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RESUMO 

 

 

 

 

O objetivo deste trabalho foi Diagnosticar o Clima Organizacional do Campus de Currais 

Novos, com vistas à elaboração de um relatório técnico que possa servir de ferramenta 

gerencial para as decisões sobre políticas e práticas de gestão de pessoas, voltadas para a 

organização pesquisada, a partir da percepção dos respondentes inseridos na instituição. 

Optou-se por fazer um estudo descritivo, de natureza quantitativa e qualitativa utilizando-se 

como instrumento de coleta a Escala de Clima Organizacional (ECO), elaborada e validada 

por Martins (2008), acrescida de quatro questões abertas. Esse instrumento se propõe a 

dimensionar o Clima Organizacional a partir da percepção do servidor, obedecendo a uma 

escala de cinco fatores: apoio do gestor e da organização, reconhecimento, conforto físico, 

controle/pressão e coesão entre colegas. O público alvo da pesquisa constituiu-se de todos os 

servidores inseridos na organização pesquisada, totalizando 88, sendo 38 docentes, 21 

técnicos administrativos, 10 terceirizados e 19 bolsistas de apoio técnico. A pesquisa de 

campo teve como locus o Campus de Currais Novos e a coleta de dados ocorreu de forma on-

line, no período de 25 de setembro a 14 de outubro de 2014, obtendo respostas de 96,5% dos 

servidores. Os resultados encontrados indicaram um clima mediano e tendente a negativo com 

média geral de 2,91, sendo que o fator que apresentou maior negatividade foi o conforto físico 

com média 2,66, apontando uma percepção negativa quanto ao desenvolvimento de recursos 

humanos e o cuidado com as pessoas proporcionado pela organização aos seus servidores. O 

fator identificado como predominante do clima vivenciado pelos respondentes no Campus de 

Currais Novos, foi o fator coesão entre colegas com média 3,61, revelando senso de coesão 

entre os servidores que poderá influenciar positivamente nos processos coletivos de trabalho. 

Por fim, os resultados alcançados na pesquisa permitiram diagnosticar que o Clima 

Organizacional no Campus de Currais Novos, na percepção dos servidores de todas as 

categorias profissionais e tempo de serviço, apresenta-se mediano com tendência a negativo 

indicando que nenhum dos fatores representam relevância ou muita importância para a 

instituição pesquisada. Com base no diagnóstico do clima, a título de contribuição e 

considerando-se os objetivos de um mestrado profissional, elaborou-se um relatório técnico 

que será apresentado à direção do Centro de Ensino Superior do Seridó – CERES de modo 

que possa ser utilizado como mais uma ferramenta a possibilitar eventuais ações e ajustes no 

modelo de gestão de pessoas no Campus de Currais Novos. 

 

 

Palavras-chave: Clima Organizacional. Gestão de pessoas. Administração pública. 

Comportamento organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This research aimed to diagnose the Organizational Environment from Campus Currais 

Novos, taking notice to elaborate a technical report which can serve as management tool for 

policy and practical decisions about people management, from the perception of those who 

answered and also looking back to the institution. A descriptive qualitative and quantitative 

study was chosen, using Martins (2008) elaborated and validated Organizational Environment 

Scale (OES) as gathering tool, with four additional open questions. This tool intends to 

dimension the Organizational Environment from server's perception, observing a five 

elements scale: organization and manager support, acknowledgment, physical comfort, 

command/stress and colleagues cohesion. All servers from researched institution are part of 

target audience, in a totalizing 88; of which 38 are instructors, 21 are administrative 

technicians, 10 are outsourced and 19 are support technician trainees. Camp research 

happened at Currais Novos campus and data collection was online, from September 25, 2014 

to October 14, 2014, with a 96.5% server’s response rate. Results have found an average 

environment with negative trend, with an overall average of 2.91; the lowest rate was physical 

comfort with an average of 2.66, directing to a negative perception about human resources 

development and organization care to its servers. The element found as prevalent from 

experienced environment for those who answered at Currais Novos campus, was colleagues’ 

cohesion element, with an average rate of 3.61, revealing sense of cohesion between servers 

that may have positive influence in aggregate work process. In the end, results achieved with 

research allowed to diagnose that Organizational Environment at Currais Novos campus, from 

servers viewpoint of all working categories and service time, shows average with negative 

trend pointing that none of the elements represents relevance or importance to researched 

institution. Based in environment diagnose, as a contribution and considering it as one of 

professional Master's degree goals, a technical report was elaborated to be presented to Centro 

de Ensino Superior do Seridó (CERES) direction so that it can be used as a tool that can 

enable eventual actions and adjustments in human resources management at Currais Novos 

campus. 
 
 

Key-words: Organizational Environment. Human resources management. Public 

administration. Organizational behavior. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Diagnosticar as causas das insatisfações, das mudanças e ansiedades que nascem no 

ambiente interno das organizações tem sido um dos crescentes interesses da Administração 

contemporânea. Estudiosos do comportamento organizacional atribuem essas alterações, 

principalmente, às influências da globalização e justificam a necessidade de se ter uma visão 

que compreenda o Clima Organizacional como um fator de importância para a gestão de 

pessoas. “Clima Organizacional é um conceito importante para a compreensão do modo como 

o contexto do trabalho afeta o comportamento e as atitudes das pessoas neste ambiente, sua 

qualidade de vida e o desempenho da organização” (MARTINS, 2008, p.29).  

 Observa-se que existem diferentes definições de organização. Pode-se afirmar que elas 

respondem a princípios gerais, como as orientações para metas, definidas através de pessoas 

trabalhando e dos procedimentos utilizados. As organizações são constituídas de recursos 

humanos, materiais, financeiros e tecnológicos, e dependem do trabalho das pessoas para 

sobreviver, crescer e se desenvolver. São as pessoas que respondem pela interação e 

interdependência das demais variáveis (processos, estrutura, tecnologia e ambiente) que 

compõem a organização. Existem vários tipos de organizações, cada uma com suas 

singularidades (RIZZATTI, 2002). Assim, entende-se que o Clima Organizacional produzido 

pode expressar o modo como os grupos e as pessoas se relacionam dentro da organização e 

como essas relações influenciam os seus comportamentos, suas atitudes e suas ações. O 

comportamento, aqui referido, diz respeito às atitudes do servidor em relação ao seu ambiente 

de trabalho.  

 
Uma pessoa pode ter milhares de atitudes, mas o estudo do comportamento 

organizacional foca um número limitado daquelas relacionadas com o trabalho. 

Trata-se da satisfação no trabalho, do envolvimento com o trabalho (até que ponto 

uma pessoa se identifica com seu trabalho e participa ativamente dele) e o 

comprometimento organizacional (um indicador de lealdade à empresa e de 

identificação com ela). Sem dúvida, porém, é a satisfação no trabalho que merece a 

maior atenção (ROBBINS, 2009, p. 24).  
.  

 

Dessa forma, compreende-se que a satisfação é um elemento que expressa uma atitude 

de bem-estar do trabalhador em relação ao seu ambiente de trabalho. “Na avaliação de 

satisfação verifica-se o quanto o empregado ‘gosta ou não’ de determinados aspectos do 

ambiente organizacional; na avaliação do Clima Organizacional verifica-se a percepção, a 

descrição da ausência ou da presença destes aspectos” (MARTINS, 2008, p. 30). 
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Compreendendo que a percepção do servidor dimensiona o nível de satisfação em relação ao 

seu ambiente de trabalho, Bergnami (2013) defende que o Clima Organizacional é o indicador 

do grau de satisfação dos colaboradores em relação aos diferentes aspectos cultural no 

ambiente de trabalho. Dessa fora a leitura do clima organizacional se torna um importante 

instrumento para conhecer e compreender o ambiente interno, a partir do mapeamento de suas 

necessidades, percepções, aspectos motivacionais, apuração dos pontos fortes, deficiências e 

expectativas dos trabalhadores. Nessa linha de raciocínio, postula-se que a pesquisa do clima 

organizacional aplicada, de forma consciente e metódica, torna-se instrumento que assegura 

consistência nas mudanças, na busca por eficiência, eficácia e qualidade em seus produtos e 

serviços, podendo ser realizado por diferentes técnicas. 

 Considerando, portanto, que as alterações nas relações de trabalho também afetam o 

clima da organização e por consequência o comportamento do trabalhador, este estudo teve 

como objetivo realizar um diagnóstico do Clima Organizacional na UFRN/Campus de Currais 

Novos buscando entender de que modo o clima se apresenta neste contexto de trabalho, 

considerando principalmente as especificidades de uma unidade de ensino, pesquisa e 

extensão que funciona distante 100 km da sede do seu centro acadêmico. Por este motivo faz-

se necessário relatar uma parte da história da UFRN/Campus de Currais Novos
1
, por ser 

exatamente esta parte da história o que motivou o interesse pessoal da pesquisadora nesse 

estudo com base nos problemas percebidos e vivenciados como membro da organização.  

 

 

1.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

A reforma universitária na década de 1970 gerou um processo de reorganização que 

extinguiu as faculdades e consolidou a estrutura administrativa da UFRN, agrupando os 

cursos em centros acadêmicos. Foi também nessa década que se iniciou através do sistema 

multi-campi a expansão da UFRN para o interior do Estado, a exemplo do que ocorria com as 

demais instituições públicas de ensino superior. Em 1973, o Núcleo Avançado de Caicó 

constituiu a primeira experiência dessa natureza e, em 1977, o ensino superior chegou ao 

município de Currais Novos. Neste ano, através da Resolução nº 59/77-CONSUNI, foi criado 

                                                           
1
 Parte das informações aqui prestadas foi extraída do Projeto Pedagógico do Curso de Administração da 

UFRN/Campus de Currais Novos, elaborado pela coordenadora do curso em exercício, a professora Dra. Márcia 

Cristina Alves (2010). 
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o Centro Regional de Ensino Superior do Seridó, constituído pelos Campi de Caicó e Currais 

Novos. 

Enfrentando dificuldades inerentes às fragilidades do processo de interiorização da 

UFRN, aparentemente ocasionadas pela falta de experiência em implementar uma ação 

institucional de tamanha envergadura, os dois campi não chegaram a constituir, efetivamente, 

um Centro e passaram a funcionar isoladamente do ponto de vista acadêmico-administrativo.  

Mais de uma década depois das primeiras tentativas, a junção dos campi Currais 

Novos e Caicó novamente foi alvo de nova investida articulada no período compreendido 

entre 1993 e 1995, quando, em função de um estudo desenvolvido pela Pró-Reitoria de 

Graduação da UFRN, um conjunto de discussões resultou na elaboração de Diretrizes para 

uma nova Política de Interiorização. O referido estudo foi realizado em atendimento ao 

Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB) criado pelo 

Ministério de Educação e Cultura (MEC), que determinou uma avaliação interna, uma 

avaliação externa e a reavaliação das universidades. Em virtude disso, o baixo índice de 

aprovação no vestibular foi um dos motivos que culminou, em todo o Brasil, no fechamento 

de alguns campi que não atendiam aos critérios exigidos pelo MEC. Nesse contexto, no 

Campus de Currais Novos, que até então funcionava como Centro, não se registraram o 

atendimento aos critérios para permanecer como unidade cêntrica, a saber: quantidade de 

alunos, quantidade de cursos, quantidade de professores doutores entre outros. Isto posto, 

visando fortalecer a presença da UFRN na região do Seridó, foi reintegrado ao Campus de 

Caicó, sendo esse ato oficializado através da Resolução nº 004/95-CONSUNI, que criou o 

Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES) e os respectivos Departamentos Acadêmicos. 

Assim, o Campus de Currais Novos, desde 1995, constitui uma unidade vinculada ao CERES, 

sendo composto por dois departamentos acadêmicos: o Departamento de Ciências Sociais e 

Humanas (DCSH) e o Departamento de Letras do CERES (DLC) além de um Polo da 

Secretaria de Educação a Distância (SEDIS).  

Curiosamente a partir de então, entre os servidores do Campus de Currais Novos 

passaram-se a ser observado conflitos, inquietações e questionamentos, grande parte deles 

atribuídos ao fato da estrutura física estar situada a 180 km do Campus Central/Natal e a 100 

km de Caicó, que passara a ser sede administrativa do CERES, responsável pela gestão dos 

processos administrativos. Ao longo do tempo, observou-se que os referidos desconfortos, 

conflitos parecem ter raízes no distanciamento dos gestores e ausência crítica de ações de 

gestão administrativa e de gestão de pessoas, haja vista a unidade de comando atribuída à 

direção do CERES estar sediada em Caicó, onde a presença do gestor é mais efetiva. Observa-
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se, ainda, que a dependência do Campus de Currais Novos em relação ao Campus de Caicó 

parece gerar insegurança e produzir morosidade no processamento das decisões institucionais, 

bem como certo nível de insatisfação dos servidores com as condições de trabalho. Em razão 

ao exposto, o interesse pela temática apresentada desenvolveu-se no transcorrer da minha 

experiência profissional vivenciada nos diversos setores do Campus de Currais Novos por 32 

anos, no desempenho das atividades como membro integrante da instituição pesquisada. 

Dessa forma, pude tanto vivenciar como observar alterações significativas no comportamento 

organizacional do Campus de Currais Novos, antes e depois da atual mudança organizacional.  

A investigação acerca dos aspectos preditores dessas circunstâncias constitui parte deste 

estudo.  

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

 

Diante dos objetos de investigação apresentados acima, essa pesquisa sustentou-se 

numa perspectiva teórica embasada em autores como Martins (2008); Ferreira (2013); 

Siqueira (2008); Puente-Palácios (2006); Luz (2003); Rizzatti (2002) dentre outros, que 

propõem a discussão a respeito do Clima Organizacional como sendo de elevada importância 

para a elaboração e implantação de políticas e práticas em gestão de pessoas. Nesse cenário, a 

pesquisa justificou-se por entender que o estudo do clima em uma organização apresenta 

grande relevância tanto teórica como empírica.  

A relevância teórica consiste em contribuir com o desenvolvimento desse campo de 

conhecimento, pois, apesar de décadas de estudo sobre o construto Clima Organizacional, 

ainda existem discursões controversas e polarizadas por estudiosos que reconhecem a 

causalidade entre cultura e clima organizacionais. Além disso, ao se analisar alguns estudos 

bibliométricos, estes apontam para um aumento significativo da publicação científica em 

Clima Organizacional nas duas últimas décadas, o que evidencia a relevância do tema na 

atualidade (OLIVEIRA; FACHINI; MACHADO, 2009). 

A relevância empírica consta da compreensão do comportamento dos indivíduos, visto 

que tal comportamento poderá influenciar nas relações interpessoais, bem como no 

desempenho produtivo de cada servidor. “Um melhor conhecimento do Clima Organizacional 

pode colaborar para a melhoria da qualidade de vida do homem no trabalho, para a otimização 
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do desempenho das organizações e para o esclarecimento das relações entre esta e outras 

variáveis do comportamento organizacional” (MARTINS, 2008, p. 31). 

 Considerando os motivos ora elencados, esta pesquisa justificou-se, na prática, em 

realizar um diagnóstico do Clima Organizacional no Campus de Currais Novos e, com base 

nos resultados, elaborar um relatório técnico. A título de contribuição e considerando-se os 

objetivos de um mestrado profissional, o relatório será apresentado à direção do Centro de 

Ensino Superior do Seridó – CERES de modo que possa ser utilizado como mais uma 

ferramenta a possibilitar possíveis ações e ajustes no modelo de gestão de pessoas no Campus 

de Currais Novos. 

Com base nos argumentos de que o Clima Organizacional decorre da percepção que o 

servidor tem dos elementos da cultura, dos valores e das crenças implementadas a partir das 

políticas e práticas de gestão de pessoas e que esse conjunto de elementos pode refletir no 

comportamento e nas relações interpessoais dos indivíduos inseridos na instituição, a questão 

da pesquisa é: Como se apresenta o Clima Organizacional no Campus de Currais Novos?  

Isto posto, as questões de pesquisa norteadoras deste estudo podem se traduzir nas 

seguintes:  

 Como os colaboradores (técnico-administrativos, docentes, terceirizados e bolsistas) 

percebem o Clima Organizacional do Campus de Currais Novos/UFRN? 

