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RESUMO 

Atualmente, as organizações passam por profundas transformações em todas as 
áreas que envolvem o corpo empresarial, com isso, o ambiente organizacional vem 
tendo uma atenção especial. A análise do clima organizacional, torna-se uma 
necessidade para o gestor conhecer a realidade da organização, com a finalidade de 
apresentar um estudo aprofundado sobre seus fatores dentro da organização. Este 
trabalho tem o objetivo de apresentar um estudo sobre clima organizacional e seus 
fatores dentro da organização na área do ambiente de trabalho, no intuito de medir o 
grau de satisfação e insatisfação dos colaboradores e a sua motivação. O presente 
estudo caracteriza-se como uma pesquisa de caráter exploratória e descritiva. As 
perguntas elaboradas do questionário foram provenientes de dados primários e 
questionário com escala de importância. A pesquisa foi realizada na Secretaria 
Municipal de Assistência Social de São José do Jacuípe, estado da Bahia e o 
instrumento para a pesquisa foi um questionário respondido por 20 colaboradores 
representando 100% do total de colaboradores. Os resultados na análise geral da 
pesquisa aos fatores que apresentaram satisfação e insatisfação por parte dos 
colaboradores identificaram fatores que influenciam o clima organizacional em relação 
à empresa, sendo possível apontarem os pontos positivos e negativos que necessitam 
de maior atenção dos gestores da organização. Os resultados mostraram informações 
importantes para a empresa, para que seja possível atender as necessidades dos 
colaboradores, com a finalidade de alcançar melhorias nas suas atividades para que 
possam atingir os seus objetivos individuais e organizacionais. 
 
Palavras-chave: Clima Organizacional; Motivação; Pessoas. 

 

ABSTRACT 

Currently, organizations are undergoing profound changes in all areas involving the 
corporate body, with this, the organizational environment has been receiving special 
attention. The analysis of the organizational climate becomes a necessity for the 
manager to know the reality of the organization, in order to present an in-depth study 
of its factors within the organization. This work aims to present a study on 
organizational climate and its factors within the organization in the area of the work 
environment, in order to measure the degree of satisfaction and dissatisfaction of 
employees and their motivation. The present study is characterized as an exploratory 
and descriptive research. The questions elaborated in the questionnaire came from 
primary data and a questionnaire with an importance scale. The survey was conducted 
at the Municipal Social Assistance Department of São José do Jacuipe, state of Bahia 
and the instrument for the survey was a questionnaire answered by 20 employees 
representing 100% of the total number of employees. The results of the survey's 
general analysis of the factors that showed satisfaction and dissatisfaction on the part 
of employees identified factors that influence the organizational climate in relation to 
the company, making it possible to point out the positive and negative points that need 
more attention from the organization's managers. The results showed important 
information for the company, so that it is possible to meet the needs of employees, in 
order to achieve improvements in their activities so that they can achieve their 
individual and organizational goals. 
 
Keywords: Organizational Climate; Motivation; People. 
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1. INTRODUÇÃO 

O clima organizacional nas organizações tem sido fator de grande influência no 

alcance dos objetivos propostos pelos administradores. Em geral, a maior dificuldade 

de se alcançar os resultados e atingir metas são devido à falta de empenho adequado 

de indivíduos ou equipes dentro da organização, prejudicando assim, o grupo e 

consequentemente determinando resultados desfavoráveis. O motivo aparente de 

muitos casos: a rotatividade de pessoal, insatisfação, frustração e outros conflitos 

entre colegas de trabalho e seus patrões.  

O cenário atual das organizações encontra-se em constantes mudanças, e 

assim, surge a preocupação em reter seus talentos, trabalhar habilidades e, 

consequentemente, analisar constantemente o ambiente e a satisfação dos 

colaboradores, seja para os objetivos das empresas privadas ou públicas. No cenário 

atual, é exigido das organizações transformações cada vez mais aceleradas e 

modernas em busca de estratégias que possam dominar novos desafios no mercado. 

A sensibilidade da cultura da organização pode ser identificada e medida por 

meio de pesquisas sobre satisfação dos colaboradores e condições de trabalho, que 

são imprescindíveis para minimizar conflitos entre as necessidades dos indivíduos e 

das organizações. Nas organizações pública, frequentemente, a cada quatriênio boa 

parte dos colaboradores são substituídos ou deslocados das funções em que 

exerciam. Como a política partidária exerce bastante influência, em geral, o 

relacionamento entres os colaboradores são de baixa qualidade e pouco 

entendimento.  

O objetivo desse estudo é analisar como o clima organizacional influencia na 

motivação de seus colaboradores com a população do município. A forma como se 

distribui um sistema dentro de uma administração, é chamada de organização, sendo 

necessário utilizar o correto método para atingir o objetivo final ambicionado pela 

empresa. Para realização de propósitos coletivos, é preciso uma combinação de 

esforços individuais, assim, a organização de uma empresa fará com que cada 

integrante do grupo possa alcançar objetivo coletivo necessário para se realizar um 

propósito.  
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Cultura organizacional é um conjunto de hábitos, valores, regras de condutas 

morais, éticas, crenças e políticas estabelecidas por meio de normas e atitudes de 

todas as pessoas da organização. Toda empresa possui sua política organizacional, 

a partir desta, os colaboradores são orientados para a realização de suas atividades.  

O presente trabalho é caracterizado como descritivo, por trazer os resultados 

de pesquisa direcionada a cultura organizacional da Secretaria Municipal de 

Assistência Social de São José do Jacuípe, interior da Bahia. O mesmo busca 

apresentar a pesquisa de acordo com os procedimentos metodológicos utilizados para 

a abordagem do problema, quanto à natureza dos objetivos, ao delineamento ou 

método de investigação e também aos procedimentos de coleta e análise de dados e 

ao contexto da pesquisa. 

