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Resumo: Este estudo tem o objetivo analisar os resultados da pesquisa de clima organizacional em
uma instituição de ensino superior na região Sudoeste do Paraná. A pesquisa caracteriza-se como
estudo de caso, a coleta dos dados deu-se pela análise através da aplicação de um questionário
estruturado com 50 perguntas a 67 colaboradores. As categorias avaliadas na pesquisa de clima da
instituição de ensino foram: Integração intradepartamental, Identificação com a empresa,
Reconhecimento, Relacionamento com superior imediato, Normas e procedimentos, Integração
interdepartamental, Comunicação e informação, Filosofia de gestão, Estilos de liderança e Política de
treinamento. As principais conclusões apontam que, o perfil do público envolvido na pesquisa é
composto por docentes e técnicos administrativos, identificando que são jovens. Os resultados obtidos
na pesquisa demonstram que os dois itens de maior aprovação e os dois de menor na visão dos
colaboradores. Com a pesquisa de clima foi possível perceber como os colaboradores percebem a
cultura da empresa e contribui para que a gestão possa traçar ações e metas que ajudem a melhorar o
clima organizacional.
Palavras-Chave: Cultura e Clima organizacional, Ambiente de trabalho, Satisfação dos
colaboradores.

Organizational environment: Climate research study at a higher
education institution in Paraná
Abstract: This study aims to analyze the results of the organizational climate survey in a higher
education institution in the Southwestern region of Paraná. The research is characterized as a case
study, data collection was due to the analysis by applying a structured questionnaire with 50 questions
to 67 employees. The categories evaluated in the climate survey of the educational institution were
intradepartmental Integration, identification with the company, Recognition, Relationship with
immediate superior, standards and procedures, interdepartmental integration, communication and
information management Philosophy, Leadership styles and training policy . The main findings show
that the profile of the public involved in the research is composed of teachers and administrative staff,
identifying who are young. The results of the survey show that the two items of greatest approval and
the two smaller in view of employees. With the climate survey was possible to see how employees

perceive the company culture and contributes to the management to outline actions and goals that help
improve the organizational climate.
Keywords: Culture and Organizational Climate, Desktop, Employee satisfaction.

1 Introdução
As relações organizacionais são identificadas em seu ambiente interno e externo, dentro das
organizações os colaboradores formam as relações formais e informais em suas rotinas e
atividades. Externamente as organizações se relacionam com clientes, fornecedores,
concorrentes e outras organizações que atuam em áreas correlatas ou divergentes.
Para o bom desempenho organizacional, algumas questões do relacionamento dos
colaboradores tornam-se estratégico na gestão e coordenação de tarefas, metas e
planejamentos. Trabalhar fatores como a análise de cultura e clima organizacional, pode
favorecer a relação entre os colaboradores, sua satisfação com as tarefas e a organização, bem
como o entrosamento e o sentimento de equipe.
A capacidade de gerenciar uma empresa como um todo, tendo em especial atenção aos fatores
do comportamento organizacional observando detalhes do clima, que envolve o sentimento e
a percepção das pessoas em relação às regras e valores da organização, são estratégicos para
os resultados da empresa e dos funcionários. O desafio de gestão foca as questões de: Como a
cultura e o clima organizacional podem impulsionar resultados e sentimento de
comprometimento e satisfação das pessoas em relação à instituição?
Nesse contexto, o estudo tem como objetivo analisar os resultados da pesquisa de clima
organizacional em uma instituição de ensino superior na região Sudoeste do Paraná. Já os
objetivos específicos são identificar o perfil dos colaboradores da instituição de ensino;
Verificar fatores do clima organização avaliados pela pesquisa e Caracterizar os 2 melhores
resultados do clima organizacional bem como os 2 mais críticos identificados pela pesquisa.
A importância do estudo se destaca pela lacuna existente ainda não preenchida na maioria das
organizações e instituições de ensino, em relação a analisar e compreender questões referentes
ao clima organizacional e o sentimento dos colaboradores em determinado momento.
A abordagem do tema contribui para ampliar sua compreensão em relação as aplicações
práticas e os resultados obtidos na identificação de aspectos referentes o estudo do clima
organizacional e cultural, fazendo com que estudantes e profissionais se beneficiem do debate
e tenham maior compreensão da questão.
Avaliar o clima organizacional torna-se estratégico para as empresas e sua posterior aplicação
e verificação dos resultados, e contribui para resultados positivos nas relações entre
funcionários e grupos de trabalho, podendo gerar aumento da competitividade e eficiência
organizacional.
O trabalho está organizado da seguinte forma: a primeira seção contém a apresentação do
assunto, seu problema e os objetivos do estudo, destacando a importância do tema abordado,
na segunda parte tem o referencial teórico, apresentando os principais conceitos a respeito do
assunto, na terceira parte se descrevem os procedimentos metodológicos utilizados na
pesquisa, na quarta parte do texto estão à apresentação e análise dos dados com base nos
objetivos e referenciais do assunto e por fim são as considerações finais do estudo e as
referencias utilizadas.