 De acordo com a Escala de Clima Organizacional – ECO, qual (is) o(s) fator (es) 

predominante(s) na percepção dos servidores do Campus de Currais sobre o Clima 

Organizacional que vivenciam? 

 Qual a relação entre o perfil profissional dos colaboradores (técnico-administrativos, 

docentes, terceirizados e bolsistas) e suas percepções sobre o Clima Organizacional no 

Campus de Currais Novos? 

 Existe relação entre a percepção sobre o Clima Organizacional no Campus de Currais 

Novos e o tempo de serviço dos colaboradores (técnico-administrativos, docentes, 

terceirizados e bolsistas) investigados? 
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1.3 OBJETIVO GERAL 

 

 

 Diagnosticar o Clima Organizacional do Campus de Currais Novos, com vistas à 

elaboração de um relatório técnico que possa servir de ferramenta gerencial para as 

decisões sobre políticas e práticas de gestão de pessoas, voltadas para a organização 

pesquisada. 

 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Descrever a percepção dos colaboradores (técnico-administrativos, docentes, 

terceirizados e bolsistas) sobre o Clima Organizacional no Campus de Currais Novos; 

 Identificar qual (is) fator (es), segundo a Escala do Clima Organizacional – ECO, 

predomina(m) na percepção dos colaboradores (técnico-administrativos, docentes, 

terceirizados e bolsistas) do Campus de Currais Novos sobre o Clima Organizacional 

que vivenciam; 

 Relacionar o perfil profissional dos colaboradores (técnico-administrativos, docentes, 

terceirizados e bolsistas) e suas percepções sobre o Clima Organizacional no Campus 

de Currais Novos; 

 Relacionar o tempo de serviço dos colaboradores (técnico-administrativos, docentes, 

terceirizados e bolsistas) respondentes e suas percepções sobre o Clima Organizacional 

no Campus de Currais; 

 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

O presente trabalho está dividido em cinco capítulos. No primeiro deles é apresentada 

a parte introdutória, na qual estão presentes elementos como especificação do problema, 

justificativa teórica e prática, objetivo geral e os objetivos específicos; no segundo capítulo  

tem-se a “Fundamentação teórica”; o terceiro capítulo discorre sobre os “Procedimentos 
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metodológicos”; no quarto capítulo é mostrada a “Análise e interpretação dos dados”; no 

quinto e último capítulo apresenta-se as “Considerações finais”. Após os capítulos, 

apresentam-se as “Referências” utilizadas como embasamento teórico para este trabalho e os 

“Apêndices” de A até N, nos quais estão presentes as documentações exigidas e aprovadas 

pelo comitê de ética, quais sejam: Carta de anuência, Folha de rosto da Plataforma Brasil, 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), Parecer final do comitê de ética, 

Termo de consentimento livre e esclarecido reduzido, Instrumento utilizado para a coleta dos 

dados e quadro de definições da Escala do Clima Organizacional (ECO). Por último, 

encontra-se o “Apêndice” N que consta do Relatório Diagnóstico e Proposta de Plano de 

Ação, como produto desta pesquisa.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

 Nesta seção, desenvolve-se a revisão da literatura sobre temas e expressões pertinentes 

ao estudo relacionados a Clima Organizacional. O primeiro tema apresenta conceitos e 

definições de clima organizacional; o segundo trata de clima organizacional na administração 

pública; o terceiro disserta sobre gestão de pessoas na administração pública; o quarto aborda 

importância do gestor para o clima organizacional; o quinto e último tema, é sobre 

comportamento organizacional: influências oriundas do clima. 

 

 

2.1 CONCEITOS E DEFINIÇÕES DE CLIMA ORGANIZACIONAL  

 

  

O ambiente de trabalho ou qualquer outro ambiente onde o ser humano permaneça 

rotineiramente, por algum tempo, trabalhando ou apenas convivendo, tende a gerar um clima 

que se expressa em forma de sentimentos e reações de bem-estar, de satisfação ou 

insatisfação. No sentido de minimizar os problemas relacionados ao clima, pesquisadores têm 

se debruçado sobre o assunto ao longo de décadas. Uma pesquisa sobre a revisão teórica do 

construto do clima nas organizações estabeleceu o seguinte ordenamento histórico: de 1930 a 

1960, estudo da taxonomia, ou seja, contexto e estrutura do construto; de 1970 a 1980, 

diferenciação entre os conceitos de Clima Organizacional e Cultura Organizacional; e de 1990 

à atualidade, estudos empíricos para testar a validade discriminante do Clima Organizacional 

em relação a outros construtos, bem como para desenvolvimento de novos métodos de análise 

(MENEZES; GOMES, 2010).  

 Apesar do construto do Clima Organizacional, conforme ordenamento histórico, 

versar de estudos desde a década de 1930, segundo Oliveira (1995), no Brasil teve início nos 

anos 1980 com o trabalho intitulado “Atmosfera Organizacional”, no qual Saldanha (1982) foi 

precursor fazendo um alerta sobre a importância do bem-estar psíquico dos indivíduos nas 

organizações, do papel do psicólogo organizacional e ressaltou a importância de estratégias 

que possibilitem uma atmosfera organizacional saudável para uma instituição que tenha o 

objetivo de promover o seu desenvolvimento organizacional. No entanto, há uma divergência 

quanto a essa afirmação, quando da análise crítica teórica da evolução do conceito de clima 

organizacional realizada por Keller e Aguiar (2004) diz que Souza (1978, 1980) é a autora 
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brasileira considerada como pesquisadora pioneira nos estudos científicos de clima 

organizacional em nossas organizações, iniciados em meados dos anos 1970, e foi uma das 

que mais investigou esse tema no país até o momento (KELLER; AGUIAR, 2004). 

Na década mais recente, estudiosos do tema têm se dividido entre o entendimento do 

conceito de clima como fator psicológico e do clima como fator organizacional. Logo, 

investigações mais recentes têm sido desenvolvidas com o objetivo de desfazer essa confusão 

teórica e conceituar o clima do ambiente organizacional fazendo uma distinção entre os 

conceitos compreendendo que “Clima Organizacional é constituído por elementos cognitivos, 

enquanto clima psicológico constitui-se de elementos afetivos” (MARTINS, 2008, p.30).  

No setor de trabalho são vários os fatores condicionantes do Clima Organizacional e 

dentre eles estão os valores, as crenças e os costumes implementados pela cultura da 

organização. Sobre isso, Ferreira (2013, p.55) diz que:  

 

O clima pode ser entendido como a percepção da atmosfera da organização e 

impacta a satisfação com o trabalho, às interações entre os grupos e até mesmo os 

comportamentos que exprimem afastamento dos empregados do ambiente de 

trabalho (absenteísmo, rotatividade, entre outros). A cultura organizacional é uma 

das principais causas do clima: a cultura é a causa e o clima é a consequência, sendo 

os dois, portanto, fenômenos complementares. 

 

 

 Para conceituar Clima Organizacional, uma pesquisa feita por Menezes; Gomes 

(2010) sobre esse tema corrobora a ideia de que “Clima Organizacional pode ser caracterizado 

como um conjunto de percepções compartilhadas por trabalhadores sobre diferentes aspectos 

do ambiente organizacional, sendo um dos construtos mais investigados no campo do 

comportamento organizacional” (MENEZES; GOMES, 2010, p. 156). Evidencia-se, portanto, 

uma concordância entre os autores que definem Clima Organizacional a partir da percepção 

que o servidor tem do seu ambiente de trabalho.  

 

O clima de uma organização é necessariamente específico já que ele consiste na 

forma como os empregados percebem um ambiente de trabalho determinado num 

momento dado da história da organização. Além disso, numa mesma organização 

podem existir diversos climas, característicos de áreas ou setores organizacionais. A 

especificidade não exclui, porém, a possibilidade da existência de uma estrutura 

comum ao Clima Organizacional (TAMAYO; SILVA, 2002, p. 2-5). 

 

 Não se pode afirmar que exista um consenso em relação aos componentes 

constitutivos do Clima Organizacional, pois estes estão diretamente relacionadas com a 

realidade de cada organização e de cada pessoa que o vivencia. O que é relevante para o clima 

em uma determinada organização pode não ter nenhuma importância para outra. As 

definições mais recentes encontradas na literatura identificam o relacionamento entre as 
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pessoas como um ponto essencial na formação do clima. Entende-se que o relacionamento 

interpessoal é um fator que constitui o clima nas organizações (SANTOS, 2012). 

  Na revisão literária deste estudo, constatou-se que, de fato, existe certa indefinição 

acerca do conceito de Clima Organizacional. Por outro lado, ficou evidente que é um fator 

presente no ambiente de trabalho, e que os autores aqui referendados, identificam, dentre 

outros fatores, a cultura organizacional como uma das causas mais determinantes na formação 

do clima. “A cultura de uma organização representa uma percepção comum entre seus 

membros. Essa noção é evidenciada quando definimos cultura como um sistema 

compartilhado de valores” (ROBBINS, 2009, p.226). 

 Diante da indefinição supracitada, faz-se necessário escolher um autor que venha 

embasar esta pesquisa numa perspectiva teórica que defenda o Clima Organizacional a partir 

da percepção do servidor, uma vez que este estudo fundamentou-se dentro de um processo 

institucional do qual o pesquisador é parte integrante da organização pesquisada e, em virtude 

disso, vivenciou e percebeu no ambiente de trabalho, um Clima Organizacional desarmonioso 

e carente de atenção. Em razão do exposto, a escolha por Maria do Carmo Fernandes Martins 

justifica-se pelo fato da autora sustentar a premissa de que “o clima está relacionado às 

percepções e interpretações comuns das dimensões das atividades, do ambiente e das políticas 

que caracterizam a organização” (MARTINS, 2008, p.30). Essa escolha fundamentou-se, 

ainda, pelo fato de a mesma autora ter construído e validado um instrumento de avaliação que 

dimensiona o Clima Organizacional a partir da percepção dos trabalhadores inseridos na 

organização.  

 Quanto à importância da percepção humana no ambiente de trabalho, a primeira escola 

a abordar este assunto foi a escola alemã da Gestalt que teorizou sobre a importância dos 

fenômenos dos processos perceptivos, defendendo que cada indivíduo tem uma percepção 

única e subjetiva, inerente aos sentidos, que codifica e/ou interpreta suas experiências e 

situações vivenciadas. Para essa escola, a percepção
2
 quando bem utilizada é uma ferramenta 

extremamente útil nos relacionamentos, fundamental para o autodesenvolvimento e para 

aguçar a interpretação de sinais interiores e exteriores à organização (MACEDO et al., 2007). 

  Nesse sentido, compreendeu-se que avaliar o Clima Organizacional, numa instituição 

pública, pode ser relevante para o conhecimento dos fatores ambientais e possível 

condicionamento de bem-estar na relação indivíduo/organização. E mais, que essa condição 

de bem- estar poderá contribuir positivamente na qualidade da prestação do serviço público. 

                                                           
2
 A teoria da Gestalt tem como ponto inicial e principal objeto a percepção. De acordo com os gestaltistas, o 

processo da percepção encontra-se entre os estímulos fornecidos pelo ambiente e a resposta do indivíduo. 
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 2.2 CLIMA ORGANIZACIONAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

 

Os conceitos de gestão e de administração têm merecido diferentes entendimentos, de 

acordo com o contexto em que são aplicados e, também, no contexto da Administração 

Pública. Durante muito tempo, o conceito de gestão não foi considerado aplicável aos 

dirigentes da Administração Pública, considerando-se que o seu papel era administrar, de 

acordo com regras pré-estabelecidas. Porém, os desafios na administração pública têm 

centrado o seu funcionamento numa postura de estabilidade, de cumprimento de orientações 

políticas que determinam as suas “atribuições” e “competências”, bem como estabelecem as 

regras de administração dos recursos de que faz uso. De fato, o enquadramento dominante da 

ação dos serviços públicos continua a ser os diferentes normativos que estabelecem, muitas 

vezes ao máximo pormenor, como “administrar” os recursos humanos, financeiros ou 

materiais. No entanto, a dimensão estratégica e comportamental da administração pública 

numa reflexão sobre a gestão, e as suas práticas no contexto global têm evoluído no sentido de 

uma atuação estratégica, capaz de responder aos desafios do ambiente, tirando proveito das 

oportunidades e ultrapassando as ameaças atentando à dimensão humana da organização, 

potencializando os trabalhadores e o desenvolvimento de um clima organizacional 

propiciador de melhores resultados (NEVES, 2001). 

Com vista, ainda, no que Arminda Neves defende sobre o Clima Organizacional na 

administração pública, tem-se que:  

 
A importância crescente das pessoas nas organizações, em geral, e nos serviços 

públicos, em particular, tem tornado cada vez mais relevante, como instrumento de 

gestão, a análise do clima organizacional, no contexto do diagnóstico do estado da 

organização. Entende-se por clima organizacional o estado de saúde do corpo social 

interno de uma organização, analisado à luz do grau de satisfação e motivação dos 

colaboradores/trabalhadores da mesma. Este exprime-se através de comportamentos 

demonstrando maior ou menor adesão à organização. Comportamentos de conflito, 

de cooperação, de exclusão ou de simples expectativa, por exemplo. As 

manifestações ou sintomas do clima de uma situação de trabalho podem ir do 

absentismo, à rotação nos postos de trabalho, às mais diversas expressões de 

descontentamento. A compreensão do que está na origem destes comportamentos 

exige a abordagem das variáveis ou factores que influenciam o clima organizacional 

(NEVES, 2001, p. 82). 

 

Todos que se engajaram na administração pública no Brasil, em maior ou menor grau, 

conhecem a trajetória de reformas administrativas, iniciada nos anos 1930 com a criação do 

Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), seguida pela reforma dos anos 60, 

com o Decreto Lei nº 200/1967, que apesar de editado pelo regime militar, tinha sido 
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concebido anteriormente centrado na necessidade do planejamento governamental. 

Finalmente, a reforma gerencial de 1995 a 1998, concebida pelo então ministro Bresser 

Pereira, que de alguma forma retomou os postulados dos anos 1960, dando ênfase à 

flexibilidade das ações governamentais, contratualização pressupondo uma nova atitude dos 

servidores públicos, para além do simples cumprimento do dever formal-legal. Na perspectiva 

de serviços públicos comprometidos com resultados, estudar o Clima Organizacional como 

imagem ou pelo que as pessoas acreditam estar acontecendo no ambiente da organização, para 

além dos conceitos de satisfação ou motivação, é extremamente oportuno e coetâneo (MÓL et 

al., 2010).  

Em virtude das reformas administrativas que o setor público vivencia nas últimas 

décadas, têm-se alterado o comportamento, tanto da organização quanto do servidor nela 

inserido.  

Estratégias governamentais que influenciam na mudança da cultura organizacional 

do serviço público contribuem para modificar o comportamento dos servidores 

dando-lhes alguma insegurança e desconfiança quanto ao seu futuro no trabalho. O 

resultado é que há implicações para os gestores e para a área de Gestão de Pessoas, 

que tem a necessidade de agir fortemente com relação à melhoria do Clima 

Organizacional (OLIVEIRA; MEDEIROS, 2011, p. 124-125). 

 

 

Um estudo empírico sobre Clima Organizacional na administração pública, realizado 

na Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos do Rio Grande do Norte 

identificou o Clima Organizacional nas dimensões dos fatores relacionados à: 1) estrutura e 

ambiente físico; 2) cooperação e reciprocidade no ambiente de trabalho; 3) participação nas 

decisões; 4) reconhecimento de mérito; 5) identificação com a instituição; 6) controles; 7) 

autonomia funcional; 8) conflitos; 9) remuneração e incentivos; 10) perspectivas na 

instituição. Os resultados apresentados na pesquisa foram positivos em todos os fatores com 

exceção do fator 3 que revelou uma percepção restritiva e limitada, dos servidores, sobre sua 

participação nas decisões da instituição. Diante disso, a análise desse resultado aponta para 

um estado de permanente desalinhamento às metas e objetivos de suas unidades, e um estado 

de não envolvimento com a instituição (MÓL et al., 2010). 