A pesquisa descritiva tem como objetivo a descrição das características de 

determinadas populações. Podem ser elaboradas também com a finalidade de 

identificar possíveis relações entre variáveis. Este tipo de pesquisa expõe 

características de determinada população ou de determinado fenômeno.  Pode 

também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza.  Apesar de 

não ter o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, serve de base para 

tal explicação.  

Dessa forma, a pesquisa descritiva é uma das classificações da pesquisa 

científica, na qual seu objetivo é descrever as características de uma população, um 

fenômeno ou experiência para o estudo realizado. Ela é realizada levando em conta 

os aspectos da formulação das perguntas que norteiam a pesquisa, além de 

estabelecer também uma relação entre as variáveis propostas no objeto de estudo em 

análise. 

O trabalho também é caracterizado como pesquisa bibliográfica pois foi 

fundamentada através de consultas a obras já publicadas sobre o tema clima 

organizacional. Através desta foi possível fazer o levantamento de informações 

relevantes na construção da pesquisa, sendo de suma importância para a seleção e 

análise crítica dos documentos publicados sobre o tema com intuito de atualizar, 

desenvolver o conhecimento e contribuir com a realização da pesquisa. 
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Para a pesquisa, será utilizada a técnica de coleta de dados por meio de 

questionário de escala de importância, que é uma das formas mais vantajosas em se 

obter as respostas mais claras e objetivas do entrevistado. Segundo Chizzotti (2001), 

“questionário é um conjunto de perguntas pré-elaboradas, ordenadas de maneira 

sistemática e sequencialmente distribuídas em tópicos que constituem o tema da 

pesquisa”.  

Em relação à técnica de análise dos dados, utilizar-se-á a abordagem 

quantitativa, pois trará dados e analise estatísticas sobre o público alvo do estudo. A 

pesquisa quantitativa traduz tudo para um formato quantificável, em outras palavras, 

tudo deve ser analisado através de números e estatísticas. Isto é, traduzir em números 

as opiniões e informações para classificá-las e analisá-las, para esse fim, será 

utilizado os recursos e técnicas estatísticas, a percentagem e a média aritmética. 

2. CLIMA ORGANIZACIONAL 

Toda empresa possui sua política organizacional, a partir desta, os 

colaboradores são orientados para a realização de suas atividades. O clima 

organizacional constitui o meio interno de uma organização, a atmosfera psicológica 

e característica que existe em cada organização. Clima é o ambiente humano onde 

as pessoas de uma organização fazem o seu trabalho. Ele é percebido 

psicologicamente e apresenta-se de várias formas, algumas são mais sensíveis que 

outras em relação aos diversos aspectos do clima organizacional. De acordo com Luz 

(2003), o clima organizacional deve ser comparado à cultura organizacional, visto que 

ambos têm definições que se equivalem. 

A pesquisa de clima organizacional em uma empresa, é uma ferramenta 

importante para avaliar possíveis ameaças e fraquezas, apontando os fatores que 

geram resultados negativos dentro de um ambiente de trabalho, para que possam ser 

corrigidos. Para alcançar o crescimento e o desenvolvimento, o clima organizacional 

é um fator essencial, para que os colaboradores tenham um clima bom e 

consequentemente passam a valorizar cada vez mais os colaboradores e ter melhores 

resultados na produção ou prestação de serviços.  

De acordo com Luz (2003): 
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A cultura organizacional influencia o comportamento de todos os 
indivíduos e grupos dentro da organização. Ela impacta o 
cotidiano da organização: suas decisões, as atribuições de seus 
funcionários, as formas de recompensas e punições, as formas 
de relacionamento com seus parceiros comerciais, seu 
mobiliário, o estilo de liderança adotado, o processo de 
comunicação, as formas como seus funcionários se vestem e se 
portam no ambiente de trabalho [...]. (LUZ, 2003, p. 14). 

O entendimento deste ponto, reveste-se de importância singular, associada à 

necessidade de repensar a esfera organizacional e discutir a respeito de como a nova 

realidade impõe às organizações um processo de realinhamento de variáveis rumo a 

uma maior integração dos ambientes interno e externo com o objetivo de alcançar a 

excelência administrativa. 

Gerir o clima organizacional significa detectar necessidades, encontrar 

soluções e estratégias, programar, acompanhar e controlar o ambiente de trabalho. 

Dentre os vários indicadores de ocorrências de problemas com o clima organizacional, 

a rotatividade de pessoal é um importante indicador do clima. A permanência das 

pessoas na organização também depende de fatores como o ambiente de trabalho, a 

ética e a responsabilidade social da empresa, a qualidade de vida dentro e fora da 

empresa, logo, encontrar os meios que satisfaçam estes requisitos determina o bom 

clima organizacional. 

2.1 Processo de Gestão de Pessoas 

A pesquisa de clima organizacional tem importância capital para o processo de 

gestão de pessoas. Analisar, detalhar e explicar o que é preciso fazer para a boa 

realização da função dentro da organização, fazendo com que as pessoas trabalhem 

melhor e mais entusiasmadas em busca de resultados positivos. São as pessoas que 

determinam metas de vendas, produzem, planejam e vendem produtos, e a forma de 

administrar essas pessoas influencia no desempenho geral da organização.  

Segundo Davel (2001): 

Pessoas não fazem parte da vida produtiva das organizações. 
Elas constituem o princípio essencial de sua dinâmica, conferem 
vitalidade às atividades e processos, inovam, criam, recriam 
contextos e situações que podem levar a organização a 
posicionarem-se de maneira competitiva, cooperativa e 
diferenciada com clientes, outras organizações e no ambiente de 
negócios em geral (DAVEL; VERGARA, 2001, p. 31). 
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É de fundamental importância investir no treinamento e desenvolvimento das 

pessoas da organização, pois a empresa estará investindo na qualidade dos produtos 

e serviços e no bem-estar dos colaboradores, melhorando a produtividade e a 

lucratividade da empresa. Por isso as pessoas bem orientadas e selecionadas para 

exercer suas atividades dentro de uma organização, podem mudar uma situação 

negativa vivida dentro de um ambiente de trabalho.  