2. Administração de Recursos Humanos
A atuação nas organizações envolve o desafio de gerenciar e controlar pessoas, para Robbins
e Coulter (1998) os principais componentes neste processo são: Planejamento de recursos
humanos, recrutamento/desligamento, seleção, identificação e seleção de empregados
competentes, orientação, treinamento, empregados adaptados e competentes com habilidades
e conhecimentos atualizados, avaliação de desempenho, desenvolvimento de carreira, relações
satisfatórias entre os trabalhadores e a administração, empregados competentes e de alto
desempenho capazes de manter-se no longo prazo.
O gestor deve estar atento com a percepção dos colaboradores em relação aos fatores do
ambiente de trabalho e a relação destes entre si, com chefias e subordinados e com as regras
gerais da instituição.
2.1 Comportamento organizacional e cultura
Os gestores estão em constante processo de análise e de observação da realidade de suas
empresas e buscam compreender melhor como funciona o comportamento das pessoas nas
suas relações de trabalho, neste contexto pode-se definir comportamento organizacional
como; “O campo de estudos que investiga o impacto que indivíduos, grupos e estrutura têm
dentro das organizações”, Robbins (2005, p. 6).
Chiavenato (2003) define que Comportamento Organizacional é o estudo da dinâmica das
Organizações e como os grupos e pessoas se comportam dentro delas.
A cultura de uma organização pode ser definida como “sutil, intangível, implícita e sempre
presente. Mas toda organização desenvolve um conjunto básico de premissas, convicções e
regras implícitas que governam o comportamento no dia a dia de trabalho...” (ROBBINS,
JUDGE E SOBRAL 2010, p. 504).
A definição e análise da cultura organizacional é o sistema de ações e crenças compartilhado
que se desenvolve numa organização e orienta o comportamento de seus membros. Lacombe
e Heilborn (2003). O sentimento dos colaboradores no ambiente de trabalho poder ser
considerado o clima organizacional que é um conjunto de propriedades mensuráveis do
ambiente de trabalho percebido, direta ou indiretamente, pelas pessoas que trabalham neste
ambiente e que influencia a motivação e o comportamento dessas pessoas.
É importante que os gestores e as empresas estejam preocupados em identificar como as
pessoas se sentem e reagem nas organizações, pois isso reflete a forma como elas identificam
e percebem os valores e a forma de gestão da empresa. Neste sentido a cultura que reflete os
valores e regras mais duradouros da organização, regem as relações entre as pessoas e delas
com o todo.
2.2 Clima organizacional
A cultura da empresa é ampla e baseada em regras e na forma das pessoas agirem e
comportar-se dentro do ambiente de trabalho, já o clima conjunto de propriedades
mensuráveis do ambiente de trabalho percebido, direta ou indiretamente, pelas pessoas que
trabalham neste ambiente e que influencia a motivação e o comportamento dessas pessoas.
Para Robbins, Judge e Sobral (2010, p. 505) “O clima organizacional refere-se às percepções
comuns que os funcionários de uma organização têm com relação à empresa e ao ambiente de
trabalho.” Neste contexto observa-se que o clima revela como as pessoas se sentem em