De modo similar, é oportuno a administração pública entender que as pessoas 

constituem um dos recursos essenciais à eficácia organizacional, tendo em vista serem 

dotadas de habilidades, capacidades, conhecimentos e comportamentos. Por isso, 

 
Relacionar reformas administrativas gerenciais com Clima Organizacional ganha 

relevância, visto que é extremamente necessário compreender melhor o ambiente de 

trabalho, as percepções coletivas dos servidores acerca dos aspectos cotidianos no 

seu trabalho que podem melhorar seu desempenho ao se buscar uma gestão por 
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resultados. É praticamente impossível pensar nas tarefas colocadas para o Estado 

neste momento sem contar com um conjunto de servidores motivados para realizar a 

contento os objetivos das políticas públicas. Impõe-se assim a compreensão do 

Clima Organizacional na gestão pública visando melhorar o desempenho do 

servidor, para com isso elevar os níveis de qualidade e eficiência dos serviços 

prestados à comunidade (MÓL et al., 2010, p. 14). 

 

 

 Os pressupostos teóricos aqui apresentados levam ao entendimento de que a 

importância dada ao Clima Organizacional na administração pública pode viabilizar a prática 

da Gestão de Pessoas, produzindo uma interação entre servidor e organização que gere um 

comportamento de envolvimento focado nos objetivos da organização, uma vez que “o clima 

pode ser pensado como uma relação entre o nível individual e o organizacional, pois dá a 

dimensão da compatibilidade das expectativas de ambos os níveis. A organização tem 

expectativas e os indivíduos também, sendo o Clima Organizacional o elo entre os dois 

níveis” (OLIVEIRA; MEDEIROS, 2011, p. 127).  

 Nesse sentido, todas as teorias abordadas neste estudo vêm sustentar que a 

identificação do Clima Organizacional na administração pública torna-se essencial na 

condução das práticas e procedimentos administrativos, tendo o elemento humano e a 

organização como beneficiados dessas práticas.  

 

 

2.3 GESTÃO DE PESSOAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

 

Ao longo dos anos a área de Gestão de Pessoas vem ganhando importância para as 

organizações públicas e privadas. Cada vez mais o elemento humano tem sido considerado 

como fator primordial de desenvolvimento organizacional, no sentido de atender às demandas 

da atual sociedade que vem exigindo do poder público uma atuação cada vez mais voltada 

para o alcance de resultados, isto é, além da eficiência tão perseguida pelas organizações nos 

últimos tempos, atualmente a eficácia e a efetividade da ação governamental são as palavras 

de ordem. Não basta atuar de forma a obter a melhor relação custo-benefício, se os resultados 

almejados não forem alcançados e se não atenderem necessidades legítimas. Os usuários do 

serviço público têm aumentado o nível de exigência em relação à satisfação de demandas. A 

qualidade e a adequação dos serviços às necessidades dos usuários são hoje aspectos críticos 

para o bom desempenho de qualquer órgão ou entidade da administração pública. A área de 

gestão de pessoas passa a desempenhar um papel estratégico, em que ela deve conhecer a 
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essência da organização e de cada uma de suas áreas para garantir a melhor aplicação e 

alocação possíveis dos recursos humanos. Essa área deve ser a detentora das informações 

sobre o perfil dos funcionários da organização e também sobre os resultados, devendo 

coordenar os esforços para suprir as necessidades de pessoal de uma forma altamente técnica, 

com a identificação dos perfis profissionais adequados. Isso inclui a criação de oportunidades 

de crescimento profissional para as pessoas da organização, uma vez que novas competências 

individuais poderão ser necessárias (SCHIKMANN, 2010). 

Para Chiavenato (2010), Gestão de Pessoas é a área que constrói talentos por meio de 

um conjunto integrado de processos e cuida do capital humano das organizações, como um 

elemento fundamental do seu capital intelectual, considerando este capital como a base do 

sucesso da organização.  

No sistema de gestão de pessoas, os indivíduos que fazem as organizações e seus 

ambientes organizacionais são tecidos juntos, em rede, e nos processos de tomada de decisões 

esses elementos não podem ser tratados isoladamente, nem estudados por partes, sem 

ligações. A importância dessa visão conjunta do setor público, e, especialmente, na 

administração do capital humano, a responsabilidade e a seriedade do gestor público 

dependem dessa consciência acerca do papel das pessoas, em especial do seu gestor público 

(OLIVEIRA; MEDEIROS, 2011).  O papel da gestão de pessoas no setor público da seguinte 

forma: “A área de gestão de pessoas passa a desempenhar um papel estratégico, em que ela 

deve conhecer a essência da organização e de cada uma de suas áreas para garantir a melhor 

aplicação e alocação possíveis dos recursos humanos” (PANTOJA; CAMÕES; BERGUE, 

2010, p.19). 

O conceito a seguir postula sobre o clima organizacional como instrumento de gestão 

de pessoas no que se refere à satisfação e motivação do servidor: 

 

Apesar de o clima organizacional ser abstrato, ele se materializa por meio de 

indicadores que fornecem sinais sobre sua qualidade, indicando se o clima está bom 

ou não. Se considerarmos que a gestão de pessoas tem como missão alcançar a 

satisfação e a motivação dos funcionários, a identificação e análise do clima são de 

suma importância, visto que, quando as pessoas estão satisfeitas e motivadas com 

seu ambiente de trabalho, tendem a apresentar uma produtividade maior. Dessa 

forma, o clima deve ser constantemente avaliado pela área de gestão de pessoas a 

fim de saber se a sua missão está sendo alcançada (FERREIRA, 2013, p. 55). 

 

 

Um estudo sobre o Clima Organizacional nas Universidades Federais Brasileiras 

apresenta que “as políticas de recursos humanas apresentam características complexas e 

abrangência maior, pois necessita dedicar atenções especiais ao professor, pesquisador e 
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técnico-administrativos que, nos diversos níveis de responsabilidade, garantem seu 

funcionamento e permitem o alcance de seus objetivos” (RIZZATTI, 2002, pp. 46-47). Dessa 

maneira, a UFRN, através da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGESP, tem a missão 

de coordenar e implementar políticas e diretrizes de Gestão de Pessoas que contribuam para o 

alcance dos objetivos institucionais, buscando a valorização e qualificação permanente dos 

servidores docentes e técnico-administrativos em educação, de modo a garantir um grau de 

excelência na prestação dos serviços à sociedade.  

Com o objetivo de aprimorar o desempenho laboral, visando ao aperfeiçoamento da 

gestão dos recursos humanos e o desenvolvimento institucional e, considerando a necessidade 

de regulamentar os procedimentos referentes à avaliação de desempenho dos servidores 

técnico-administrativos em educação e das atividades administrativas  por docentes que atuam 

em funções administrativas, a UFRN criou o Sistema de Gestão do Desempenho Humano 

(GDH) através da Resolução 024/2006-CONSAD. Este sistema consiste num processo 

contínuo e sistemático de descrição, análise e avaliação das atividades técnicas, com os 

seguintes objetivos específicos: 

I - efetivar as progressões funcionais por mérito com base nos resultados objetivos do 

desempenho dos servidores técnico-administrativos em educação; 

II - promover a participação do servidor, ocupante ou não de função administrativa, no 

planejamento e execução das ações do setor ou unidade em que se encontra lotado; 

III - possibilitar acompanhamento gerencial dos resultados dos processos de trabalho e sua 

melhoria nos níveis operacional, tático e estratégico; 

IV - identificar os aspectos do trabalho que facilitam ou dificultam o desempenho do 

servidor;  

V - facilitar o relacionamento interpessoal nas equipes, criando um Clima Organizacional 

favorável; 

VI - coletar informações diagnósticas para subsidiar o planejamento e a execução de políticas 

e ações referentes à carreira dos servidores técnico-administrativos em educação e à gestão 

universitária em geral. 

 Conferindo na prática o que determina a legislação da UFRN, através da resolução 

acima, observa-se que, embora o Sistema de Gestão de Desenvolvimento Humano da UFRN 

seja um instrumento de grande potencial diagnóstico, uma vez que permite a auto avaliação, 

avaliação entre servidores e avaliação da chefia pelos servidores, nenhuma discussão é 

realizada, pelos gestores, em torno dos resultados apresentados, principalmente no que se 

refere ao item V que trata do objetivo de facilitar o relacionamento interpessoal nas equipes, 
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criando um Clima Organizacional favorável. Sendo esse item o intuito desta pesquisa, nos 

autoriza concluir que, “Compreender o Clima Organizacional é fundamental para elucidar os 

principais problemas relacionados à gestão de pessoas que mais atingem o servidor no sentido 

de sua motivação e sua adaptação às práticas gerenciais” (MÓL et al., 2010, p.14).  

 Nesse contexto da gestão de pessoas, especialmente nas universidades, incluir a 

investigação do clima organizacional como uma ferramenta de gestão, é um tema já discutido 

há alguns anos por pesquisadores de outros países conforme afirmam González e Maldonado 

(2007, p. 291): “problemas identificados em universidades da América Latina e do país 

Venezuela, muitos deles incluem aspectos do clima organizacional que podem ser abordados 

por meio de indicadores, para servir como ferramenta e controle regulatório da gestão 

universitária”. 

Por fim, tendo em vista que a Administração de Recursos Humanos, ou também 

chamada atualmente de Gestão de Pessoas, tem o papel de zelar pelo bem-estar dos seus 

servidores, deve, também, incluir na prática de gestão de pessoas a responsabilidade de 

avaliar o clima organizacional buscando proporcionar melhorias contínuas ao ambiente de 

trabalho. 

 

 

2.4 A IMPORTÂNCIA DO GESTOR PARA O CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

 

Administrar o clima de uma organização é da responsabilidade de quem exerce o 

cargo de gestão em cada setor, pois conhecer o grau de satisfação, as expectativas e as 

necessidades da equipe de trabalho constitui um importante papel, um desafio gerencial, 

essencial para a melhoria do ambiente de trabalho e da qualidade dos serviços prestados. “As 

empresas devem ouvir seus funcionários através da área de RH porque faz parte de sua missão 

proporcionar-lhes um bom Clima Organizacional” (LUZ, 2003, p.22). No que se refere ao 

Clima Organizacional percebido pelo gestor no contato direto com seus subordinados, “uma 

maneira natural de avaliação do clima é através das reuniões, dos contatos mantidos entre 

gestores e os membros de suas equipes de trabalho. Nesses contatos, os gestores percebem os 

problemas potenciais que possam afetar o clima da empresa” (Ibid., p.35).  

Na Venezuela, estudiosos do comportamento organizacional relatam e defendem 

experiências que evidenciam a importância e a necessidade da ação gerencial para a qualidade 

do clima organizacional nos grupos de trabalho, e que a gestão do clima deve ser efetivada 
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com maior empenho no sentido de desenvolver processos de mudanças de comportamentos, 

cujo sucesso será determinante para a qualidade do clima organizacional (MALDONATO; 

PÉREZ; UZCÁTEQUI, 2006).  

A influência que um gestor exerce no clima de uma organização é verificada a partir 

de teóricos que defendem a pesquisa do Clima Organizacional da seguinte forma: 

 
A pesquisa de Clima Organizacional é uma ferramenta objetiva e segura, isenta de 

comprometimento com a situação atual, em busca de problemas reais na gestão dos 

Recursos Humanos. A análise, o diagnóstico e as sugestões, proporcionados pela 

pesquisa, são valiosos instrumentos para o sucesso de programas voltados para a 

melhoria da qualidade, aumento da produtividade e adoção de políticas internas 

(BISPO, 2006, p. 7). 

 

Em uma análise crítica teórica da evolução do conceito de clima organizacional, os 

autores enfatizam a importância dos gestores compreenderem o conceito de clima 

organizacional, por entender que é através da concepção deste que se pode conduzir a 

motivação de seus empregados e assim “a eficiência da organização pode ser aumentada por 

meio da criação de um clima organizacional que satisfaça às necessidades de seus membros e, 

ao mesmo tempo, canalize esse comportamento motivado, na direção dos objetivos 

organizacionais” (KELLER; AGUIAR, 2004, p 101). 

Neste contexto, um estudo realizado em indústria de laticínios do Rio Grande do 

Norte, com o objetivo de investigar a relação entre cultura e clima organizacional, sugere o 

interesse dos gestores pelo Clima, por ser este um fator importante para se alcançar um bom 

desempenho Organizacional, incluindo os múltiplos comportamentos individuais e coletivos 

que regem a atividade global da organização. Devendo, para isto, dar atenção à qualidade das 

relações entre as pessoas e a organização (ROCHA; PELÓGIO; AÑEZ, 2013). 

Quanto aos resultados apresentados na pesquisa supracitada, tem-se que:   

 

As informações presentes neste estudo podem servir de base para que os gestores da 

área de recursos humanos possam melhor gerir o potencial de seu quadro de 

funcionários, visando unicidade de esforços na busca da tão almejada melhoria de 

performance organizacional. O estudo mostrou, de modo empírico, que a ênfase por 

parte dos gestores da área de recursos humanos em ações inerentes a um único perfil 

de cultura organizacional pode tornar a organização disfuncional, uma vez que todos 

os perfis culturais identificados influenciaram o clima organizacional (ROCHA; 

PELÓGIO; AÑEZ, 2013,p. 466). 

 

Um recente estudo bibliométrico sobre o Clima Organizacional apresentado em 

eventos da ANPAD relata que “a importância das atitudes ou do preparo de gestores para lidar 

com o clima organizacional foi mencionada em praticamente todos os trabalhos analisados, 
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fato que confirma a demanda por conhecimento em relação a este construto” (PEREIRA; 

PEREIRA, 2014, p. 3).   

 As atividades de gestão de pessoas devem ser compartilhadas com os líderes da 

empresa. Isto significa dizer que estas atividades é tanto tarefa da área de gestão de pessoas 

como de cada gestor zelar pela manutenção de um clima organizacional positivo. Uma vez 

que o gestor participa da seleção do empregado, faz sua avaliação de desempenho, orienta 

suas atividades, dá feedback e transmite informações. Ou seja, é aquele que está no dia-a-dia 

fazendo, na prática, a gestão daquele empregado ou grupo de empregados. A forma de gestão 

tem grande impacto no clima favorável ou não que existe na empresa e em seu setor 

(FERREIRA, 2013). 

Trazendo esses conceitos para a realidade da instituição pesquisada, e sabendo que 

deve existir uma estrutura organizacional envolvendo a gestão de pessoas em toda e qualquer 

empresa, essas questões nos leva a refletir sobre a condição do Campus de Currais Novos 

onde a gestão, enquanto direção de centro, em virtude da distância física já mencionada na 

introdução deste trabalho, está sempre ausente. E, embora a UFRN tenha o objetivo de 

aprimorar o desempenho laboral, visando o aperfeiçoamento da gestão dos recursos humanos 

e o desenvolvimento institucional a partir de planejamento, acompanhamento, capacitação dos 

seus servidores, essa é uma realidade ainda ineficiente para o Campus de Currais Novos, haja 

vista as ações serem implementadas basicamente no Campus Central à 185km da instituição 

pesquisada, o que dificulta maior participação dos servidores, por envolver questões 

financeiras e de locomoção.  

Dessa forma, compreende-se que a gestão é algo complexo que requer, além do talento 

e da habilidade de influenciar pessoas, implica na habilidade de organizar e transformar 

conhecimentos, recursos e esforços em resultados positivos (WENSKI; SOAVINSKY, 2012).  

Ainda sobre a influência que o gestor pode exercer no Clima Organizacional, entende-

se que: 

 

A forma como o chefe exerce sua influência sobre seus subordinados nos remete às 

relações estabelecidas no processo de gestão. [...] São as relações de trabalho que 

formam o clima no ambiente organizacional. Pode-se entender que o clima é 

configurado pelo tipo de relacionamento mantido entre aquele que exerce o cargo de 

chefia e as pessoas sob sua subordinação e que a liderança do chefe impacta nessa 

relação (GOSENDO, 2009, p. 9). 