Para Gil (2001): 

Os administradores de recursos humanos de hoje já não podem 
considerar os empregados como meros recursos de que a 
organização pode dispor a seu bel-prazer. Precisam tratá-los 
como pessoas que impulsionam a organização, como parceiros 
que nela investem seu capital humano e que têm a legítima 
expectativa de retorno de seu investimento. (GIL, 2001, p.15). 

As pessoas passam grande parte de suas vidas trabalhando, tomando 

considerável tempo e esforços das suas vidas, pois dependem para seu sustento, 

estabilidade e sucesso pessoal. Portanto, os colaboradores dependem das empresas 

nas quais exercem suas atividades para alcançar seus objetivos pessoais e 

profissionais. Assim como, as organizações dependem dos seus colaboradores para 

atingir seus objetivos nas diversas áreas em que atuam, e para isso, é necessário 

selecionar as pessoas proporcionando treinamentos, cursos e orientações para 

realização de suas tarefas dentro de uma empresa, as direcionando corretamente as 

devidas funções. 

2.2 Rotatividade 

A rotatividade de pessoas gera grandes prejuízos financeiros as empresas, pois 

há investimentos em treinamentos, no intuito dos colaboradores exercerem suas 

tarefas com competência, responsabilidade e eficácia. As organizações precisam 

incluir em seus programas de valorização uma ampla discussão sobre carreira e 

projeto de vida. Dessa forma, os funcionários poderão entender que é preciso construir 

uma história e deixar uma marca nas organizações por onde passam. 

Segundo Chiavenato (1999, p. 37), “a rotatividade de pessoal não é uma causa, 

mas um efeito, a consequência de certos fenômenos localizados interna ou 

externamente à organização que condicionam a atitude e o comportamento do 
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pessoal”. Para o autor, fatores internos podem influenciar na rotatividade, como: 

política salarial, oportunidade de crescimento, condições de trabalho, tipo de 

supervisão, cultura e política organizacional. 

Além de se aferir a quantidade de funcionários que saem da empresa, deve-se 

avaliar também a qualidade do perfil profissional destes funcionários, porque 

funcionários de baixo desempenho também geram alto custo e não devem ser 

mantidos. Os custos para recrutar e treinar um novo funcionário são mais baixos que 

os custos para manter um funcionário que não corresponde as expectativas. 

2.3 Remuneração 

A remuneração é a recompensa onerada aos funcionários pela empresa, pelas 

atividades ou serviços prestados e responsabilidades de cada função desempenhada. 

Pode ser alcançada pelos funcionários de uma organização, pela distribuição de 

lucros obtidos em um determinado período e com base em planos de cargos e salários 

estabelecidos pela empresa. A remuneração representa a totalidade dos rendimentos 

do empregado decorrentes da relação de trabalho, pagos diretamente ou não pelo 

empregador. 

As pessoas geralmente almejam conhecer suas possibilidades e perspectivas 

de evolução profissional, desejam critérios justos e transparentes de remuneração, e 

não simplesmente uma remuneração maior. Como resolução deste conflito, se faz 

preciso uma comunicação interna fluida e objetiva, uma política interna transparente 

e com a liberdade de participação dos colaboradores nas decisões que envolvam seu 

futuro pessoal e profissional. 

2.4 Comunicação Interna 

A comunicação interna nas organizações é ferramenta essencial nas atividades 

cotidianas de trabalho, com o objetivo de alcançar metas e resultados positivos para 

a empresa, a fim de habilitar os colaboradores a desenvolverem soluções de 

comunicação em suas rotinas de trabalho através de uma visão ampla e integrada 

das atividades desenvolvidas. É a função responsável pela comunicação efetiva entre 

integrantes de uma organização.  
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A comunicação interna, fornece a informação de que indivíduos e grupos 

precisam para tomar decisões transmitindo os dados para identificar e avaliar as 

alternativas. O sucesso de um gerente depende da sua maneira de se comunicar com 

seus subordinados. Assim para obter o sucesso os gerentes devem estar sempre em 

busca de treinamentos e novas formas e técnicas de comunicação. 

2.5 Motivação 

A motivação de funcionário em uma empresa é imprescindível para que a 

mesma alcance seus objetivos. Para isso, é necessário que a empresa oferte vários 

benefícios em prol da segurança e qualidade de vida, condições físicas e mentais para 

o exercício de atividades produtivas dentro de um ambiente de trabalho, sem ter que 

passar por esforço superior aos seus limites humanos, com um bom ambiente de 

trabalho que ofereça segurança e boas condições de trabalho condizente à sua 

função. Além de salários dignos e justos, horários adequados, intervalo de descanso, 

incentivos, promoções e oportunidades para participar de decisões junto a seus 

colegas e superiores. 

As necessidades essenciais de uma pessoa são conseguir ar, alimentos e água 

em quantidades suficientes para sua sobrevivência (necessidades fisiológicas). Após 

essas terem sido atingidas, não há motivação para mais ar, alimento e comida, mas 

sim para as necessidades de segurança. Assim que essa pessoa percebe que está 

livre de qualquer ameaça de perigo ou ataque, sua motivação volta-se para as 

necessidades sociais: amizades e tudo o mais que estiver relacionado, e assim, 

consequentemente, surge uma infinidade de necessidades que atiçam a motivação 

das pessoas. 