determinado instante com relação à empresa e suas regras e formas de gerenciar os processos,
as atividades e as pessoas.
Segundo Kanaane (2008, p. 40) “as organizações, buscando melhorar seu clima estão
adotando estruturas horizontalizadas, enxutas, onde as pessoas tendem a participar,
efetivamente, do negócio da empresa, recebendo informações e colaborando na realização do
trabalho em equipe”. Para formar equipes que realmente cooperem e dediquem esforços
entendendo a importância disso, é necessário que haja sincronismo entre o que é prometido
por seus líderes e o que é efetivamente concretizado. Promessas não cumpridas por parte da
liderança podem comprometer e muito a motivação do grupo, pois poderá não acreditar e não
dar credibilidade em relação ao que é proposto.
Robbins, Judge e Sobral (2010, p. 505) destacam que “um clima organizacional positivo no
ambiente de trabalho também está associado ao um alto nível de satisfação do cliente e a um
bom desempenho financeiro”. Em se tratando de uma instituição de ensino superior, os
salários dos colaboradores, a relação com as chefias e com os estudantes, são fatores
importantes e que devem estar sempre em análise para manter os colaboradores com um clima
positivo e sentindo-se bem com a instituição, suas regras e valores.
Outro fator destacado por Robbins, Judge e Sobral (2010, p. 505) é que “o clima também
influencia os hábitos adotados pelas pessoas”. Os gestores devem avaliar constantemente
como as pessoas se sentem para que se incentive e mantenha hábitos positivos e favoráveis
aos bons resultados, pois se o clima estiver ruim as pessoas podem faltar ao trabalho, não
cumprir prazos e negligenciar tarefas, gerando insatisfação e desconforto com os usuários dos
serviços e colegas de trabalho, além de prejudicar a relação com as chefias.
3. Procedimentos Metodológicos
O método utilizado foi a abordagem qualitativa com métodos estudo de caso. Godoy (1995)
ressalta que o estudo de caso é indicado quando os pesquisadores procuram compreender
“como” e “por quê” certos fenômenos ocorrem. Já a pesquisa exploratória é um estudo que
tem por finalidade buscar maiores informações sobre determinado assunto, facilitando a
delimitação de um tema de trabalho (RUARO 2004).
A pesquisa realizada foi o estudo de caso, tendo caráter quantitativo, pois foi analisado
através de um questionário estruturado como está o relacionamento entre chefes e
colaboradores que formam suas equipes de trabalho. Os dados foram extraídos da pesquisa de
clima organizacional feita pela instituição onde se analisou apenas os resultados finais das 50
questões que geraram o relatório do clima organizacional, promovida pela instituição de
ensino superior no ano de 2010, durante os meses de setembro e outubro.
O universo abordado para a realização deste estudo foi uma das unidades de uma instituição
de ensino superior do estado do Paraná que atua em várias cidades, e já conta com mais de
cem anos de existência. A unidade da instituição de ensino objeto deste estudo está localizada
em uma das cidades da região sudoeste do estado do Paraná, sendo que quando realizada a
pesquisa de clima organizacional no ano de 2010, contava com pouco mais de dois anos de
atuação, tendo iniciado suas atividades no ano de 2008.
Os dados analisados no presente trabalho foram extraídos da pesquisa de clima organizacional
da instituição, em que constavam vários indicadores, sendo: relacionamento com o superior
imediato; integração interdepartamental; política de treinamento; filosofia de gestão;
reconhecimento; estilos de liderança; identificação com a empresa; comunicação e
informação; normas e procedimentos. Entre os quais, optou-se por analisar os dois fatores

com melhor desempenho na pesquisa e os dois que demandam maior atenção para se
melhorar o índice.
A instituição estava composta na época da pesquisa por um universo de 72 trabalhadores, dos
quais 37 são professores e 35 são técnicos administrativos, dos quais, responderam a pesquisa
67 pessoas. Do total da população funcional, participaram uma amostra que chega próximo a
sua totalidade, sendo 93,1% que demonstraram interesse em contribuir para que fosse possível
saber como se encontra a situação do clima organizacional.
4. Apresentação e análise dos dados
Na pesquisa realizada na instituição de ensino, em que o colaborador respondeu o
questionário proposto via sistema eletrônico e acessado pela login e senha pessoal, porém não
houve qualquer tipo de identificação da pessoa que respondeu cada questionário, foi possível
coletar dados que foram tabulados e analisados, e que podem ser indicadores de grande valia
para com a instituição e seus colaboradores. Para melhor entendimento e conhecimento,
seguem abaixo informações referentes a opinião dos pesquisados sobre o relacionamento com
seus superiores e colegas.
Para análise do clima organizacional a instituição considera que índices acima de 80% de
aprovação nas respostas são muito bons, embora mereçam atenção e devam ser mantidos e
melhorados, de 60% a 79% são bons e requerem ainda mais atenção para melhorar, e abaixo
de 59% são insuficientes e demandam atenção e ações imediatas para que sejam melhoradas a
percepção e satisfação dos servidores com estes quesitos.
Com relação ao perfil do público envolvido na pesquisa, percebeu-se que é composto por
docentes e técnicos administrativos, identificando que são jovens e um percentual de mulheres
superior ao dos homens. Estas informações estão ilustradas nos três primeiros gráficos
apresentadas neste estudo.
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Gráfico 1: Função dos envolvidos na pesquisa de clima.
Fonte: Pesquisa realizada em 2010.