 

Vários estudiosos defendem que embora no âmbito corporativo administrar o clima 

seja responsabilidade da Administração de Recursos Humanos, em cada unidade das 

organizações esse compromisso passa a ser de todos aqueles que exercem cargos de gestão, 
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pois conhecer o grau de satisfação, as expectativas e as necessidades da equipe de trabalho 

constitui um importante papel gerencial, para o sucesso das organizações e para a qualidade 

de vida das pessoas que nelas trabalham (LUZ, 2003). 

De acordo com as ideias supracitadas fica evidenciada a importância do gestor para a 

administração e, consequentemente, a construção do Clima Organizacional. E nessa 

conjuntura acredita-se que o gestor, a partir do conhecimento do Clima Organizacional, e 

utilizando as habilidades inerentes ao cargo, pode influenciar o comportamento do trabalhador 

proporcionando um ambiente organizacional satisfatório ao bom desempenho das atividades.  

 

 

2.5 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL: INFLUÊNCIAS ORIUNDAS DO CLIMA 

 

 

O comportamento organizacional (CO) refere-se ao estudo de indivíduos e grupos 

atuando em organizações. É o estudo que se preocupa com a influência das pessoas e grupos 

sobre as organizações e, de forma recíproca, com a influência que as organizações exercem 

sobre as pessoas e grupos. Para Chiavenato (2010), o CO configura a contínua interação entre 

pessoas e organizações que se influenciam mutuamente. Nesse contexto da relação 

pessoa/organização, inclui-se a influência que o Clima Organizacional exerce no 

comportamento do indivíduo enquanto colaborador envolvido com o ambiente 

organizacional. “Fala-se em Clima Organizacional para referir-se às influências do ambiente 

interno de trabalho sobre o comportamento humano” (MARTINS, 2008, p.29). Cabe 

referendar aqui um estudo da evolução conceitual sobre o clima nas organizações, que faz 

uma análise crítica teórica com base em pesquisas que antecedem 2004, incluindo o “clima” 

como um vínculo entre a pessoa e o ambiente. O estudo enfatiza que “para os teóricos 

sistêmicos, a organização é vista em razão de comportamentos inter-relacionados, havendo 

uma tendência para atribuir maior destaque aos papéis exercidos pelos indivíduos” (KELLER; 

AGUIAR, 2004).  

 Um estudo de caso realizado na Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, envolvendo 

a psicologia social e das organizações com objetivo de estudar a influência do clima 

organizacional na qualidade de vida no trabalho, defende que: 

 

O clima organizacional assume um papel preponderante na orientação e 

determinação do comportamento para o bom funcionamento e interacção entre as 

pessoas na produtividade e está ligado basicamente ao conviver melhor dentro da 
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organização, a estimular um clima de trabalho harmonioso, levando a crer que o seu 

manuseamento depende de todos os implicados ou pessoas que nela actuam. Neste 

sentido, podemos considerar que quanto mais optimista for a expectativa que os 

dirigentes têm da participação dos trabalhadores, maior será a necessidade de 

garantir um excelente clima organizacional (ROCHA, 2014,  p.22). 

 

 

Nesse contexto de comportamento versus clima é possível perceber que nos  estudos 

que versam sobre o assunto, é comum a todos eles frisar que o clima é composto por 

percepções compartilhadas e da interação dos empregados. Dessa forma, entende-se que as 

percepções compartilhadas pelos empregados, obtidas através da interação entre os membros, 

e dos membros com o seu ambiente de trabalho são pontos essenciais na definição da 

construção do Clima Organizacional (SANTOS, 2012). Seguindo essa linha de raciocínio, 

Chiavenato defende o Clima Organizacional como um fator de condução ao comportamento 

da organização influenciando da seguinte forma: 

 

O Clima Organizacional é a qualidade ou propriedade do ambiente organizacional 

que é percebida ou experimentada pelos membros da organização e que influencia 

poderosamente o seu comportamento. Refere-se especificamente às propriedades 

motivacionais do ambiente organizacional, ou seja, aqueles aspectos da organização 

que levam à provocação de diferentes espécies de motivação nos seus participantes 

(CHIAVENATO, 2010, p. 267). 

 

É comum a literatura sobre Clima Organizacional, versar sobre a necessidade que as 

organizações contemporâneas manifestam em compreender o comportamento do trabalhador, 

suas percepções e o nível de satisfação do indivíduo no contexto do trabalho. No entanto, “as 

pesquisas relacionadas ao tema, em instituições públicas não são abordadas com tanta 

frequência, se comparadas às organizações privadas” (TEIXEIRA; FRANÇA, 2013). Sobre 

isto, Rizzatti cita as universidades públicas como exemplo:  

 

O estudo de clima organizacional abre uma nova dimensão na busca de explicações 

sobre o comportamento organizacional, especialmente quando voltado para a 

identificação dos aspectos que mais influenciam na percepção dos problemas 

institucionais, preocupação teórica ainda carente principalmente nas universidades 

públicas federais, recentemente atingidas pela globalização e pela reforma do 

aparelho do estado. (RIZZATI, 2002, p.20) 

 

 

Ainda sobre a influência do clima nos aspectos comportamentais evidenciados em 

gestão de pessoas, define-se que o “Clima Organizacional - que reflete a percepção que as 

pessoas têm das respostas às suas demandas e perspectivas pessoais dentro da organização- 

também influencia fortemente a motivação do grupo, especialmente se for negativo, situação 

que deve ser corrigida” (MACEDO et al, 2007, p. 126).  
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No sentido de compreender as reações humanas no ambiente de trabalho, a psicologia 

se fez componente do estudo organizacional com o intuito de explicar esses aspectos 

comportamentais a partir do entendimento de que “as pessoas são os elementos mais 

importantes dentro das esferas, sociedades, organizações, pois partem delas as iniciativas para 

as práticas sociais como também são criadoras dos objetivos, das inovações que almejam 

qualquer segmento que envolve atividade humana” (BEGNAMI, 2013, p. 40-41). Dessa 

forma, os processos psicológicos e psicossociais, devem ser tratados, nas organizações, como 

um fator de relevância porque “são os fenômenos humanos individuais e grupais, que de certo 

modo, são fruto e efeito dos sistemas de gestão, da estrutura da organização, da estratégia e da 

tecnologia e ao mesmo tempo influem sobre eles e geram nas pessoas e nos grupos uma 

maneira de sentir e de ser” (QUIJANO; NAVARRO, 2008, p. 98). Desse entendimento 

supõe-se que o clima exerce influência sobre o comportamento do trabalhador, uma vez que 

“O Clima Organizacional foca o ambiente de trabalho do funcionário, ou seja, a forma como 

este se relaciona no contexto da empresa, compreendendo a relação com a chefia, com os 

colegas e com os instrumentos de trabalho, envolvendo um quadro amplo e flexível, que 

influencia o comportamento dentro da organização” (CARVALHO et al, 2010, p. 5). 

Conforme revisão da literatura sobre este item parece claro afirmar que o 

Comportamento Organizacional tem significativa relação oriunda do Clima Organizacional, 

visto que “o comportamento do indivíduo como profissional é resultante de sua interação com 

o meio — a equipe — onde está inserido, interferindo nos resultados da organização” 

(STEFANO; KOSZALKA; ZAMPIER, 2014, p. 97). Torna-se evidente que o clima 

organizacional favorável incide diretamente na satisfação do colaborador e na qualidade do 

trabalho realizado, conforme a proposição de Luz (2003, p. 14) de que “administrar o clima 

passou a ser uma ação estratégica para todas as organizações, especialmente para aquelas que 

se dizem comprometidas com a gestão pela qualidade”. 

Assim sendo, fortalece a necessidade de se investigar o clima nas instituições, públicas 

ou privadas, como sendo um fator de importância para o equilíbrio do comportamento 

organizacional, uma vez que viabiliza identificar as diferenças no ambiente de trabalho, 

possibilitando o alinhamento de irregularidades e divergências entre o servidor e a 

organização. Além disto, pode conduzir à satisfação dos servidores, por meio do 

relacionamento interpessoal estimulando-os ao desempenho profissional e pessoal.  
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2.6 MODELO DE ESTUDO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

 Para a realização de estudos sobre Clima Organizacional, Rizzatti (2002) diz que o 

pesquisador dispõe de duas alternativas básicas: na primeira, adota um conjunto específico de 

fatores ou categorias já conhecidos e consagrados na literatura, ou elabora seu próprio modelo 

de pesquisa. É comum pesquisas sobre o clima através de entrevistas semiestruturadas, mas o 

modelo mais frequente são os questionários de opiniões dos servidores envolvidos na 

organização pesquisada. Quanto a isto, Luz (2003) defende que as técnicas frequentemente 

empregadas em pesquisas do clima são: questionários, entrevistas, observações diretas e as 

mediações discretas. Na opinião do autor, o questionário de pesquisa é a técnica mais 

largamente utilizada para a coleta de dados, na sociedade contemporânea, por ser mais aceito 

pelos respondentes e pelo fato de as organizações usarem como premissa a preservação do 

anonimato. Isso também garante maior credibilidade a essa técnica, permite o uso de questões 

abertas e fechadas, permite ainda a inclusão de perguntas cruzadas e a aplicação on-line ou 

pessoal das perguntas de pesquisa, devendo o instrumento ser validado e testado 

antecipadamente (LUZ, 2003).  

 Tendo em vista que o alcance do objetivo desta pesquisa, não intencionou criar novas 

categorias, mas adotar categorias já validadas, apresenta-se o modelo desenvolvido por 

Martins et al (2004, 2008) que foi aplicado nesta pesquisa: A Escala do Clima Organizacional 

(ECO) foi construída com o objetivo de avaliar a percepção do trabalhador sobre várias 

dimensões do Clima Organizacional. A autora elaborou inicialmente um questionário com 

127 itens representados em 12 dimensões do clima que depois de testada a clareza, a 

adequação e compreensão foi submetido a uma amostra de 1244 trabalhadores de empresas 

privadas e públicas de Minas Gerais, por meio de uma escala de 5 pontos, sendo o valor 1 

correspondente a “discordo totalmente” e o valor 5 a “concordo totalmente”. Após submeter o 

instrumento original à análise fatorial, este resultou em uma escala validada e composta por 

63 itens agrupados em 5 fatores denominados: Apoio do gestor e da organização – 

Recompensa
3
 – Conforto físico – Controle/pressão e Coesão entre colegas. Com a 

finalidade de elucidar problemas relacionados ao clima, foram acrescidas à escala quatro 

questões abertas . As definições mais detalhadas sobre esse modelo e seus fatores, encontra-se 

no quadro 2 da página 37 que trata do instrumento de pesquisa e das adaptações realizadas. 

                                                           
3
 Nesta pesquisa, o fator recompensa foi substituído pela denominação “Reconhecimento”  por se compreender 

que este é um termo mais adequado ao tratamento dispensado ao servidor público. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Neste capítulo são apresentados os processos metodológicos adotados neste estudo, 

sendo abordados a caracterização do estudo, o delineamento da pesquisa, instrumento 

utilizado, população e amostra, coleta e tratamento dos dados. A metodologia da pesquisa 

trata do estudo do método, ou seja, do “conjunto de processos necessários para alcançar os 

fins de uma investigação” (ZANELLA, 2006, p.19). Portanto, de uma forma geral, descreve-

se os caminhos utilizados para a realização da pesquisa e alcance dos objetivos propostos. 

 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 

Quanto ao delineamento da pesquisa, ela pode ser caracterizada como descritiva 

porque teve por objetivo levantar opiniões, atitudes e crenças de uma população (GIL, 2009). 

O autor diz ainda que “As pesquisas desse tipo têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre 

variáveis.” (Ibidem, p. 28).  

Quanto à abordagem, a natureza da pesquisa foi do tipo quantitativa porque se propôs 

a “medir e quantificar os resultados da investigação, elaborando-os em dados estatísticos” 

(ZANELLA, 2006, p 32). A opção por esta abordagem metodológica justificou-se pelo fato 

de se aplicar um instrumento de pesquisa que procurou dimensionar o Clima Organizacional a 

partir da percepção dos servidores do Campus de Currais Novos. A escolha por um método 

quantitativo também se deve ao fato de que, o objetivo deste estudo sugeriu a utilização de um 

instrumento de pesquisa que proporciona um resultado estatístico, permitindo assim o 

emprego do método, conforme consta no item 4.3 que versa sobre o instrumento da pesquisa.  

Quanto à técnica de análise para as questões abertas foi adotada a análise de conteúdo com 

abordagens de natureza qualitativa. “A pesquisa qualitativa preocupa-se com os aspectos da 

realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da 

dinâmica das relações sociais” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 34). Sobre a análise de 

conteúdo, o autor diz que “do ponto de vista operacional, a análise de conteúdo inicia pela 

leitura das falas, realizada por meio de transcrições de entrevistas, depoimentos e 

documentos” (Ibidem, p. 86). Para a análise de conteúdo deste estudo, utilizou-se das 



34 

 

 

categorias empíricas que foram extraídas das respostas às questões abertas. Os 

questionamentos abertos, além de uma breve identificação sócio demográfica, foram 

acrescentados à Escala de Clima Organizacional (ECO) com a finalidade de elucidar e/ou 

identificar problemas relacionados ao clima da organização pesquisada.  

A investigação também se caracterizou como uma pesquisa do tipo censitária, tendo 

em vista que se optou por investigar toda a população de servidores do Campus de Currais 

Novos. Essa opção baseia-se no atendimento do critério de viabilidade de estudos censitários 

quando em casos de populações menores a serem investigadas, não será indicada a utilização 

de técnicas de amostragem (ZANELLA, 2006). 

 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

A população-alvo deste estudo constituiu-se, inicialmente, de todos os docentes, 

técnicos administrativos, terceirizados e bolsistas de apoio técnico do Campus de Currais 

Novos, totalizando 88 servidores. A inclusão dos terceirizados e bolsistas, como participantes 

da pesquisa, justificou-se no fato de que a maioria dos terceirizados exercem atividades no 

Campus de Currais Novos há mais de 5 anos e alguns há mais 10 anos. Os bolsistas de apoio 

técnico, em virtude da deficiência no quadro de funcionários efetivos, exercem atividades 

inerentes a estes permanecendo no mesmo setor entre 1 e 4 anos. Dessa forma, tanto os 

terceirizados quanto os bolsistas, levando em consideração o tempo de permanência em 

atividade na instituição, vivenciam o Clima Organizacional da mesma forma que os 

servidores efetivos. Essas afirmações baseiam-se na constatação da realidade observada pela 

pesquisadora que é parte integrante da população pesquisada.  

Justificou-se a não inclusão dos servidores (tutores e professores) ligados à Secretaria 

de Educação a Distância (SEDIS)/Polo Currais Novos, pelo fato desses profissionais 

trabalharem frequentemente com a virtualidade, o que distancia da realidade do trabalho 

presencial que vivencia o dia-a-dia da organização, além de serem administrados pela 

SEDIS/Natal. 

O quadro 1 apresenta o número de servidores lotados no Campus de Currais, 

terceirizados e bolsistas de apoio técnico: 
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Quadro 1 - Distribuição amostral dos servidores, terceirizados e bolsistas de apoio técnico 

COLABORADORES PROVÁVEIS 

PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES 

CONFIRMADOS 

PARTICIPAÇÃO 

(%) 

Docentes  38 36 95% 

Técnicos administrativos 21 21 100% 

Terceirizados 10 10 100% 

Bolsistas de apoio técnico 19 18 96% 

Total 88 85 96,5% 

 

 

Quanto aos aspectos éticos da pesquisa, cabe esclarecer que o colaborador ao ser 

convidado a participar da pesquisa, de forma online ou presencial, teve a opção de aceitar ou 

negar sua participação. O possível participante teve, ainda, acesso ao Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que cientificou, de forma transparente, os 

objetivos da pesquisa, a confidencialidade e a garantia do sigilo das informações dadas pelos 

respondentes. O TCLE foi submetido e aprovado sob nº: 34521614.0.0000.5568, em 

19/09/2014, pelo comitê de ética em pesquisa da UFRN conforme as determinações éticas 

propostas na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde-CNS. 