3. RESULTADOS DA PESQUISA 

A análise de dados da pesquisa foi criteriosa através da análise dos dados 

coletados no questionário respeitando cada grupo de análise. Dessa forma, foram 

utilizados para demonstração de julgamento de dados os gráficos de pizza e 

apresentados os resultados obtidos na pesquisa, sendo que da totalidade dos 

colaboradores, são 20 e, todos responderam as questões, através do questionário 

escala de importância, que é uma das formas mais vantajosas em se obter as 
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respostas mais claras e objetivas do entrevistado, sendo que o presente questionário 

será atribuído da seguinte forma: Sempre; Quase Sempre; Raramente; Nunca. 

3.1 Perfil dos colaboradores 

A seguir será apresentado resultados da pesquisa que têm como objetivo 

identificar os perfis dos colaboradores, levando em consideração o gênero, estado 

civil, faixa etária, escolaridade e tempo de serviço. Em relação ao gênero dos 

entrevistados, foram obtidos os seguintes resultados: 85% por cento dos 

colaboradores são do sexo feminino e 15% masculino, conforme Gráfico 1 em anexo. 

Com relação ao estado civil, 50% responderam ser solteiros, 40% casados e 

10% separados, conforme Gráfico 2 em anexo. Já no questionário sobre a faixa etária, 

obteve-se o seguinte resultado: 5% tem até 20 anos de idade, 45% de 21 a 30 anos, 

35% de 31 a 40 anos, 10% de 41 a 50 anos e 5% tem acima de 50 anos, ilustrado no 

Gráfico 3 em anexo.  

Quanto a formação educacional dos colaboradores, representados no Gráfico 

4 em anexo, 5% tem ensino fundamental completo, 5% ensino médio incompleto, 55% 

médio completo, 5% superior incompleto e 30% têm ensino superior completo. 

Verifica-se que a secretaria trabalha com maior número de colaboradores de ensino 

médio e nível superior completo, apresentando um ponto positivo para a empresa que 

conta com um quadro de pessoal mais qualificado e preparado para assumir as 

respectivas funções. 

O resultado referente ao tempo de serviço que os colaboradores trabalham na 

Secretaria de Assistência Social, ilustrado no Gráfico 5 em anexo, 85% têm de 0 a 2 

anos, 5% de 3 a 4 anos, 10% acima de 7 anos. É possível verificar que a grande 

maioria de funcionários tem até 2 anos na organização, o que sugere que a empresa 

tem um alto nível de rotatividade, provável causa por conta das mudanças de gestores 

no município a cada quatro anos. 

Esta rotatividade de pessoas, levam as empresas a um enorme prejuízo técnico 

e financeiro, visto que esses colaboradores, na maioria das vezes, foram preparados 

e treinados para exercer as suas tarefas com competência e responsabilidade para 
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atingir as metas determinadas pela organização. Em empresas estáveis, normalmente 

acontecem pequenas movimentações de entradas e saídas de funcionários.  

3.2 Perfil motivacional 

A motivação pode ser determinada como energia que uma pessoa desenvolve 

para atuar em suas atividades. Diversas maneiras de comportamento são provocadas 

pelo desejo das pessoas, servindo de aspiração motivacional, na busca da realização 

de seus interesses. Na área organizacional, os colaboradores motivados são os mais 

comprometidos com as suas atividades e os mais valorizados pela empresa. 

Foi questionado aos colaboradores da secretaria sobre considerar a secretaria 

um bom local para trabalhar, conforme Gráfico 6 em anexo, 45% responderam 

sempre, 35% quase sempre, 15% raramente e 5% nunca. Nota-se que menos da 

metade dos colaboradores estão satisfeitos com o local de trabalho, e pouco mais de 

um terço estão parcialmente satisfeitos. 

Com relação a satisfação dos colaboradores no trabalho atual, ilustrado no 

Gráfico 7 em anexo, 45% responderam sempre, 30% quase sempre e 25% que 

raramente estão satisfeitos. Este é um dos fatores que deve ser analisado, pois é um 

percentual acima da metade dos colaboradores que não estão sempre satisfeitos com 

os seus trabalhos realizados, podendo provocar menos produtividade por parte do 

colaborador e para isso a organização terá que verificar quais os pontos fracos que 

estão causando a insatisfação de seus colaboradores. 

Foi questionado se os colaboradores consideram que o trabalho é avaliado 

pelos superiores de forma justa, ilustrado no Gráfico 8 em anexo: 20% responderam 

sempre, 45% quase sempre, 20% raramente e 15% que nunca são avaliados de forma 

justa. Observa-se que a grande maioria (80%) dos colaboradores considera que seu 

trabalho não é avaliado sempre de forma justa, a falta de comunicação entre ambos 

no local de trabalho, acarreta no aumento do risco de afetar o clima organizacional. 

3.3 Relacionamento interpessoal 

Conforme ilustrado no Gráfico 9 em anexo, quanto ao clima de trabalho entre 

os membros da equipe, verifica-se que 25% consideram que o clima de trabalho entre 
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a equipe é sempre bom, 45% consideram que quase sempre o clima de trabalho entre 

a equipe é bom, 30% raramente considera o clima de trabalho bom, a opção ‘’nunca’’ 

não foi citada. Nota-se que mais da metade dos colaboradores não estão totalmente 

satisfeitos com o clima de trabalho entre a equipe, observando a falta de integração 

entre os mesmos. 

Analisando os dados ilustrados no Gráfico 10 em anexo, se os colegas de 

trabalho realizam suas atividades de forma integrada e se ajudam mutuamente, pode-

se perceber que 30% quase sempre trabalham de forma integrada e se ajudam 

mutuamente, 35% sempre se ajudam mutuamente, 35% raramente considera que se 

ajudam mutuamente entre os colegas de trabalho, a opção ‘’nunca’’ não foi citada. 

Este é um fator que deve ser analisado pela empresa, pois o indicador tem que ser 

melhorado entre os colegas de trabalho, com relação as suas atividades com melhor 

entrosamento e união entre os mesmos. 