A pesquisa conseguiu uma participação significativa das pessoas que atuam na instituição,
isto é positivo e pode ser interpretado como significativo para se ter um panorama real de
como as pessoas percebem as questões que se relacionam com o clima organizacional.
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Gráfico 2: Gênero dos envolvidos na pesquisa de clima.
Fonte: Pesquisa realizada em 2010.

O gênero do público que participou da pesquisa comtempla o feminino e o masculino de
forma quase igualitária, mesmo que o percentual feminino seja um pouco superior, precisa-se
destacar que as pessoas devem tratadas de maneira uniforme no local de trabalho, considerar
que os diferentes públicos tem características e necessidades distintas, e gerenciar os grupos e
as equipes devam ser pensadas com justiça e equidade, pois se as pessoas se sentem acolhidas,
valorizadas e respeitadas o sentimento em relação ao clima organizacional será mais
favorável.
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Gráfico 3: Faixa etária dos envolvidos na pesquisa de clima.
Fonte: Pesquisa realizada em 2010.

A faixa etária dos colaboradores indica que são jovens, muitos iniciando a vida profissional e
com grandes expectativas com relação a carreira, fator que demonstra a necessidade de se
formar equipes e treinar líderes e gestores com competência e preparação para atender as
expectativas e necessidades dos colaboradores, favorecendo um sentimento positivo em
relação à organização, motivando e comprometendo em relação aos objetivos institucionais.
A instituição tem uma atuação de muitos anos no ensino superior, porém a unidade
pesquisada é ainda jovem e está iniciando suas atividades a pouco tempo, menos de 5 anos,
embora alguns funcionários vieram de outras localidades da mesma instituição a grande
maioria ingressou a pouco tempo, esta ainda se familiarizando com a cultura e valores e está
iniciando sua atuação profissional, este fator é importante e estratégico, pois a forma como
serão trabalhadas e analisadas estas questões podem gerar valores positivos e identificação
com a instituição.

A cultura do local onde a pesquisa foi realizada está em formação e reforça-se a definição de
cultura que para Chiavenato (1999), define que Comportamento Organizacional é o estudo da
dinâmica das Organizações e como os grupos e pessoas se comportam dentro delas. Os
gestores e líderes que souberem analisar e avaliar estes pontos e transmitir as regras e valores
como importantes e impulsionadores de resultados e de bem estar num clima harmonioso
dentro do ambiente de trabalho, estarão formando uma cultura positiva no grupo de trabalho
jovem e iniciante na instituição.
As categorias avaliadas na pesquisa de clima da instituição de ensino foram: Integração
intradepartamental, Identificação com a empresa, Reconhecimento, Relacionamento com
superior imediato, Normas e procedimentos, Integração interdepartamental, Comunicação e
informação, Filosofia de gestão, Estilos de liderança e Política de treinamento, são analisados
então o perfil do público que respondeu a pesquisa e os resultados segundo as respostas dos
entrevistados. Os participantes da pesquisa puderam responder e analisar as 50 questões que
avaliaram estas categorias para identificar como eles percebem isto em suas rotinas de
trabalho. As informações da pesquisa estão tabuladas no gráfico 4 e servem de base para
análise sobre os itens de melhor e de pior desempenho.
Com relação às categorias percebe-se que foram bem planejadas para identificar como os
trabalhadores se sentem no ambiente da instituição e como percebem elementos importantes
da cultura. Pela análise dos das 10 dimensões investigadas, percebeu-se sua relação com a
cultura e o clima e sua solidez para analisar estas questões.
Os resultados obtidos na pesquisa demonstram que os dois itens de maior aprovação pelos
colaboradores da instituição de ensino foram a Integração intradepartamental com 82% e a
identificação com a empresa com 73% de aprovação. Interessante perceber que as pessoas
consideram boa a relação com os colegas de setor e a confiança e identificação com a
empresa, desta forma pode-se incentivar e fomentar ações que mantenham e melhorem estes
pontos, gerando satisfação aos colaboradores, destacado a citação de Robbins, Judge e Sobral
(2010, p. 505) que “o clima também influencia os hábitos adotados pelas pessoas”.
Quanto mais positiva a avaliação e o sentimento das pessoas em relação à organização,
melhor o comportamento e os hábitos para se ter qualidade nas tarefas e funções e resultados
favoráveis como um todo nas atividades.
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Gráfico 4: Categorias investigadas na pesquisa de clima.
Fonte: Pesquisa realizada em 2010.