 

 

3.3 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

 

Como instrumento de pesquisa utilizou-se, como estratégia principal de coleta de 

dados, a Escala de Clima Organizacional – ECO elaborada por Martins et al (2004, 2008), 

contendo 63 itens agrupados em 5 fatores denominados apoio da chefia e da organização – 

recompensa - conforto físico - controle/pressão e coesão entre colegas. A Escala de Clima 

Organizacional – ECO “é uma escala multidimensional construída e validada com o objetivo 

de avaliar a percepção do trabalhador sobre várias dimensões do Clima Organizacional” 

(MARTINS, 2008, p. 32). Optou-se por este instrumento pelo fato deste ser relativamente 

novo e por ter sido desenvolvido no Brasil, por pesquisadores brasileiros, e por isso apresentar 

maior possibilidade de adaptação e aplicabilidade para este estudo. O instrumento estruturado 

auto preenchível, foi respondido por uma escala de concordância, do tipo likert, de cinco 

pontos, sendo o valor 1 (um) correspondente a “discordo totalmente” e o valor 5 (cinco) a 

“concordo totalmente”. 
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É importante ressaltar que de todos os fatores utilizados nesta escala, somente o fator 

“controle/pressão” tem “sentido negativo”. O argumento defendido pela autora do 

instrumento é que, neste fator, “quanto maior o resultado, pior será o clima porque maior será 

o controle e a pressão exercidos sobre os empregados” (MARTINS, 2008, p.34).  

Cabe esclarecer ainda que a denominação do fator da ECO referente a “recompensa” 

foi adaptada para a realidade organizacional do setor pesquisado, sendo substituído pela 

denominação “Reconhecimento”. No entendimento da pesquisadora, este é um termo mais 

apropriado para o tratamento dispensado ao trabalhador do serviço público sem, no entanto, 

alterar as definições validadas conforme quadro 2, a seguir: 

 

Quadro 2 - Denominações, definições e itens integrantes dos fatores da ECO 

FATORES DEFINIÇÕES ITENS 

Apoio do gestor e da 

organização 

Suporte afetivo, estrutural e operacional da chefia e da 

organização fornecido aos servidores no desempenho 

diário de suas atividades no trabalho. 

1 ao  21 

Reconhecimento Diversas formas são utilizadas pela organização para 

valorizar a qualidade, a produtividade, o esforço e o 

desempenho do trabalhador 

22 ao 34 

Conforto físico Ambiente físico, segurança e conforto proporcionados 

pela organização aos servidores 

35 ao 47 

Controle/pressão Controle e pressão exercida pela organização e pelos 

supervisores sobre o comportamento e desempenho dos 

servidores 

 

48 ao 56 

Coesão entre colegas União, vínculos e colaboração entre os colegas de 

trabalho.  

 

57 ao 63 
Fonte: Adaptado de MARTINS, Maria do Carmo Fernandes. Clima Organizacional. In: Medidas do 

comportamento organizacional: ferramentas de diagnóstico e de gestão. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

  

Com o intuito de verificar, de forma descritiva e qualitativa, a percepção dos servidores 

(técnico-administrativos, docentes, terceirizados e bolsistas) sobre o Clima Organizacional no 

Campus de Currais Novos, acrescentou-se à ECO 4 questões abertas com a finalidade de 

elucidar e/ou identificar problemas relacionados aos aspectos do clima da organização 

pesquisada, conforme podem ser observadas, em anexo, no Apêndice G. 
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3.4 COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

Primeiramente a Escala do Clima Organizacional (ECO), já validada e adaptada para a 

presente pesquisa, foi transferida para o Google Drive incluindo uma breve identificação 

sócio demográfica estruturada após o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e 

antecedendo a ECO. A identificação refere-se ao perfil profissional dos respondentes e o 

tempo de serviço na instituição pesquisada, tendo como objetivo relacionar a citada 

identificação à suas percepções sobre o clima organizacional vivenciado no Campus de 

Currais Novos.  

Após as adaptações necessárias, o questionário foi submetido a um pré-teste 

envolvendo dez participantes do setor de trabalho da pesquisadora, sendo quatro funcionários 

e seis bolsistas. Esse pré-teste foi elaborado com dois objetivos: primeiro lugar, avaliar a 

aplicabilidade do instrumento à realidade institucional; segundo, verificar a existência de 

problemas com relação à clareza na redação e entendimento quanto à proposta da pesquisa. 

Após os resultados do referido teste de confiabilidade e das adequações do questionário, o 

instrumento foi então aplicado de forma online e com link de acesso a todos os docentes, 

técnicos administrativos, terceirizados e bolsistas de apoio técnico do Campus de Currais 

Novos, a partir do dia 25 de setembro de 2014, incluindo os participantes do pré-teste e 

encerrada a coleta em 13/10/2014.   

O Google Drive é um aplicativo de serviço de armazenamento e sincronização de 

arquivos, apresentado pela Google em 24 de abril de 2012. Abriga ainda o Google Docs, um 

leque de aplicações de produtividade, que oferece a edição de documentos, folhas de cálculo e 

apresentações. Este aplicativo tabula automaticamente os dados enviando-os para uma 

planilha. Como a ECO é uma escala composta de 5 fatores, os resultados da pesquisa puderam 

ser apurados de forma a apresentar um diagnóstico do Clima Organizacional, por fator. Desse 

modo, com o auxílio da planilha eletrônica Excel, os dados foram tabulados e suas análises 

envolveram a estatística descritiva com o propósito de calcular a porcentagem, média e desvio 

padrão. Assim, os dados fornecidos proveu a média aritmética somando os valores marcados 

pelos respondentes em cada item de cada fator e dividiu-se a soma total pelo número de itens. 

Os resultados das médias fatoriais deverão ser sempre um número entre 1 e 5 que é a 

amplitude da escala de respostas (MARTINS 2008).  

Quanto às questões abertas, foram tratadas e interpretadas sob a ótica da análise de 

conteúdo das respostas fornecidas pelos respondentes. Do ponto de vista operacional, na 
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análise de conteúdo todos os procedimentos levam a relacionar estruturas semânticas – 

significantes - com estruturas sociológicas – significados - dos enunciados e articular a 

superfície dos enunciados dos textos com os fatores que determinam suas características 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  

Para isso, as respostas abertas foram categorizadas em tabelas relacionando-as a cada 

fator da Escala do Clima Organizacional (ECO), e tratadas estatisticamente, para que as 

informações fossem compactadas e analisadas adequadamente e com fidedignidade ao 

conteúdo, com o propósito de se apresentar resultados confiáveis. Dessa forma, as respostas 

ao serem tabuladas em software do Excel, proveu-se dados estatísticos por fator da ECO 

relacionados a cada pergunta aberta e mostrados através de gráficos com as respectivas 

tabelas. Estes dados conduziram à uma análise de conteúdo estruturada e em conformidade à 

proposta do instrumento de pesquisa. Tomando como exemplo a pergunta “Em sua opinião, 

quais os aspectos positivos do Clima Organizacional no Campus de Currais Novos?”, todas as 

respostas que citaram a gestão do CERES como condução ao clima positivo, no que se refere 

a suporte afetivo, estrutural e operacional da gestão e da organização fornecido aos servidores 

no desempenho diário de suas atividades no trabalho, fora alocadas no fator “Apoio do gestor 

e da organização”, e assim sucessivamente.  

Os dados de identificação sócios demográficos também foram utilizados na análise de 

conteúdo, fazendo uma relação das categorias profissionais e as questões sobre os aspectos 

positivos, aspectos negativos e sugestões de mudanças do Clima Organizacional. O mesmo 

procedimento se deu com relação ao tempo de serviço dos respondentes na instituição 

pesquisada, ao se relacionar o tempo de serviço do respondente no Campus de Currais Novos 

e suas percepções sobre os fatores do Clima. 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

 A análise dos dados da presente pesquisa foi dividida em quatro partes: caracterização 

da instituição pesquisada; perfil dos respondentes; análise dos resultados estatísticos das 

questões fechadas da Escala do Clima Organizacional (ECO); interpretação dos dados e 

análise de conteúdo das questões abertas acrescidas ao instrumento de pesquisa. 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA 

 

 

O presente estudo foi realizado na UFRN/Campus de Currais Novos, localizado, à Rua 

Manoel Lopes Filho, 138. Currais Novos é um município brasileiro no interior do estado do 

Rio Grande do Norte, localizado a 180km da capital/Natal e pertence Mesorregião do Central 

Potiguar e à Microrregião do Seridó Oriental. Suas principais atividades econômicas são 

agricultura, pecuária, extração mineral. 

O Campus de Currais Novos é uma instituição pública federal, parte integrante do 

Centro de Ensino Superior (CERES) e vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). É composto por dois departamentos acadêmicos: o Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas (DCSH) e o Departamento de Letras do CERES (DLC). O Campus 

desenvolve seu trabalho em três pilares: ensino, pesquisa e extensão. A estrutura física estar 

situada a 180km do Campus Central-Natal/RN e a 100km do Campus de Caicó/RN, sede 

administrativa do CERES. No Campus de Currais Novos funcionam os cursos de 

Administração, Letras (Licenciatura em Língua Portuguesa, Inglesa e Espanhol), Turismo, 

três cursos de pós-graduação em nível de especialização e um Mestrado Profissional em 

Letras (PROFLETRAS). O quadro de servidores é composto por oitenta e oito colaboradores, 

sendo trinta e oito docentes, vinte e dois técnico-administrativos, dez terceirizados e dezenove 

bolsistas de apoio técnico. 

A Secretaria de Educação a Distância (SEDIS) também se estende ao Campus de 

Currais Novos com cursos de graduação pela UFRN: Geografia, História, Ciências 

Biológicas, Letras-português, Letras-espanhol, Pedagogia, Química, Física, Matemática, 

Educação Física, Bacharelado em Administração Pública e Pós-Graduação em nível de 

especialização. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Serid%C3%B3_Oriental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pecu%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Extra%C3%A7%C3%A3o_mineral
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4.2 PERFIL DOS COLABORADORES 

 

 

Neste tópico são apresentados os dados resultantes da pesquisa respondida por 88 

colaboradores, sendo 36 docentes equivalentes a 43% dos respondentes, 21 técnicos 

administrativos (25%), 10 terceirizados (10%) e 19 bolsistas de apoio técnico (22%), 

conforme gráfico 1. 

Como pode se observar quase metade dos colaboradores da pesquisa pertencem à 

categoria docente seguida dos técnicos administrativos. Conforme dados levantados no 

sistema de automação da UFRN - Sistema de Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

(SIGAA) - indicam a titulação dos docentes como sendo: 19 Doutores (destes 3 com pós-

doutorado), 14 Mestres e 3 Especialistas.  O quadro técnico-Administrativo compõe a 

seguinte titulação: 02 mestres, 08 pós-graduados em nível de especialização, 06 graduados, 04 

de nível médio e apenas 02 com ensino fundamental. Os terceirizados representam a categoria 

em menor número e menos favorecidas em qualificação; destes, apenas 3 tem nível médio e 7 

têm ensino fundamental. Os bolsistas de apoio técnico, logicamente, são todos estudantes 

universitários. Os dados, na sua totalidade, evidenciam um contingente de servidores com 

nível de escolaridade elevado e, consequentemente, com capacidade de apreensão e reflexão 

das políticas e práticas no âmbito da instituição pesquisada.  

 

Gráfico 1: Colaboradores participantes por categoria profissional 

 

 
                 Fonte: Dados da pesquisa 2014 

 

Conforme mostra o gráfico 2, o tempo de serviço dos respondentes no Campus de Currais 

Novos,  apresenta-se da seguinte forma: 9 equivalentes a (11%) dos colaboradores  têm menos 

de um ano; 31 (37%) tem de um a quatro anos; 17 (20%) tem de cinco a nove anos; 8 (10%) 

tem de 10 a 14 anos e 18 (22%) tem mais de quinze anos. Nesta estatística, pode-se observar 
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que o maior número de respondentes está trabalhando no Campus de Currais Novos entre 1 e 

4 anos, conforme mostra o gráfico 2. Cabe analisar que somando os percentuais dos que estão 

no Campus de Currais Novos no período compreendido de 5 a mais de 15 anos, representa 52 

% do público pesquisado, o que pressupõe que os servidores tenham um conhecimento 

vivencial profundo do funcionamento das atividades realizadas no âmbito da sua organização, 

das políticas e práticas de gestão adotadas.  

 

Gráfico 2: Tempo de serviço dos respondentes, no Campus de Currais Novos  

 

 

                                 Fonte: Dados da pesquisa 2014 

 

 

4.3 PERCEPÇÕES SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

 

Para uma melhor compreensão dos resultados, após tabulados no Excel, os dados foram 

interpretados conforme o que Martins (2008) defende na Escala do Clima Organizacional 

(ECO), que quanto maior o valor da média fatorial, melhor é o Clima Organizacional. Por 

isto, valor maior que média 4 indica um bom clima, enquanto o valor menor que 2,9 aponta 

um clima negativo.  

Nos resultados preliminares apresentados na Tabela 1 estão descritas as médias por 

fatores, média geral e o desvio-padrão encontrados na pesquisa, que dimensiona a percepção 

dos colaboradores sobre o Clima Organizacional no Campus de Currais Novos, onde a média 

geral (2,91) indicou um clima tendente a negativo. A mesma tabela mostra que o fator coesão 

entre colegas detêm a maior média (3,61), indicando ser este o fator predominante do Clima 

Organizacional no Campus de Currais Novos, embora a média seja considerada mediana.  
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Com referência ao fator controle/pressão, considerando o que afirma a autora do 

instrumento, mesmo sendo menor que 2,9 é considerado como um resultado positivo uma vez 

que, neste fator, os valores menores que 2,9 indicam um bom clima porque existe pouca 

pressão e baixo controle. “Isto deve ser considerado sempre no contexto de cada fator” 

(MARTINS, 2008, p.34). Dessa forma, o fator de maior negatividade, na percepção dos 

colaboradores, foi indicado em conforto físico com média de 2,66. Lembrando que este item 

está voltado para o desenvolvimento de recursos humanos e para o cuidado com as pessoas, 

no que se refere a ambiente físico, segurança e conforto proporcionados pela organização aos 

servidores. Numa segunda análise dos resultados apresentados na tabela 1 observa-se, de 

acordo com a ECO, que todos os fatores obteveram índices medianos ou inferior a mediano, 

demonstrando que na percepção dos colaboradores nenhum dos fatores pesquisados 

representam relevância ou muita importância para sua instituição.  

 

          Tabela 1 – Resultado geral do Clima Organizacional no Campus de Currais Novos 

Itens/fatores Média Desvio padrão 

Apoio da chefia 3,10 1,06 

Reconhecimento 3,10 1,04 

Conforto físico 2,66 1,17 

Controle/pressão 2,34 1,18 

Coesão entre colegas 3,61 1,01 

Média geral 2,91 1,15 
           Fonte: Dados da pesquisa 2014 

 

A tabela 2 apresenta a dimensão dos fatores de mensuração do Clima Organizacional e 

média dos valores atribuídos pelos respondentes, levando em consideração as categorias 

profissionais dos respondentes.  

Ao se analisar a relação entre as médias dos fatores do clima e as categorias 

profissionais, tem-se que o fator coesão entre colegas obteve média positiva e unânime entre 

as categorias, com maior destaque nos terceirizados que alcançou média fatorial de 3,97 

(próximo ao um bom clima) entre a categoria e média geral, uma percepção mediana do 

clima.  

Outra observação que se faz na tabela 2 é que, embora as médias fatoriais em todas as 

categorias não tenham alcançado um nível de excelência, todas as médias dos terceirizados 

são superiores às demais categorias. Estes dados vêm divergir dos resultados apresentados por 

Mól et al (2010); Santos (1999) quando defendem que o cargo, função ou escolaridade 

influencia positivamente a percepção do clima, seguindo a linha de raciocínio que os 
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colaboradores que estão em categorias hierárquicas mais altas tendem a perceber melhor o 

clima organizacional. O resultado traz também uma reflexão sobre a condição trabalhista do 

colaborador terceirizado, o sentimento de pertença à instituição e a disponibilidade em revelar 

sua real percepção sobre o clima organizacional. Esta reflexão será pautada mais adiante, na 

análise de conteúdo das respostas abertas desta categoria.  