De acordo com os dados ilustrados no Gráfico 11 em anexo, é possível notar 

que 15% dos colaboradores sempre se sentem seguros em dizer o que pensam com 

relação ao trabalho realizado na empresa, 50% quase sempre se sentem seguros em 

dizer o que pensam, 35% raramente, a opção ‘’nunca’’ não foi citada. Esse é um fator 

que precisa ser melhorado, pois indica que os colaboradores não se sentam à vontade 

em opinar ou expressar seus pensamentos na organização. 

3.4 Comunicação 

A comunicação é a referência que une as pessoas para dividirem sentimentos 

e conhecimentos. As pessoas se relacionam entre elas no seu ambiente através de 

comunicação, trocando opiniões, transferindo ou passando informação de uma 

pessoa para outra. A comunicação é um elemento chave para o bom funcionamento 

de uma empresa. Ela abrange as interações e processos de trocas e relacionamentos 

e é o meio pelo qual uma organização recebe, oferece e canaliza informações. 

Observando o Gráfico 12 em anexo, no que se refere à comunicação de 

pessoal, quanto à abertura da organização em receber e reconhecer as opiniões e 

contribuições, percebe-se que menos da metade dos colaboradores, 45% sempre 



16 

 

 

 

consideram que a organização é aberta a receber as opiniões e contribuições dos 

colaboradores, 25% quase sempre, 30% raramente, a opção ‘’nunca’’ não foi citada. 

Conforme o Gráfico 13 em anexo, 35% dos colaboradores responderam que 

sempre existe comunicação entre todos os membros da equipe, 50% quase sempre, 

15% raramente, a opção ‘’nunca’’ não foi citada. Fator que precisa ser melhorado na 

organização, pois quanto mais comunicação entre os membros da equipe, torna-se 

mais fácil a realização das tarefas de cada colaborador. De maneira geral, melhorar a 

comunicação no ambiente de trabalho contribui para propor soluções, expor ideias, 

explicar estratégias e fazer acordos de maneira clara e objetiva. 

Nos dados apresentados no Gráfico 14 em anexo, observa-se que 15% dos 

colaboradores acreditam sempre que os membros da equipe participam juntamente 

com seu superior nas decisões que são tomadas em conjunto, 40% quase sempre, 

45% raramente e a opção ‘’nunca’’ não foi citada. A organização precisa ter maior 

atenção com esse fator, pois a tomada de decisão colaborativa é o tipo de decisão 

ideal e que deve ser colocado em prática com mais frequência no ambiente 

organizacional para melhor eficácia nos objetivos almejados pela organização. 

3.5 Liderança 

Para que o processo de liderança seja eficaz, inicialmente, o superior deve 

enxergar os indivíduos não como subordinados, mas como colaboradores, já que a 

liderança é fundamentada na aceitação dos subordinados. Referente a categoria de 

liderança, conforme Gráfico 15 em anexo, 40% dos colaboradores sempre consideram 

que seu líder incentiva o trabalho em equipe, 20% consideram que quase sempre, 

35% que raramente, 5% considera o seu líder nunca incentiva o trabalho em equipe. 

A organização deve ter uma maior atenção nesse ponto, pois trabalhar em equipe é 

um dos fatores para o sucesso de uma organização. 

Conforme ilustrado no Gráfico 16 em anexo, a maioria dos colaboradores, isto 

é 65% sempre consideram um bom relacionamento com seu superior, 25% quase 

sempre consideram um bom relacionamento com seu superior, 10% considera 

raramente, a opção ‘’nunca’’ não foi citada. Resultando assim, em um dos pontos mais 

forte da organização, no entanto, ainda se faz necessário melhorias neste ponto, pois 
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o relacionamento entre líderes e colaboradores deve permanecer em ato nível a fim 

de atingir as metas da organização. 

Com relação aos colaboradores considerar o superior com facilidade de 

comunicar-se com os subordinados, ilustrado no Gráfico 17 em anexo, 45% sempre 

consideram que seu superior tem facilidade de se relacionar, 30% quase sempre, 25% 

raramente, a opção ‘’nunca’’ não foi citada. Fator que dever ser melhorado na 

organização, pois a comunicação é importante no relacionamento entre as pessoas e 

na explicação aos participantes das razões das orientações tomadas. Os 

subordinados devem receber um fluxo de comunicação capaz de suprir-lhes as 

necessidades. 

Conforme o Gráfico 18 em anexo, 30% dos colaboradores sempre consideram 

que seu superior imediato é receptivo às sugestões de mudanças, 40% consideram 

que quase sempre, 25% raramente e 5% responderam nunca. Esse fator é 

considerado negativo para organização e pode gerar atritos entre o líder e os 

colaboradores. Uma boa liderança faz toda diferença na produtividade de uma equipe. 

O líder é uma pessoa que irá guiar a equipe, é imprescindível que saiba se comunicar 

com as pessoas e que esteja aberto a sugestões e mudanças. 

3.6 Gestão de pessoas 

A gestão de pessoas é a área responsável por administrar o capital humano 

das empresas. Essa gestão utiliza técnicas de recursos humanos para conciliar os 

objetivos dos colaboradores com as metas da organização. Para isso, é necessário 

que os envolvidos na gestão estejam em sintonia com as equipes e identifiquem os 

perfis mais adequados à cultura para focar em ações de engajamento, 

desenvolvimento e motivação dos mesmos, ações estas que devem estar alinhadas 

com o planejamento estratégico da empresa.  

Conforme ilustrado no Gráfico 19 em anexo, com relação à gestão de pessoas, 

verifica-se que apenas 10% dos colaboradores, sempre estão satisfeitos e consideram 

a remuneração adequada ao trabalho que realiza, 30% quase sempre estão 

satisfeitos, 30% raramente estão satisfeitos e 30% responderão nunca, ou seja, não 

estão satisfeitos com a remuneração recebida. Sendo assim, a organização poderia 
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analisar melhor a remuneração de seus colaboradores, pois este fator é muito 

importante para a motivação, realizações das tarefas e permanência dos 

colaboradores na empresa.  