Ainda pelos dados da pesquisa tabulados e apresentados no gráfico 4, identifica-se que os
itens de desempenho mais baixo entre as 10 dimensões investigadas na pesquisa foram:
Estilos de liderança com apenas 46% de aprovação e Políticas de treinamento com 43%, são
fatores importantes que podem influenciar de forma negativa o desempenho dos funcionários.
Recomenda-se que os gestores estudem e avaliem formas de melhorar estas dimensões para
que as pessoas se sintam melhor em suas rotinas e atividades.
Os gestores devem se preocupar em focar a liderança para a orientação das pessoas acredita
que deve criar um clima em que as pessoas sintam-se confortáveis, precisa se focalizar a
atenção no funcionário, pedir opiniões ou sugestões de decisões, e o líder estar preocupado e
dedicar tempo na orientação do grupo, ser amigável. (Maximiano, 2007).
Quanto às políticas de treinamento estar avaliando as expectativas e necessidades do grupo e
de seus membros de forma individualizada, buscando maneiras de atender as demandas e
oferecer condições para que as pessoas possam estar ampliando sua formação e qualificação e
com isto sentindo-se melhor no ambiente de trabalho.
5 Considerações finais
O estudo possibilitou perceber e analisar como a cultura e o clima da empresa são fatores
importantes para que a gestão planeje suas ações em prol de resultados efetivos nos diversos
processos e consiga ampliar a satisfação e o comprometimento dos colaboradores com a
instituição.
Através da análise da pesquisa de clima organizacional a instituição de ensino pode perceber
que o perfil dos seus coladores é composto por docentes e técnicos administrativos,
identificando que são jovens e um percentual de mulheres superior ao dos homens. A
instituição tem uma atuação de muitos anos no ensino superior, porém a unidade pesquisada é
ainda jovem e está iniciando suas atividades à pouco tempo, menos de 5 anos, embora alguns
funcionários vieram de outras localidades da mesma instituição a grande maioria ingressou a
pouco tempo, esta ainda se familiarizando com a cultura e valores e está iniciando sua atuação
profissional, este fator é importante e estratégico, pois a forma como serão trabalhadas e
analisadas estas questões podem gerar valores positivos e identificação com a instituição.
As categorias avaliadas na pesquisa de clima da instituição de ensino foram: Integração
intradepartamental, Identificação com a empresa, Reconhecimento, Relacionamento com
superior imediato, Normas e procedimentos, Integração interdepartamental, Comunicação e
informação, Filosofia de gestão, Estilos de liderança e Política de treinamento, são analisados
então o perfil do público que respondeu a pesquisa e os resultados segundo as respostas dos
entrevistados. Os participantes da pesquisa puderam responder e analisar as 50 questões que
avaliaram estas categorias para identificar como eles percebem isto em suas rotinas de
trabalho.
As respostas e índices das dez categorias são importantes e oferecem informações que
auxiliam o planejamento e tomada de decisão, são dados que ajudam todos os colaboradores a
perceber questões que devem ser trabalhadas para elevar o sentimento de realização e de bem
estar no ambiente de trabalho, a formação da cultura também se fortalece e se estabelece
através deste entendimento ao se trabalhar estas categorias de forma positiva melhorar-se o
sentimento do grupo em relação à empresa.
Os resultados obtidos na pesquisa demonstram que os dois itens de maior aprovação pelos
colaboradores da instituição de ensino foram a Integração intradepartamental com 82% e a

identificação com a empresa com 73% de aprovação. Fatores que devem ser bem trabalhados
para se manter e até se melhorar estes resultados, com isso o sentimento dos colaboradores em
relação a instituição e sua cultura ficam fortalecidos.
Os itens de desempenho mais baixo entre as 10 dimensões investigadas na pesquisa foram:
Estilos de liderança com apenas 46% de aprovação e Políticas de treinamento com 43%, são
fatores importantes que podem influenciar de forma negativa o desempenho dos funcionários.
É preciso que os gestores estudem e avaliem formas de melhorar estas dimensões para que as
pessoas se sintam melhor em suas rotinas e atividades.
O planejamento de ações que qualifique melhor as chefias para o exercício de suas atividades
pode contribuir para melhorar este índice, além de diálogo aberto sobre as dificuldades para
socializar as limitações e se progredir na melhora do desempenho dos líderes. A insatisfação
com a política de treinamento demonstra à necessidade de se pensar melhor a questão,
propiciar formar claras e justas do ponto do vista dos servidores para se trabalhar o assunto,
uma forma interessante é o debate coletivo e a busca de sugestões entre os próprios
servidores, assim melhora o sentimento deles com relação a este fator.
Com a pesquisa de clima foi possível perceber como os colaboradores percebem a cultura da
empresa e contribui para que a gestão possa traçar ações e metas que ajudem a melhorar o
clima.
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