Ainda sobre os resultados por categoria profissional, verifica-se também que houve 

uma percepção equivalente e unânime dos respondentes, não havendo uma diferença 

significativa de percepção, no que diz respeito ao clima organizacional e em especial ao fator 

conforto físico que apresenta uma média negativa do clima, abaixo de 2,9 em todas as 

categorias profissionais.  

 

    Tabela 2 - Média das notas com relação ao Clima Organizacional, por categoria                       

                     Profissional 

Itens / Categorias Docente 
Técnico 

Adm. 
Terceirizado Bolsista 

Apoio da chefia e da 

organização 3,20 2,82 3,40 3,06 

Reconhecimento 3,15 2,84 3,54 3,06 

Conforto físico 2,64 2,64 2,88 2,56 

Controle/Pressão 2,21 2,25 3,33 2,13 

Coesão entre colegas 3,39 3,67 3,97 3,75 

Média geral 2,92 2,85 3,44 2,91 
      Fonte: Dados da pesquisa 2014 

 

Na tabela 3, ao se analisar a relação entre o tempo de serviço dos respondentes e os 

valores atribuídos aos fatores do Clima Organizacional, pode-se verificar que a maior média 

geral alcançada, e considerada positiva, foi revelada pelos respondentes com tempo de serviço 

maior de 15 anos e, mais uma vez, refere-se ao fator Coesão entre os colegas. Conforme 

validou Martins (2008), este resultado identifica a união, vínculos e colaboração entre os 

colegas de trabalho. As médias inferiores a 2,9 reveladas neste resultado referem-se 

especialmente ao fator conforto físico.  

Quando se analisa a relação dos períodos de tempo constantes da mesma tabela, 

observa-se que há uma percepção negativa do clima e estatisticamente significativa, dos 

respondentes com menos de 1 ano com relação a conforto físico; os de 5 a 9 anos referem-se 

aos fatores reconhecimento e conforto físico; já na percepção dos que estão na organização 

no período de 10 a 14 anos os resultados negativos referem-se aos fatores apoio da chefia e 

da organização, reconhecimento e conforto físico. Estes dados conferem a defesa de Rocha 

(2010) quanto aos resultados negativos desses fatores, levando em consideração que com o 
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passar do tempo os indivíduos se tornem mais críticos em relação à sua organização e às 

condições de trabalho. Mas não concorda, que os colaboradores mais recentes e os mais 

antigos possuam melhor percepção do clima. Os resultados conferidos por tempo de serviço 

também divergem do que descreve Santo (1999) quando defende que os colaboradores acima 

de 10 anos de serviço possuem uma boa percepção do clima. Ainda segundo o autor, os 

indivíduos com tempo intermediário (cerca de 5 anos) são os que apresentam os maiores 

índices de insatisfação do clima.  

Por fim, a divergência apresentada ampara-se na constatação dos resultados de todos 

os intervalos do tempo de serviço observados nas médias por categoria e médias gerais da 

tabela 3. Quanto a isto, os resultados indicam que os colaboradores com menos de 1 ano 

indicaram um índice desfavorável; os de 1 a 4 anos apresentaram um índice discretamente 

melhor; os dois intervalos de tempo seguintes apresentaram uma queda significativa da média 

geral e no último intervalo de tempo (mais de 15 anos), houve uma percepção mediana (3,17), 

ainda assim, distante do que deve considerar-se um bom clima organizacional. Conforme 

autora desta tese, somente “valores maiores que 4 tendem a indicar um bom clima” 

(MARTINS, 2008, p. 34). Portanto, diante da instabilidade e da variação dos resultados aqui 

apresentados, cabe um entendimento de que o tempo de serviço não influenciou a percepção 

dos respondentes sobre do clima organizacional no Campus de Currais Novos.  

 

Tabela 3 - Média das notas com relação ao Clima Organizacional, por tempo de serviço no 

Campus de Currais Novos 
Itens / Tempo de 

serviço 

Menos de 1 

ano 

De 1 a 4 

anos 

De 5 a 9 

anos 

De 10 a 14 

anos 

Mais de 

15 anos 

Apoio da chefia e da 

organização 
3,11 3,04 2,96 2,91 3,48 

Reconhecimento 3,13 3,15 2,91 2,92 3,61 

Conforto físico 2,53 2,73 2,63 2,85 2,72 

Controle/Pressão 2,45 2,43 2,23 2,24 2,23 

Coesão entre colegas 3,61 3,66 3,66 3,41 3,83 

Média geral 2,96 3,00 2,88 2,87 3,17 

     Fonte: Dados da pesquisa 2014 

Na tabela 4 ocorreu uma verificação detalhada das notas atribuídas pelos 

colaboradores a cada pergunta do questionário, e uma análise interpretativa da média das 

notas e do desvio padrão, com o intuito de identificar as variações de cada fator da ECO. O 

desvio padrão é a medida estatística que mostra a dispersão dos valores individuais em torno 

da média. Significa que quanto menor o índice do desvio padrão, mais exata será a média.  

Ao se analisar cada item, percebe-se que os índices de desvio padrão variam de 0,76 a 

1,26. Isto mostra certo nível de incerteza, na percepção do colaborador quanto às notas 
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atribuída a cada item e consequentemente aos fatores do clima. O menor índice do desvio 

(0,76), ou seja, de maior precisão, refere-se ao item 61 da ECO que avalia a forma como os 

servidores do Campus de Currais Novos recebem um novo colega. Foi também este item que 

obteve a maior média (4,22). Significa que este item parece interferir positivamente no clima. 

Os itens 41 e 54 apresentaram as médias de avaliação mais baixas (2,01 e 1,89 

respectivamente), sendo que o item 41 teve um desvio padrão equilibrado (0,94), enquanto 

que o item 54 teve um desvio padrão estatisticamente elevado (1,09) indicando dispersão das 

notas atribuídas, pelos respondentes, a este item.  

Outra interpretação que se faz da tabela 4 é que os itens que apresentam maior 

precisão nas médias e nos desvios padrões encontram-se nas questões 57 ao 63. Estas 

questões são responsáveis pela construção do fator coesão entre colegas que vem se 

confirmando como o fator predominante no Campus de Curais Novos, indicando a união, 

vínculos e colaboração entre os colegas de trabalho. 

 

   Tabela 4 - Média das notas e desvio padrão com relação ao Clima Organizacional, por    

                    pergunta do questionário 

Perguntas Média 
Desvio 

padrão 

01. Meu setor é informado das decisões que o envolvem. 2,98 1,06 

02. Os conflitos que acontecem no trabalho são resolvidos pelo próprio grupo. 3,34 1,09 

03. O servidor recebe orientação do chefe imediato para executar   

sua tarefa. 
3,14 1,19 

04. As tarefas mais complexas para serem realizadas são orientadas até o fim 

pela chefia. 
3,14 1,03 

05. Aqui, o gestor ajuda os servidores com problemas. 3,05 1,17 

06. O gestor elogia quando o servidor faz um bom trabalho. 2,85 1,19 

07. As mudanças são acompanhadas pelos gestores, chefes e coordenadores. 3,09 0,98 

08. As mudanças neste Campus são informadas aos servidores. 2,73 1,08 

09. Neste Campus as dúvidas são esclarecidas.  2,72 1,13 

10. Neste Campus existe planejamento das tarefas. 2,61 1,08 

11. O servidor pode contar com o apoio do gestor. 3,34 1,04 

12. As mudanças neste Campus são planejadas. 2,73 1,05 

13. As inovações feitas pelo servidor, no seu trabalho, são aceitas pelo 

gestor/chefia. 
3,29 0,90 

14. Aqui, novas ideias melhoram o desempenho dos funcionários. 3,34 0,92 

15. O gestor valoriza a opinião dos funcionários 3,15 0,99 

16. No Campus, os funcionários têm participação nas mudanças. 2,81 0,82 

17. O gestor tem respeito pelo servidor. 3,68 0,92 

18. O gestor colabora com a produtividade dos servidores. 3,06 0,99 

19. Neste Campus, o gestor ajuda o funcionário quando ele precisa. 3,44 0,94 

20. O gestor aceita novas formas de o funcionário realizar suas tarefas. 3,35 0,93 

21. O diálogo é utilizado para resolver os problemas do Campus. 3,15 1,07 

22. O funcionário realiza suas tarefas com satisfação. 3,25 1,19 

23. Aqui, o gestor valoriza os servidores. 3,08 1,03 

24. Quando os servidores desempenham bem o seu trabalho, são valorizados. 3,25 0,97 

25. O que o servidor ganha, depende do cargo que exerce. 3,40 1,13 

26. No Campus, o servidor sabe por que está sendo valorizado. 2,91 0,92 

27. O Campus se preocupa com a saúde de seus servidores. 2,66 1,17 
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28. Este Campus valoriza o esforço dos servidores. 2,92 1,01 

29. As valorizações que os servidores recebem estão dentro das suas 

expectativas. 
2,76 0,95 

30. O trabalho bem feito é valorizado 3,14 0,93 

31. A avaliação do servidor depende da qualidade de suas tarefas. 3,25 1,00 

32. A produtividade do servidor tem influência na sua avaliação 3,40 1,01 

33. A qualidade do trabalho tem influência na avaliação do servidor 3,24 1,04 

34. Para avaliar o servidor, este Campus considera a qualidade do que ele 

produz.  
3,00 1,10 

35. Os servidores do Campus têm equipamentos necessários para realizar suas 

tarefas.  
2,19 1,07 

36. O ambiente de trabalho atende às necessidades físicas do servidor. 2,32 1,07 

37. Neste Campus, o deficiente físico pode se movimentar com facilidade. 2,12 1,15 

38. O espaço físico no setor de trabalho é suficiente. 2,26 1,19 

39. O ambiente de trabalho é agradável. 3,26 1,25 

40. No Campus, o local de trabalho é arejado. 3,42 1,07 

41. Neste Campus, existem equipamentos que previnem os perigos do 

trabalho.  
2,01 0,94 

42. Existe iluminação adequada no ambiente de trabalho. 3,00 1,18 

43. Este Campus demonstra preocupação com a segurança no trabalho. 2,08 0,94 

44. O setor de trabalho é limpo. 3,69 0,91 

45. Os equipamentos de trabalhos são adequados para garantir a saúde do 

servidor no trabalho.  
2,56 1,11 

46. Neste Campus, a postura física do servidor é adequada para evitar danos à 

saúde. 
2,79 0,83 

47. O ambiente de trabalho facilita o desempenho das tarefas. 2,91 1,06 

48. Aqui, existe controle exagerado sobre os funcionários. 2,18 1,10 

49. Neste Campus, tudo é controlado. 2,08 1,00 

50. Este Campus exige que as tarefas sejam feitas dentro do prazo previsto.  3,01 1,09 

51. A frequência do servidor é controlada com rigor pela organização. 2,29 1,28 

52. Aqui, o gestor usa as regras da organização para punir os funcionários.  2,18 1,06 

53. Os horários dos servidores são cobrados com rigor. 2,29 1,26 

54. Aqui, o gestor pressiona o tempo todo. 1,89 1,09 

55. Neste Campus, nada é feito sem autorização do gestor. 2,79 1,12 

56. Neste Campus, existe uma fiscalização permanente do gestor 2,28 1,01 

57. As relações entre os servidores deste Campus são de amizade.  3,64 0,92 

58. O servidor que comete um erro é ajudado pelos colegas. 3,33 0,93 

59. Aqui, os colegas auxiliam um novo servidor em suas dificuldades. 3,86 0,95 

60. Neste Campus, existe cooperação entre os colegas. 3,71 0,95 

61. Neste Campus, os servidores recebem bem um novo colega. 4,22 0,76 

62. Existe integração entre os servidores neste Campus. 3,24 1,10 

63. Os servidores se sentem à vontade para contar seus problemas pessoais 

para alguns colegas. 
3,25 1,07 

  Fonte: Dados da pesquisa 2014 
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4.4 ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES ABERTAS 

 

 

Com o intuito de elucidar questões ligadas ao clima organizacional no Campus de 

Currais Novos, outros resultados foram obtidos também através do Google Drive, tabulados 

no Microsoft Excel e apresentados nas tabelas ordenadas de 5 a 11 e nos gráficos de 3 a 6, 

com resultados em termos quantitativos e percentuais. A análise dos dados estatísticos 

conduziram à interpretação e análise de conteúdo das questões abertas, relacionando as 

descrições das respostas aos fatores da Escala do Clima Organizacional (ECO). 

Como pode se observar, a tabela 5 apresentou um percentual significativo (72,7%) das 

77 respostas abertas, na opinião dos colaboradores dizem respeito ao clima positivo no 

Campus de Currais Novos, com referência ao fator coesão entre os colegas.  Este resultado 

além de reforçar os anteriores, indica um forte senso de coesão entre os colaboradores que 

poderá influenciar positivamente nos processos coletivos, de formação de equipes e de 

cooperação mútua, conforme sugere Martins (2008). Na opinião dos colaboradores, os demais 

fatores apresentam, em termos percentuais, pouco significado para os aspectos positivos na 

sua organização.  

Retomando uma análise anterior, ao se analisar as respostas referentes a 

controle/pressão, as poucas colocações, mesmo que se referindo a aspectos positivos deixam 

um sentimento crítico de negatividade quando, por exemplo, duas das seis respostas dizem o 

seguinte:  

 

“Quem deseja fazer alguma coisa de útil, faz sem que ninguém mande. Entretanto, 

quem apenas cumpre sua carga horária (sala de aula, com relação ao professor) não 

cria problemas, porque não exige nada, não faz projeto nenhum que venham 

recursos (porque quem faz, passa 2 a 3 anos para receber os equipamentos e, quando 

o CERES libera vem danificado)”; 

“Acho que o clima só é agradável porque não tem nenhum tipo de cobrança. No meu 

setor todos trabalham como quer e na hora que quer”.  

 

 

Assim sendo, surge uma incerteza quanto à positividade deste fator do clima, quando 

dos resultados da média geral justificou-se que, conforme defende Martins, neste fator quanto 

menor for a média melhor o clima porque existe pouca pressão e baixo controle. Mas a autora 

também defende que isto deve ser considerado sempre no contexto de cada fator (MARTINS, 

2008), conforme será pontuado no decorrer da análise dos discursos dos respondentes. 
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Tabela 5 - ASPECTOS POSITIVOS DO CLIMA ORGANIZACIONAL, NO CAMPUS DE 

CURRAIS NOVOS, A PARTIR DAS RESPOSTAS ABERTAS, CONFORME FATORES DA 

ECO 

 

Pergunta: Em sua opinião, quais os aspectos positivos do Clima Organizacional no Campus de 

Currais Novos? 

Fatores da ECO Quant/Respostas 

 

% 

Coesão entre colegas 56 72,7 

Apoio do gestor e da organização 10 13,0 

Controle/pressão 6 7,8 

Reconhecimento 3 3,9 

Conforto físico 2 2,6 

Total 77 100 

Fonte: Dados da pesquisa 2014 

  

O gráfico 3 apresenta os resultados estatísticos, em termos percentuais, das respostas 

abertas relacionando os aspectos positivos aos cinco fatores da ECO, dando uma visão gráfica 

da predominância positiva do fator coesão entre colegas para o clima organizacional no 

Campus de Currais Novos. 

 

Gráfico 3 - ASPECTOS POSITIVOS DO CLIMA ORGANIZACIONAL, NO CAMPUS DE 

CURRAIS NOVOS, A PARTIR DAS RESPOSTAS ABERTAS, CONFORME FATORES DA 

ECO 

 
             Fonte: Dados da pesquisa 2014 

 

A tabela 6 foi resultante da segunda estatística, a partir do Google Drive, utilizando as 

respostas abertas e distribuindo-as em conformidade com os fatores da Escala do Clima 

Organizacional (ECO).  Este procedimento teve a intenção de conferir maior sustentação aos 

resultados iniciais desta pesquisa e descrever melhor a tabela anterior. Os dados permitiram 

resultados por categoria profissional dos colaboradores e o tempo de serviço na instituição em 

relação aos aspectos positivos do clima. 
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Ao se analisar a distribuição das respostas sobre os aspectos positivos do clima, tem-se 

que houve uma atribuição significativa dos respondentes, de todas as categorias profissionais 

e de todos os intervalos de tempo de serviço, em relação ao fator coesão entre colegas. Para os 

demais fatores as respostas foram irrelevantes em termos quantitativos. Quanto ao tempo de 

serviço, parece não influenciar as opiniões dos respondentes.  