De acordo ao ilustrado no Gráfico 20 em anexo, é possível notar que 35% 

consideram que a organização sempre disponibiliza material adequado à realização 

do seu trabalho, 40% quase sempre, 25% raramente, a opção “nunca’’ não foi citada. 

A empresa precisa rever este fator, pois o é imprescindível para a realização de suas 

tarefas a serem desenvolvidas na empresa pelos colaboradores, a disponibilização de 

materiais adequados para realização das atribuições. 

Conforme o Gráfico 21 em anexo, a questão se a organização possui uma 

política de treinamento, apenas 15% responderam que sempre existe política de 

treinamento e aperfeiçoamento na organização, 30% que quase sempre existe, 35% 

raramente e 20% responderam nunca. É um fator que precisa ser analisado pela 

organização, pois a pesquisa mostra que a maior parte dos colaboradores não estão 

recebendo treinamento. 

Com relação a organização oferecer oportunidade de desenvolvimento e 

crescimento profissional, ilustrado no Gráfico 22 em anexo, 20% responderam 

sempre, 25% quase sempre, 35% raramente e 20% responderam nunca. Fator que 

deve ser observado com bastante atenção pela organização, pois em um mundo onde 

mudanças são constantes, é fácil perceber por que o principal ativo de uma empresa 

são as pessoas. É a partir delas, afinal, que as atividades serão executadas.  

4. ANÁLISE GERAL DOS DADOS 

Com base nos dados levantados na pesquisa, dos 20 colaboradores existentes 

na Secretaria de Assistência Social, todos responderam as questões relativas ao clima 

organizacional da empresa, através do questionário escala de importância, que é uma 

das formas mais vantajosas em se obter as respostas mais claras e objetivas do 

entrevistado, contendo num total de 22 perguntas, sendo que o resultado do 

questionário foi atribuído da seguinte forma: Sempre; Quase Sempre; Raramente; 

Nunca. 
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Apurou-se os perfis dos colaboradores, levando-se em consideração o gênero, 

estado civil, faixa etária, escolaridade e tempo de serviço. O resultado obtido na 

pesquisa dos perfis dos colaboradores mostrou o seguinte: A secretaria possui em 

seu quadro de colaboradores com maior número de gênero feminino com 85%; o 

estado civil apresentou o maior número de solteiros 50%; a maior média de idade 

mostrou entre 21  e 30 anos com maior percentual de 45% dos colaboradores; o 

destaque par nível de escolaridade de seus colaboradores, foi o ensino médio  

completo 55%; a maior parte dos colaboradores têm entre 0 a 2 anos na empresa, 

85%, o que indica pouca experiência no trabalho e, provável, alto nível de rotatividade. 

O questionário foi elaborado com diversos tipos de categorias como: perfis dos 

colaboradores, motivação, relacionamento interpessoal, comunicação, liderança e 

gestão de pessoas. As categorias foram avaliadas com objetivo de identificar os 

fatores responsáveis pelo nível de satisfação e insatisfação dos colaboradores da 

Secretaria de Assistência Social. 

Com relação ao perfil motivacional, utilizando-se a média aritmética, notou-se 

que aproximadamente 37% dos colaboradores consideram estarem sempre 

motivados, com igual porcentagem, ponderam estarem quase sempre motivados. Um 

índice bastante baixo que pode gerar baixa produtividade dos colaboradores. É 

preciso que esses trabalhem da forma mais produtiva possível. Tamanha importância 

é inegável. Mas para manter a motivação dos colaboradores, as práticas tomadas pelo 

líder precisam falar mais alto do que a teoria. 

A média obtida na análise do relacionamento interpessoal, foi de 25% para 

sempre e, aproximadamente, 42% para quase sempre. Esse resultado mostra que o 

relacionamento interpessoal é um ponto bastante crítico na organização. 

Trabalhadores que se relacionam bem uns com os outros são mais motivados e, por 

isso, conseguem realizar suas tarefas com maior eficiência e competência. Ao saber 

que podem contar com os demais membros da organização, as pessoas costumam 

ter mais facilidade de encarar grandes desafios e se tornam agentes de inovação. 

Em relação a comunicação, a média obtida foi de 32% para sempre e 38% para 

quase sempre, o que mostra o baixo nível de comunicação entre os colaboradores e 

líder. Já a questão dos estilos de liderança teve fator positivo na pesquisa, pois 
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somadas a média das respostas sempre (52%) e quase sempre (35%), resultou em 

87%. O que sugere que é um fator que há pouco a se melhorar na organização. 

No que diz respeito gestão de pessoas, a média obtida das respostas foi baixa 

e deve ter uma grande atenção da empresa, pois este ponto é um importante fator 

motivacional dos colaboradores. Obteve-se o seguinte resultado, média de 

aproximadamente 27% responderam sempre e, aproximadamente, 42% responderam 

quase sempre. É imprescindível melhorar a gestão de pessoas para manter os 

colaboradores motivados. 

5. SUGESTÕES DE MELHORIAS 

Com base nos dados obtidos da pesquisa efetuada na Secretaria de 

Assistência Social do município de São José do Jacuípe, interior da Bahia, onde foram 

disponibilizadas informações para que se pudessem detectar os índices de satisfação 

e insatisfação dos colaboradores entrevistados, serão apresentadas sugestões de 

melhoria, baseadas nos resultados colhidos através do questionário, cuja finalidade é 

melhorar a realidade de alguns fatores inerentes ao trabalho interno da organização. 

Dessa forma, objetivando apontar um caminho para melhorias e desenvolvimento da 

organização. 

Criar uma Política de Remuneração de acordo com a função e valorização de 

seus colaboradores, como uma forma de incentivo e motivação; conceder benefícios 

que possam colaborar para uma melhor qualidade de vida de seus colaboradores e 

familiares; realizar recompensas não financeiras aos colaboradores que se destacam 

na realização de suas tarefas em forma de agradecimento, gesto este que pode 

significar um aumento na satisfação dos mesmos. 

