmente em relação aos indicadores mais críticos apontados pela pesquisa de
2005, aqueles com índices de concordância abaixo de 70%.
Entre as ações apontou que foi seguido ou estudado primeiramente quais os fatores que
desencadeavam determinados problemas. Citou como exemplo a dificuldade de relacionamento intra e
inter-departamental, que na sua visão eram bastantes críticos. Nessa questão mencionou que ao
levantar as causa foi verificado que tais problemas estavam ligados ao fato de que as havia
dificuldades de comunicação e muitas distorções de informações ocorrendo no Câmpus. Para eliminar
isso se propôs num primeiro momento a realização de reuniões periódicas como forma de esclarecer
certos acontecimentos, procedimentos e diretrizes que se faziam necessário.
Buscou-se também a estruturação do Câmpus em termos de informatização dos processos de maneira
a se disseminar mais rapidamente a informação. Para tanto, foi instalado uma rede de fibra ótica, que
deu suporte a implantação de uma página própria do Câmpus na internet, criação de grupos de e-mail,
melhorias no sistema de telefonia, que era caótico e implantação de um sistema de rádio comunicação
(sistema de rádio amador). Todas essas questões trouxeram melhoras significativas nesse processo,
mas as ferramentas disponíveis ainda necessitam ser mais otimizadas.
A dificuldade da gestão, no entanto, propriamente em relação ao sistema de reuniões foi mantê-las ao
longo do tempo, principalmente em virtude do processo eleitoral que começou a ser articulado ainda
no ano de 2007 e que causou certa desestruturação dos grupos. A partir de então alguns dos membros,
nas palavras do gestor, interferiam nessas reuniões e passavam a usá-las como forma de se promover
politicamente, tanto é que esse trabalho perdeu a sua função e praticamente foi deixado de lado.
Um outro item destacado pelo diretor, que a pesquisa de 2005 mostrava como deficiente e que
precisava ser melhorado e, que também se trabalhou foi em relação à integração dos servidores. Para
sanar essa questão o diretor destacou que uma das ações feitas, foi de dar todo o apoio necessário para
implantação da associação dos servidores, (ASSUTEF). A fim de se melhorar ainda mais esse
processo, bem como para elevar a auto-estima dos servidores, teve-se também outras iniciativas, até
como formas alternativas, como comemoração de datas importantes e apoio a realização de alguns
eventos, a exemplo do encontro das ASSUTEFES, que aconteceu nesse ano de 2008.
Em outra questão abordada foi se na visão do gestor os departamentos/chefias realizaram ações
concretas com base no resultado da pesquisa, o que o mesmo respondeu não saber direito se podiam
ser observadas algumas ações, pois as pesquisas tratam as coisas de forma muito genéricas e pontuais,
citando como exemplo, a questão do relacionamento com a chefia imediata. É difícil nesse caso em
particular fazer alguma observação ou até mesmo tomar alguma ação, pois existem várias
departamentos e coordenações dentro da escola e cada um possui a sua particularidade. No entanto,
salientou que alguns procedimentos puderam ser melhorados com base nos resultados da pesquisa,
como no caso das relações intra-departamento que se mostravam deficientes, principalmente em
termos de procedimentos e comunicação, o que foi melhorado através de reuniões de esclarecimento
às pessoas de como as coisas deveriam ser realizadas entre seus pares. Mas isso também precisa ser
lapidado, haja vista a entrada de um número significativo de novos servidores.
A responder a questão final sobre se o sistema de avaliação, em termos gerais, tem contribuído para a
gestão dessa Instituição, o mesmo respondeu que as pesquisas de clima são um mecanismo, uma
ferramenta de gestão importante que não se pode abrir mão, pois elas trazem algumas verdades que as
pessoas que estão à frente dos processos não as percebem.
Algumas críticas, no entanto em sua visão também podem ser feitas, principalmente em cima de
algumas questões que precisam ser melhoradas ou aperfeiçoadas. Essas pesquisas também precisariam
ser feitas numa periodicidade menor e com publicação imediata, para que seus resultados já possam
ser trabalhados em termos de plano de ação, pois ao contrário muitas coisas acabam caindo no
esquecimento e ai vem uma nova pesquisa e o plano de ação da pesquisa anterior muitas vezes se quer
foi colocado em prática.
Analisando o relato do diretor do Câmpus sobre as contribuições das pesquisas e sua percepção em
relação estas, pode-se dizer que houve significativas contribuições, visto que seus resultados foram

utilizados para montar um plano de ação visando diversas melhorias e até serviram para planejamento
estratégico de diversos segmentos que a instituição do Câmpus almejava.
Recomenda-se, no entanto que se criem mecanismo, a exemplo da própria comissão que foi criada
para aplicação das pesquisas, para que se dê ênfase à disseminação dos seus resultados e também, se
faça um feedback mais freqüente das ações propostas para que não ocorram vazios entre uma pesquisa
e outra.

4 Considerações finais
As pesquisas de clima permitiram aos servidores a oportunidade de expressar e manifestar suas
percepções em relação ao que estava ocorrendo. A direção da instituição, juntamente com a equipe do
PRAVI, pode utilizá-las para analisar com mais profundidade e clareza quais eram os problemas mais
genéricos, presentes nas relações interpessoais e os problemas mais pontuais que estavam presentes na
instituição. Desse processo, pode-se, num esforço conjunto, estabelecer metas que contribuíram para
reverter a situação.
Sobre a existência de contribuições na gestão do Câmpus em relação ao programa de avaliação de
clima Organizacional, o que se pode se observar é que os resultados das pesquisas foram, em certos
momentos, de fundamental importância, pois apresentaram um diagnóstico real da situação, mesmo
em estados onde havia poucas possibilidades de mudanças. Até aquele momento não se conhecia a
percepção das pessoas sobre o que realmente tinha que ser feito, avaliou o Diretor, em termos de
comunicação e integração. Foi com base nos resultados das pesquisas que a gestão do Câmpus pode
promover a coletividade e a integração para se atingir objetivos comuns que até então eram dispersos e
até se aplicar e buscar recursos, já que se tinha o respaldo de todas as pessoas envolvidas.
Ressalta-se, no entanto, que quando se menciona a avaliação dos servidores, refere-se à pesquisa do
ano de 2005, pois a pesquisa que ocorreu em julho de 2007 ainda não teve seus resultados divulgados
para os servidores, visto que o Câmpus e a própria Universidade passam por um momento de transição
do corpo diretivo, a eleição e posse dos novos diretores. Por esse fato, ao que parece, houve certo
esfriamento dos objetivos e das metas propostas na pesquisa anterior e que de certa forma poderiam
ser colocadas à prova ao se demonstrar às pessoas as mudanças ocorridas.
Pode-se verificar que a pesquisa de clima tem se revelado num instrumento de auxilio a gestão da
organização, destaca-se que a demora em divulgar os resultados e implementação das ações levantadas
podem desacreditar o processo e diminuir a participação das pessoas. Cada abordagem tem um
contexto próprio, isto deve ser considerado na tabulação e análise dos dados, bem como, na
implementação das ações em prol do clima e da cultura organizacional. Recomenda-se que, tanto os
gestores como os responsáveis pelo processo, possam perceber que a abordagem da pesquisa cria
expectativas nos colaboradores e que tanto a divulgação como as ações devem ser priorizadas na
questão temporal, não deixando que se passe muito tempo, pois os dados e informações refletem um
momento específico, passando esta fase pode ser que os dados e ações já não mais condizem com a
realidade.
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