 

Tabela 6 – Aspectos positivos do clima organizacional no Campus de Currais Novos, por 

categoria e tempo de serviço 

Respostas \ Categoria Tempo de serviço  

DOCENTE Menos  

de 1a 

 1 a 4 

anos 

 5 a 9 

 anos 

 10 a14 

anos 

Mais de  

15 anos 

Total 

Fator 

Apoio do gestor e da org. 2 1 - 1 - 4 

Reconhecimento 1 - - - - 1 

Conforto físico - - - - - - 

Controle pressão - - - - 4 4 

Coesão entre colegas 3 8 7 4 6 28 

TOTAL 6 9 7 5 10 37 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO 

Menos  

de 1 

 1 a 4 

anos 

 5 a 9 

 anos 

 10 a14 

anos 

Mais de  

15 anos 

Total 

Fator 

Apoio do gestor e da org. 1 - - 1 - 2 

Reconhecimento - - - 1 - 1 

Conforto físico - - - - - - 

Controle pressão - - - - 1 1 

Coesão entre colegas 2 - 3 2 6 13 

TOTAL 3 - 3 4 7 17 

TERCEIRIZADOS Menos  

de 1 

 1 a 4 

anos 

 5 a 9 

 anos 

 10 a14 

anos 

Mais de  

15 anos 

Total 

Fator 

Apoio do gestor e da org. 1 1 - - - 2 

Reconhecimento - - - - - - 

Conforto físico - 1 - - - 1 

Controle pressão - -  - - - 

Coesão entre colegas 1 2 2 2 - 7 

TOTAL 2 4 2 2  10 

BOLSISTA DE APOIO 

TÉCNICO 

Menos  

de 1 

 1 a 4 

anos 

 5 a 9 

 anos 

 10 a 

 14 anos 

Mais de  

15 anos 

Total 

Fator 

Apoio do gestor e da org. - 2 - - - 2 

Reconhecimento  1 - - - 1 

Conforto físico - 1 -- - - 1 

Controle pressão - 1 - - - 1 

Coesão entre colegas 3 5 - - - 8 

TOTAL 3 10 - - - 13 

Fonte: Dados da pesquisa 2014. 

 Ao se analisar a tabela 7 que expõe os resultados do questionamento sobre os aspectos 

negativos do clima organizacional no Campus de Currais Novos, evidencia-se um resultado 
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divergente das questões fechadas apresentadas na tabela 1 que captou o mais baixo índice 

para o fator conforto físico; enquanto que o resultado das questões abertas, apresentados na 

tabela 7, ficou configurado uma percepção negativa, mais significativa (47,9%), no que se 

refere ao fator apoio do gestor e da organização. Cabe salientar que das 121 respostas sobre 

os aspectos negativos, quase metade (58) fazem referência à falta de comunicação entre 

gestores e colaboradores; ausência da gestão e das ações de gestão no Campus de Currais 

Novos, conforme alguns dos relatos dos respondentes: 

 
“Não se percebe nenhuma interação entre chefias e servidores”  

“As nossas demandas e necessidades sempre foram esquecidas aqui no Campus de 

Currais Novos. Este e o principal aspecto negativo do clima organizacional”. 

 

  Observa-se um discurso inflamado que atribui à junção do Campus de Currais Novos 

ao Campus de Caicó como fator de maior negatividade para o clima da organização 

pesquisada, como por exemplo respostas que revelam o seguinte: 

 

 “O clima de embate entre o Campus de Currais Novos e Caicó que tem gerado ao 

longo dos anos a supremacia deste em relação àquele” 

 “Tudo que é planejado para o CERES fica em Caicó e a direção nos manda o 

mínimo que sobra”.  

 

 Ficou claro nas questões abertas que existe um clima de insatisfação no que se refere 

ao apoio administrativo na instituição pesquisada, quanto ao suporte afetivo, estrutural e 

operacional da chefia e da organização fornecido aos servidores no desempenho diário de suas 

atividades no trabalho. 

 Quanto aos aspectos negativos relacionados ao fator conforto físico na opinião dos 

colaboradores, reflete um nível percentual de 20,7% das respostas abertas, indicando 

insatisfação quanto ao Ambiente físico, segurança e conforto proporcionado pela organização 

aos servidores para a realização das atividades cotidianas, conforme respostas que diz:  

 

“Falta de espaço físico, como sala para os professores, falta de equipamentos como 

data show em todas as salas, informática precária”; 

 “Depender do CERES em Caicó até para a vinda de copos descartáveis”.  

“Centralização e dificuldades no que diz respeito às solicitações de equipamentos 

para os setores de trabalho”.  

 

Conforme a opinião dos colaboradores ficaram evidenciadas questões não só a 

respeito da precariedade do espaço físico, mas da ausência de um conjunto de ações que 

estabeleça uma dinâmica de infraestrutura no Campus de Currais Novos. Quanto a isto, cabe 
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fazer referência ao Professor Alyson Freire
4
 que, a partir de sua percepção, tornou pública sua 

indignação com relação ao fator conforto físico no Campus de Currais Novos, conforme parte 

textual do seu depoimento publicado no site carta potiguar:   

 

Estive recentemente no CERES-UFRN, na agradável cidade de Currais Novos. 

Lecionei nesse campus um módulo no curso de especialização de Educação & 

Direitos Humanos. Foi uma experiência gratificante, uma das mais significativas em 

minha trajetória docente. Contudo, é impossível não notar e repudiar as condições 

em que alunos e professores visitantes ou efetivos do CERES são obrigados a 

enfrentar e vivenciar no seu dia-a-dia para estudar, ensinar e pesquisar. Condições 

que em nada se coadunam ao que deve ser uma universidade. É como se lhe fosse 

negado propositadamente qualquer sentido de fruição, como se esta fosse uma 

aspiração ilegítima, um adereço inútil ou um luxo para as pessoas que ali estudam e 

trabalham. [“...] Criar e manter uma universidade não são simplesmente transplantar sua 

estrutura institucional e profissional e depositá-la num local qualquer”. Uma universidade 

implica um estilo de vida, uma cultura, definida por uma atmosfera citadina, 

razoavelmente urbana e cosmopolita que acomoda a peculiaridade elevada de suas 

atividades e finalidades (...). O CERES-CN possui professores e estudantes 

talentosos e promissores, mas que ao terem negado as devidas condições que uma 

universidade deveria oferecer, em vez de motivação e identificação com a 

universidade, eles tem nutrido desesperança, insatisfação e revolta contra a 

instituição (FREIRE, 2014, p. 1-4). 

 

 

O objetivo de introduzir a citação acima é mostrar que a percepção do clima, no fator 

conforto físico, ultrapassa a percepção interna dos que fazem a organização e que a realidade 

apresentada nos resultados da pesquisa também se sustenta numa percepção externa ao 

convívio cotidiano do Campus de Currais Novos. 

Sobre os aspectos negativos do clima, mencionados pelos respondentes no que se 

refere ao fator coesão entre colegas, este resultado apresenta uma curiosidade em particular 

pelo seguinte: apesar dos resultados das questões fechadas e abertas apresentarem este fator 

como melhor aspecto do clima no Campus de Currais Novos, ainda assim, as respostas sobre 

os aspectos negativos, nesse fator, denotam críticas enfáticas sobre a falta de comunicação e 

interação entre os colegas e entre setores. Diz-se curioso porque o fator coesão entre colegas 

refere-se exatamente à união, vínculo e colaboração entre colegas de trabalho.  

Novamente, retomando a análise anterior sobre o fator controle/pressão e a incerteza 

quanto à positividade ou negatividade deste fator, as respostas denunciam ausência total de 

controle dos trabalhos e dos trabalhadores. Entende-se por controle um processo que guia as 

atividades exercidas para um objetivo previamente determinado, ou seja, verificar se as 

                                                           
4
 Alyson Freire é Sociólogo e Professor de Sociologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

(IFRN). Mestre em Ciências Sociais - UFRN. Pesquisador do NUECS-DH (Núcleo de Estudos Críticos em 

Subjetividades e Direitos Humanos UFRN). Editor e integrante do Conselho Editorial da Carta Potiguar. 
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atividades estão ou não alcançando os resultados desejados. Nesse sentido o controle seria 

benéfico e a ausência total de controle, maléfico, conforme pode-se verificar em algumas 

respostas:  

“Os funcionários não tem hora pra chegar no seu setor de trabalho” 

“Alguns Professores e alguns funcionários trabalham como um favor” 

“A falta de organização e controle” 

“Faltas injustificadas de servidores ao trabalho, entrando e saindo fora do horário, e 

algumas vezes   faltando um dia de trabalho” 

“Os servidores trabalham sem que os gestores observem as tarefas e os horários” 

“Falta de controle do trabalho dos docentes” 

“Falta de cumprimento de horário pelos docentes”  

 

Face ao exposto, cabe considerar que os resultados, inerentes a este fator, representam 

aspecto negativos para o clima organizacional no Campus de Currais Novos, divergindo do 

que defende Martins (2008) sobre este fator.  

 

Tabela 7 - ASPECTOS NEGATIVOS DO CLIMA ORGANIZACIONAL, NO CAMPUS DE 

CURRAIS NOVOS, A PARTIR DAS RESPOSTAS ABERTAS, CONFORME FATORES DA 

ECO 

Pergunta: Em sua opinião, quais os aspectos negativos do Clima Organizacional no Campus de 

Currais Novos? 

Fatores da ECO Quant/Respostas 

 

% 

Apoio do gestor e da organização 58 47,9 

Conforto físico 25 20,7 

Coesão entre colegas 22 18,2 

Controle/pressão 9 7,4 

Reconhecimento 7 5,8 

Total 121 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 2014 

 

O gráfico 4 é um demonstrativo dos resultados estatísticos, em termos percentuais, das 

respostas abertas relacionando os aspectos negativos do clima organizacional no Campus de 

Currais Novos, aos cinco fatores da Escala do Clima Organizacional (ECO). O resultado 

gráfico permite uma visualização das atribuições, em termos percentuais, das respostas de 

percepção negativas aos fatores do clima, com maior ênfase ao fator apoio do gestor e da 

organização.  Fazendo um comparativo com os resultados preliminares, estes dados das 

questões abertas invertem a predominância e sequência da percepção negativa dos fatores do 

clima apresentada na tabela 1, que indicou a menor média para o fator conforto físico. Esta 

constatação leva ao entendimento de que embora o instrumento de pesquisa seja de fácil 
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compreensão e as respostas abertas sejam claras e explicativas, existe certo grau de incerteza 

quanto ao fator que apresenta maior aspecto negativo do clima no Campus de Currais Novos. 

Talvez porque exista um grau elevado de insatisfação em todos os fatores, e por este motivo, 

seja difícil fixar a predominância de um fator negativo.  

 

 

Gráfico 4 - ASPECTOS NEGATIVOS DO CLIMA ORGANIZACIONAL, NO CAMPUS DE 

CURRAIS NOVOS, A PARTIR DAS RESPOSTAS ABERTAS, CONFORME FATORES DA 

ECO 

  
Fonte: Dados da pesquisa 2014 

 

Para se analisar mais detalhadamente o resultado referente aos aspectos negativos do 

clima, foi realizada uma estatística com o intuito de identificar a distribuição das respostas 

abertas por categoria profissional dos colaboradores e por tempo de serviço na instituição em 

relação aos fatores do clima organizacional da ECO, conforme Tabela 8.  

Quanto às opiniões dos colaboradores, por categoria profissional, os achados 

permitiram observar que a composição dos resultados não varia de acordo com o nível de 

titulação, conforme indica a proximidade dos resultados, essa distinção não interferiu no grau 

de insatisfação entre as categorias profissionais, levando em consideração a proporcionalidade 

de indivíduos por categoria. Como pode se ver, os números de respostas sobre apoio do gestor 

e da organização, e os demais fatores, estão distribuídos de forma homogenia e houve um 

posicionamento próximo entre todos os grupos de respondentes.  

Já quanto ao tempo de serviço na instituição, a mesma tabela revela evidências de que 

há relação entre a elevação da percepção pessimista do clima e o tempo de serviço na 
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instituição. De acordo com essas evidências, quanto maior o tempo na organização, maior é a 

percepção dos aspectos negativos do clima atribuída aos fatores apoio do gestor e da 

organização e o conforto físico. Este resultado reforça o encontrado por Rocha (2010) que, 

em sua pesquisa, também encontrou relação negativa entre os anos de empresa e o fator apoio 

da chefia e da organização e conforto físico. Para o autor, esta questão se explica no fato de 

que, quanto mais tempo na instituição, mais críticos os indivíduos são, principalmente, com 

relação aos chefes e às condições de trabalho. 

Outra análise que se faz sobre os aspectos negativos referente ao fator 

controle/pressão e em relação às categorias profissionais, os resultados mostram que a 

categoria docente deteve o maior número de respostas. Em relação ao tempo de serviço 

observa-se que há uma distribuição linear entre a categoria. Significa dizer que este aspecto 

negativo do clima é percebido, de forma significativa, pelos docentes.  

 

Tabela 8 - Aspectos negativos do clima organizacional no Campus de Currais Novos, por 

categoria e tempo de serviço 

 
Respostas \ Categoria Tempo de serviço  

DOCENTES 

Menos  

de 1 ano 

 1 a 4 

anos 

 5 a 9 

 anos 

 10 a 

 14 anos 

Mais de  

15 anos 

Total 

Fator 

Apoio do gestor e da org. 2 3 4 7 9 25 

Reconhecimento - - 1 - 2 03 

Conforto físico - 2 5 2 2 11 

Controle pressão 1 1 - 1 2 05 

Coesão entre colegas - 3 6 - 2 11 

SUBTOTAL 3 8 16 10 17 55 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
Menos de  

1 ano 

 1 a 4 

anos 

 5 a 9 

anos 

10 a 14 

anos 

Mais de 

15 anos 

Total 

Fator 

Apoio do gestor e da org. 1 2 3 5 6 17 

Reconhecimento - 1 - - 2 03 

Conforto físico - 2 1 2 2 07 

Controle pressão - - - - 1 01 

Coesão entre colegas 1 - 1 1 3 6 

SUBTOTAL 2 5 6 8 14 34 

TERCEIRIZADO Menos de  

1 ano 
 1 a 4 

anos 

 5 a 9 

anos 

10 a 14 

anos 

Mais de 

15 anos 

Total 

Fator 

Apoio do gestor e da org. - - 2 1 - 3 

Reconhecimento - - - - - - 

Conforto físico 1 - 1 1 - 3 

Controle pressão - - 1 - - 1 

Coesão entre colegas - 2 - - - 2 

SUBTOTAL 1 2 4 2 -- 9 

BOLSISTA DE APOIO 

TÉCNICO 

Menos de  

1 ano 

 1 a 4 

anos 

 5 a 9 

anos 

10 a 14 

anos 

Mais de 

15 anos 

Total 

Fator 
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Apoio do gestor e da org. 3 11 - - - 14 

Reconhecimento - 1 - - - 1 

Conforto físico 1 3 - - - 4 

Controle pressão - 2 - - - 2 

Coesão entre colegas 1 2 - - - 3 

SUBTOTAL 5 19 -- - - 24 

Fonte: Dados da pesquisa 2014 

 

A tabela 09 traz os resultados estatísticos das respostas dos colaboradores quanto às 

sugestões de mudanças do clima organizacional no Campus de Currais Novos. Ao se analisar 

os dados, compreende-se que há uma distribuição de percentuais entre os fatores do clima, o 

que revela uma percepção, dos respondentes, da necessidade de mudanças do clima em todos 

os fatores. No entanto, o fator Apoio do gestor e da organização foi o que recebeu a maior 

quantidade de sugestões de mudanças, conforme pode se conferir na tabela 9. 