Promover programas de treinamento e desenvolvimento para os colaboradores 

se especializarem melhor nas tarefas em que atuam na secretaria; criar reuniões 

mensais para melhoria da relação entre chefes e subordinados, onde possam ser 

discutidos os assuntos inerentes ao trabalho; realizar eventos de integração e festas 

fora do horário do trabalho, para melhorar o grau de relacionamento interpessoal e 

para que possam se conhecer melhor, sendo um fator importante para a melhoria no 

clima organizacional no ambiente do trabalho. 
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Manter o processo de comunicação interna de forma aberta e participativa entre 

os líderes e os colaboradores; realizar os processos de tomada de decisões 

partilhadas com os membros da equipe; criar oportunidades através de cursos de 

aperfeiçoamento oferecidos pela organização, para que os colaboradores possam 

investir no seu crescimento, aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional; investir 

periodicamente em pesquisa de clima organizacional para identificar sempre os 

pontos fortes e os pontos fracos no ambiente de trabalho, buscando a melhoria 

contínua da organização. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao término da presente pesquisa, pode se concluir após a análise geral dos 

resultados levantados, identificar as categorias de satisfação e insatisfação dos 

colaboradores da Secretaria de Assistência Social, e assim alcançar o objetivo 

principal que era analisar como o clima organizacional influencia na motivação de seus 

colaboradores com a população do município. 

As organizações em geral, buscam profissionais capacitados nas suas áreas 

de atuação, para contribuírem com o crescimento e desenvolvimento da empresa, 

portanto, procuram contratar candidatos potencialmente qualificados com 

características de um profissional que tenha responsabilidade, conhecimento e 

competência para executar e desempenhar as suas atividades, com ética profissional 

e comprometimento com a empresa. 

Na organização estudada a maioria dos profissionais não advém de uma busca 

por profissionais capacitados; ou são colaboradores estatuários que trabalham sob o 

regime fixo por terem sido aprovados em concursos públicos, ou são nomeações 

diretas, muitas das vezes, como resultado de cumprimento de pactos firmados durante 

às campanhas eleitorais, fator esse que possivelmente culminou no baixo índice do 

clima organizacional da empresa. 

É possível notar nos resultados que os colaboradores têm uma maneira de 

comportamento diferente diante das situações particulares que cada um enfrenta nos 

dias atuais, e isso pode influenciar positivamente ou negativamente no 

desenvolvimento profissional no sentido de que algumas pessoas podem atuar de 
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forma acelerada, outras de forma eficaz, outras dificultam a produção perante os 

problemas, outras trazem soluções aos seus superiores, sendo que desta maneira 

percebe-se que o nível de desenvolvimento profissional está ligado a esses valores. 

Com embasamento nesta pesquisa, observou-se que as organizações para 

crescerem e alcançarem seus objetivos dependem de colaboradores contentes e 

motivados para a realização de suas atividades. Do contrário, qualquer ambiente 

organizacional pode ser transformado em um local desagradável para o trabalho 

resultando no descontentamento e desmotivação aos profissionais, prejudicando os 

colaboradores na busca por seus objetivos profissionais e pessoais, sendo que os 

mesmos procuram cada vez mais um local de trabalho onde possua segurança e 

qualidade de vida. 

As perspectivas de um colaborador diante de uma organização estão 

relacionadas às boas condições de trabalho, remuneração justa de acordo com a sua 

função, oportunidade de crescimento profissional através de treinamentos oferecidos 

pela empresa, incentivo aos estudos, benefícios e valorização da experiência 

conquistada na sua profissão.  

Através da fundamentação teórica, assim como a pesquisa, o trabalho 

desenvolvido atingiu os objetivos propostos. Apresentou dessa forma os itens que 

podem influenciar positivamente ou negativamente no ambiente de trabalho da 

Secretaria de Assistência Social. No entanto, vale ressaltar que se implementadas as 

sugestões de melhorias propostas, estes itens podem tornar-se pontos fortes, 

eliminando assim os muitos pontos negativos que estão afetando o clima 

organizacional dentro do ambiente de trabalho e podendo alcançar todas as metas 

traçadas pela organização. 

Este estudo foi bastante positivo e de grande importância para a organização, 

que pode reconhecer que o clima organizacional dos seus colaboradores necessita 

de melhorias. Foi uma contribuição acadêmica, pois foram possíveis utilizar os 

conhecimentos adquiridos no decorrer do curso de administração de empresas, 

auxiliando no desenvolvimento profissional com base nos conhecimentos teóricos 

pesquisados. 
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ANEXOS 
 
Gráfico 1 - Gênero 

 
Fonte – Dados obtidos na pesquisa (2021) 

Gráfico 2 - Estado Civil 

 
Fonte – Dados obtidos na pesquisa (2021) 

Gráfico 3- Faixa Etária 

 
Fonte – Dados obtidos na pesquisa (2021) 
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Gráfico 4- Formação Educacional 

 
Fonte – Dados obtidos na pesquisa (2021) 

Gráfico 5 - Tempo de Trabalho na Secretaria de Assistência Social 

 
Fonte – Dados obtidos na pesquisa (2021) 

Gráfico 6 - Considera a Secretaria um bom local para trabalhar? 

 
Fonte – Dados obtidos na pesquisa (2021) 
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Gráfico 7 - Está satisfeito com o trabalho que realiza? 

 
Fonte – Dados obtidos na pesquisa (2021) 

Gráfico 8 - Considera uma justa avaliação do teu trabalho por teus superiores? 

 
Fonte – Dados obtidos na pesquisa (2021) 

Gráfico 9 - O clima de trabalho entre a equipe é bom? 

 
Fonte – Dados obtidos na pesquisa (2021) 
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Gráfico 10 - Os colegas de trabalho realizam suas atividades de forma 
integrada e ajudam-se mutuamente? 

 
Fonte – Dados obtidos na pesquisa (2021) 

Gráfico 11 - Os colaboradores sentem-se seguros em dizer o que pensam? 

 
Fonte – Dados obtidos na pesquisa (2021) 

Gráfico 12 - A secretaria é aberta a receber e reconhecer as opiniões e 
contribuições dos colaboradores? 

 
Fonte – Dados obtidos na pesquisa (2021) 
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Gráfico 13 - Existe comunicação entre todos os colaboradores? 

 
Fonte – Dados obtidos na pesquisa (2021) 

Gráfico 14 - Os colaboradores participam juntamente com os superiores das 
decisões que afetam o trabalho? 

 
Fonte – Dados obtidos na pesquisa (2021) 

Gráfico 15 - O seu superior incentiva o trabalho em equipe? 

 
Fonte – Dados obtidos na pesquisa (2021) 
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Gráfico 16 - Você considera bom o relacionamento com seu superior? 

 
Fonte – Dados obtidos na pesquisa (2021) 

Gráfico 17 - O seu superior tem facilidade de se comunicar com a equipe? 

 
Fonte – Dados obtidos na pesquisa (2021) 

Gráfico 18 - O seu superior é receptivo às sugestões de mudança? 

 
Fonte – Dados obtidos na pesquisa (2021) 
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Gráfico 19 - Você considera sua remuneração adequada ao trabalho que 
realiza? 

 
Fonte – Dados obtidos na pesquisa (2021) 

Gráfico 20 - A secretaria disponibiliza material adequado à realização do seu 
trabalho? 

 
Fonte – Dados obtidos na pesquisa (2021) 

Gráfico 21 - Existe política de treinamento e aperfeiçoamento na organização? 

 
Fonte – Dados obtidos na pesquisa (2021) 
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Gráfico 22 - A secretaria oferece oportunidade para o seu desenvolvimento 
profissional? 

 
Fonte – Dados obtidos na pesquisa (2021) 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE - BAHIA 

 

Instruções: Este questionário tem como objetivo conhecer melhor a maneira pelas 

quais os funcionários estão percebendo e se relacionando com a organização, 

colegas, líderes e com a população do município. As informações obtidas serão 

utilizadas para melhorias no ambiente de trabalho. Assinale apenas uma alternativa 

por questão e não deixe nenhuma em branco. Não é necessário identificar-se. A sua 

participação é de fundamental importância. Obrigado! 

 

QUESTÕES GERAIS 

Gênero 

 Masculino      Feminino 

Estado Civil 

 Solteiro    Casado      Divorciado      Viúvo 

Faixa Etária 

 Até 20 anos      de 21 a 30 anos        de 31 a 40 anos       de 41 a 50 anos 

 acima de 50 anos 

Formação Educacional 

 Ensino Fundamental Incompleto             Ensino Fundamental Completo 

 Ensino Médio Incompleto                        Ensino Médio Completo 

 Superior Incompleto                                Superior completo 

Tempo de trabalho na Secretaria de Assistência Social 

 De 0 a 2 anos      de 3 a 4 anos        de 5 a 6 anos        acima de 7 anos 

20%

25%
35%

20%

Sempre Quase Sempre Raramente Nunca
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QUESTÕES MOTIVACIONAIS 

Você considera a Secretaria um bom lugar para trabalhar? 

 Sempre        Quase sempre       Raramente        Nunca 

Você está satisfeito com o trabalho que realiza? 

 Sempre        Quase sempre       Raramente        Nunca 

Considera que seu trabalho é avaliado pelos seus superiores de forma justa? 

 Sempre        Quase sempre       Raramente        Nunca 

 

QUESTÕES DE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

O clima de trabalho entre a equipe é bom? 

 Sempre        Quase sempre       Raramente        Nunca 

Os colegas de trabalho realizam suas atividades de forma integrada e 

ajudam-se mutuamente? 

 Sempre        Quase sempre       Raramente        Nunca 

Os colaboradores sentem-se seguros em dizer o que pensam? 

 Sempre        Quase sempre       Raramente        Nunca 

 

QUESTÕES DE COMUNICAÇÃO 

A secretaria é aberta a receber e reconhecer as opiniões e contribuições dos 

colaboradores? 

 Sempre        Quase sempre       Raramente        Nunca 

Existe comunicação entre todos os colaboradores? 

 Sempre        Quase sempre       Raramente        Nunca 

Os colaboradores participam juntamente com os superiores das decisões 

que afetam o trabalho? 

 Sempre        Quase sempre       Raramente        Nunca 

 

QUESTÕES DE ESTILOS DE LIDERANÇA 

O seu superior incentiva o trabalho em equipe? 

 Sempre        Quase sempre       Raramente        Nunca 

Você considera bom o relacionamento com o seu superior? 

 Sempre        Quase sempre       Raramente        Nunca 
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O seu superior tem facilidade de se comunicar com a equipe? 

 Sempre        Quase sempre       Raramente        Nunca 

O seu superior é receptivo às sugestões de mudanças? 

 Sempre        Quase sempre       Raramente        Nunca 

 

 

QUESTÕES DE GESTÃO DE PESSOAS 

Você considera sua remuneração adequada ao trabalho que realiza? 

 Sempre        Quase sempre       Raramente        Nunca 

A secretaria disponibiliza material adequado à realização do seu trabalho? 

 Sempre        Quase sempre       Raramente        Nunca 

Existe política de treinamento e aperfeiçoamento na organização? 

 Sempre        Quase sempre       Raramente        Nunca 

A secretaria oferece oportunidade para o seu desenvolvimento e 

crescimento profissional? 

 Sempre        Quase sempre       Raramente        Nunca 

 

 