 Dentre as sugestões de mudanças a favor do clima organizacional, a deficiência na  

comunicação entre gestão e colaboradores teve maior destaque, conforme respostas que 

sugerem mudança no clima da organização: 

 

 “Melhorar a comunicação e os gestores estarem mais próximos dos servidores”;  

“Acontecer reuniões para transmitir as informações a todos os servidores” 

“gestão mais participativa. Dedicação”. 

 

 

            Um sistema de comunicação que informa as pessoas sobre suas atribuições dentro de 

uma empresa, na perspectiva da tomada de decisão, é um instrumental muito importante para 

refletir a percepção dos servidores em relação ao clima na instituição (RIZZATTI, 2002). 

Dentro destes pressupostos é que se adverte para a importância da comunicação em prol do 

clima organizacional no Campus de Curais Novos.                 

           O segundo ponto que se destacou nas colocações, estão relacionadas à desvinculação 

do Campus de Currais Novos com o de Caicó. Na opinião de alguns respondentes, para se 

mudar o clima organizacional do Campus de Currais Novos, devem se tornar independentes 

de Caicó.  

Quanto a analise das sugestões de mudanças inerentes ao fator conforto físico, têm-se 

que as opiniões envolvem questões ligadas especialmente à infraestrutura, ou seja, tudo que 

envolve ambiente físico, segurança e conforto proporcionados pela organização aos seus 

servidores. As colocações dos respondentes não deixam dúvidas quanto à carência nas 

condições de trabalho. 
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Examinando as respostas em relação ao fator controle/pressão, constata-se que a 

maioria das sugestões incide sobre a deficiência percebida pelos colaboradores sobre 

assiduidade e pontualidade dos servidores, conforme pode se verificar nos depoimentos:  

 

 Deveria haver uma cobrança mais rigorosa por parte dos gestores para com os 

servidores/funcionários; 

Acredito que a pontualidade no primeiro horário da tarde, pois às vezes, o docente 

necessita aguardar os profissionais da área de informática, secretaria e xerox.  

 

 

          Os resultados dos discursos aqui analisados no que se refere ao fator controle/pressão, 

as sugestões vêm reforçar o entendimento de que, a percepção do colaborador no Campus de 

Currais Novos diverge, mais uma vez, do critério adotado por Martins (2008, p. 34) quando 

defende que “neste fator quanto menor for a média melhor o clima porque existe pouca 

pressão e baixo controle”. Os depoimentos deixam evidências de que as notas baixas 

atribuídas a este fator na organização pesquisada têm aspectos negativos, talvez porque haja 

uma percepção de ausência de controle e não de baixo controle. Cabe frisar que o controle é 

uma das funções básica do administrador e uma ferramenta gerencial que tem como 

finalidade, dentre outras, avaliar se o trabalho desenvolvido está atendendo aos objetivos da 

organização e as sugestões foram nesse sentido. 

           A análise que se faz sobre as sugestões de melhorias para o fator Coesão entre colegas 

é no sentido de proporcionar uma interação, entre colaboradores, comprometida com 

melhorias para a organização pesquisadas sugestões incidem sobre os aspectos negativos 

detectados, como pode se verificar em algumas respostas abaixo: 

 

- O perfil descompromissado de alguns colegas de centro em relação à necessidade 

de esforços para a implementação de mudanças no CERES; 

- Pouco tem real interesse em trabalhar, a maioria está mais interessada em dar o 

mínimo e essas diferenças desestabilizam as relações;  

- É notável a indiferença e a falta de comprometimento dos que chegam  seja 

docente ou funcionário; Comunicação entre setores (não existe) Cooperação entre 

setores (precário) Relacionamento interpessoal (precário); 

 

 

          Nesse contexto de coesão e/ou interação nas organizações, entende-se que o 

envolvimento de um indivíduo com o seu trabalho compreende o grau em que o trabalho 

realizado consegue prover satisfações para o indivíduo, absorvendo-o de forma a se sentir 

importante para sua vida pessoal e profissional. Dessa mesma forma acontece com as relações 

de apoio no trabalho, devem ser importantes para a manutenção da vitalidade pessoal e 

organizacional (SIQUEIRA, 2008).  
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          As opiniões sobre Reconhecimento como sugestões de melhoria foram pouco 

relatadas. Porém a análise e interpretação que se faz do que foi dito, é que existe uma 

coerência entre as respostas a esse fator e os demais resultados já analisados anteriormente. 

Todas as respostas se referem à falta de motivação ou de valorização do servidor. Há uma 

interpretação de que as deficiências resultantes de outros fatores, demonstradas a partir da 

percepção do colaborador, podem ocasionar a desmotivação desse trabalhador. Dessa forma, 

as sugestões são no sentido de corrigir essa deficiência. Para Ferreira (2013), a motivação é 

um componente a favor do clima organizacional como qualidade de vida. Para o autor, a 

motivação não é um produto acabado, é compreendida como uma força, uma energia que 

impulsiona na direção de um objetivo e que nasce das necessidades interiores de cada 

indivíduo. 

 

Tabela 09 – SUGESTÕES DE MUDANÇAS DO CLIMA ORGANIZACIONAL, NO CAMPUS 

DE CURRAIS NOVOS, A PARTIR DAS RESPOSTAS ABERTAS E CONFORME FATORES 

DA ECO 
 

Pergunta: O que você acha que deveria ser mudado no Clima Organizacional do Campus de 

Currais? 

Fatores da ECO Quant/Respostas 

 

% 

 Apoio do gestor e da organização 37 34,9 

Conforto físico 25 23,6 

Controle/pressão 16 15,1 

Coesão entre colegas 15 14,1 

 Reconhecimento 13 12,3 

Total 106 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 2014 

 O gráfico 5 apresenta os resultados estatísticos, em termos percentuais, das respostas 

abertas relacionando as sugestões de mudanças, do clima organizacional no Campus de 

Currais Novos, aos cinco fatores da ECO. O resultado gráfico permite observar que as 

sugestões de mudanças são associadas a todos os fatores do clima, em especial, ao apoio do 

gestor e da organização, mas também significativo para o fator conforto físico. 
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Gráfico 05 – SUGESTÕES DE MUDANÇAS DO CLIMA ORGANIZACIONAL, NO CAMPUS 

DE CURRAIS NOVOS, A PARTIR DAS RESPOSTAS ABERTAS E CONFORME FATORES 

DA ECO 

  
         Fonte: Dados da pesquisa 2014 

 

A Tabela 10 também tem a finalidade de sustentar, esclarecer e de proporcionar maior 

credibilidade aos resultados estatísticos e analíticos desta pesquisa. As sugestões de 

mudanças, através das respostas abertas, foram processadas estatisticamente e em termos 

quantitativos por categoria profissional dos colaboradores e por tempo de serviço na 

instituição, em relação aos fatores do clima organizacional da Escala do Clima Organizacional 

(ECO).  

Ao se analisar os dados resultantes das categorias profissionais, tem-se que as opiniões 

dos respondentes são, proporcionalmente, coerentes em todas as categorias. A referida 

proporcionalidade diz respeito ao número de docente ser maioria respondente em relação às 

demais categorias e assim sucessivamente. Assim sendo, a quantidade de respostas também 

deve levar em consideração essa proporcionalidade.  

Quanto às atribuições sugestivas de mudanças, aos fatores do clima, a percepção dos 

colaboradores também é coesa. Todas as categorias atribuíram maiores sugestões referentes a 

apoio do gestor e da organização, seguido de conforto físico. Porém, com relação ao 

controle pressão a categoria docente teve maior participação. Isto significa dizer que a 

percepção do docente se sobrepõe as demais categorias. 
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Tabela 10 - Sugestões de mudanças do clima organizacional no campus de currais novos,  

por categoria e tempo de serviço. 

 

Respostas \ Categoria Tempo de serviço  

DOCENTES 

Menos  

de 1 ano 

 1 a 4 

anos 

 5 a 9 

 anos 

 10 a 

 14 anos 

Mais de  

15 anos 

Total 

Fator 

Apoio do gestor e da org. - 2 3 1 8 14 

Reconhecimento - - - 1 1 2 

Conforto físico - 3 3 1 2 9 

Controle pressão 1 2 5 1 2 11 

Coesão entre colegas 1 2 5 - 1 9 

SUBTOTAL 2 9 16 3 14 45 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
Menos de 

1 ano 

 1 a 4 

anos 

 5 a 9 

anos 

10 a 14 

anos 

Mais de 

15 anos 

Total 

Fator 

Apoio do gestor e da org. - - 1 1 8 10 

Reconhecimento - 1 1 - 2 4 

Conforto físico 1 - - - 1 2 

Controle pressão - - 1 - 1 2 

Coesão entre colegas 1 3 - 3 3 10 

SUBTOTAL 2 4 3 4 15 28 

TERCEIRIZADO Menos 

de 1 ano 

 1 a 4 

anos 

 5 a 9 

anos 

10 a 14 

anos 

Mais de 

15 anos 

Total 

Fator 

Apoio do gestor e da org. - - - - - - 

Reconhecimento - - 2 - - 2 

Conforto físico 1 2 1 1 - 5 

Controle pressão - - - - - - 

Coesão entre colegas - 1 1 - - 2 

SUBTOTAL 1 3 4 1 - 9 

BOLSISTA DE APOIO 

TÉCNICO 

Menos de 

1 ano 

 1 a 4 

anos 

 5 a 9 

anos 

10 a 14 

anos 

Mais de 

15 anos 

Total 

Fator 

Apoio do gestor e da org. 1 4 - - - 5 

Reconhecimento 1 - - - - 1 

Conforto físico  6 - - - 6 

Controle pressão 1 2 - - - 3 

Coesão entre colegas  2 - - - 2 

SUBTOTAL 3 14 - - - 17 

Fonte: Dados da pesquisa 2014. 

 

A tabela 11 traz os dados quantitativos das respostas referentes ao questionamento se 

havia alguma outra questão sobre clima organizacional que não tivesse sido mencionada na 

Escala de Clima Organizacional (ECO). Poucas respostas foram atribuídas a esta questão 

fazendo relação com os fatores da ECO, mas ao se analisar as colocações dos respondentes, 

uma resposta chama atenção e sugere uma reflexão em Recursos Humanos, levando em 

consideração o seguinte depoimento:  
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Acho que o campus deveria ter um psicólogo para acompanhar os servidores. A 

maioria dos Novos Servidores apresenta dificuldade na adaptação da cultura e clima 

do campus, isso gera problemas/doenças psicológicas em diversos servidores. Existe 

uma quantidade alta de servidores que estão tomando medicamentos anti-

drepressivos devido ao clima/ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho acaba 

acarretando problemas na vida pessoal dos servidores. Acho que o UFRN deveria 

fazer uma pesquisa com os funcionários para identificar qual é a quantidade de 

pessoas que apresentam doenças psicológicas devido ao ambiente de trabalho. 

 

 

 A análise que se fez do conteúdo acima é que, na opinião desse respondente, há uma 

constatação de que vários servidores apresentam adoecimento psicológico e que, na sua 

percepção, esse adoecimento acontece em virtude das especificidades da organização 

pesquisada.  

Apesar da UFRN, através da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, promover ações que 

envolvem o Programa de Qualidade de Vida
5
, criado com o objetivo de proporcionar a adoção 

de um estilo de vida mais saudável entre os seus servidores, por meio de ações que busquem a 

saúde, bem-estar e satisfação pessoal; estas ações acontecem, prioritariamente, no Campus 

central. Esse fato dificulta a viabilidade da participação dos trabalhadores de Currais Novos, 

haja vista a distância de 180 km do Campus Central, conforme foi relatado na introdução 

desta pesquisa. 

 

Tabela 11 – QUESTÃO SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL, NO CAMPUS DE CURRAIS 

NOVOS, QUE NÃO FORAM MENCIONADAS NA ECO,  A PARTIR DAS RESPOSTAS 

ABERTAS  
 

Pergunta: Existe algum item em relação ao Clima Organizacional que não foi citado neste 

questionário e que você gostaria de opinar? Se sim, qual? 

Fatores da ECO Quant/Respostas 

 

% 

Coesão entre colegas 3 42,9 

Conforto físico 2 28,5 

Apoio do gestor e da organização 1 14,3 

Recompensa/Reconhecimento 1 14,3 

Total 7 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 2014 

 

 

 O gráfico 6  mostra os resultados das opiniões dos respondentes a respeito de assuntos 

que não foram levantados na Escala do Clima Organizacional (ECO), e que os colaboradores 

consideram importante discutirem. Conforme já analisado na tabela 11, os dados chamam 

                                                           
5
 Ver em Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFRN – Programa qualidade de vida. 
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atenção para o fator coesão entre colegas, que segundo as respostas abertas se referem à falta 

de colaboração entre os colegas de trabalho. Embora o pesquisador tenha que voltar sua 

atenção a todos os depoimentos, há de se considerar que o resultado desta questão não 

apresenta muito significado, para os dados da pesquisa, uma vez que o percentual de 42,9 % 

refere-se a 3 respostas de um universo de 88 respondentes. 

 
 

Gráfico 06 – QUESTÃO SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL, NO CAMPUS DE CURRAIS 

NOVOS, QUE NÃO FORAM MENCIONADAS NA ECO,  A PARTIR DAS RESPOSTAS 

ABERTAS 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2014 

 

 Ao final das análises sobre os aspectos do Clima Organizacional do Campus de 

Currais Novos, destaca-se a importância das respostas às questões abertas que possibilitaram 

identificar divergências nos resultados inerentes ao fator controle/pressão, em relação às 

pesquisas anteriores, considerando as especificidades da organização pesquisada.  

 Outro aspecto a destacar é que as questões abertas contribuíram para esclarecimentos 

acerca do clima vivenciado e percebido, e as sugestões dos respondentes favoreceram a 

construção do diagnóstico e do plano de ação que tem como objetivo contribuir para possíveis 

ações e ajustes no modelo de gestão de pessoas no Campus de Currais Novos. Além disto, as 

questões abertas deram sustentabilidade, credibilidade e clareza à ECO. 

 Por fim, os dados apresentados e analisados, tanto através do método quantitativo 

quanto da análise de conteúdo, possibilitaram identificar os fatores positivos, negativos e 

predominantes do Clima Organizacional que os colaboradores do Campus de Currais Novos 

vivenciam na sua organização, conforme concluídas, detalhadamente, nas considerações 

finais, a seguir. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Após apresentação e análise dos resultados do presente estudo, tem-se elementos para 

tecer considerações visando responder ao problema da pesquisa que teve como objetivo geral 

Diagnosticar o Clima Organizacional do Campus e Currais Novos, com vistas à elaboração de 

um relatório técnico que possa servir de ferramenta gerencial para as decisões sobre políticas 

e práticas de gestão de pessoas, voltadas para a organização pesquisada. Diante do exposto, 

algumas considerações puderam ser tecidas em relação à conclusão da pesquisa.  

Ao se analisar os dados com o objetivo de descrever a percepção dos colaboradores 

(docentes, técnico-administrativos, terceirizados e bolsistas) e sobre o Clima Organizacional 

no Campus de Currais Novos tem-se que, considerando a classificação de Martins (2008), os 

resultados indicaram um clima mediano e tendente a negativo, a partir da média geral dos 

cinco fatores (apoio da chefia e da organização – recompensa - conforto físico - 

controle/pressão e coesão entre colegas), atribuídas pelos respondentes.  

Para se identificar qual(is) fator (es), segundo a ECO, predomina(m) na percepção dos 

colaboradores do Campus de Currais Novos sobre o Clima Organizacional que vivenciam, os 

resultados indicaram que o fator que apresentou maior média foi coesão entre colegas. Diante 

disto, considera-se este fator como predominante no Campus de Currais Novos, embora com 

nível mediano e distante do que se considera ser um bom clima. Ressalta-se que este fator, 

segundo Martins (2008), refere-se à união, vínculos e colaboração entre os colegas de trabalho 

e indica senso de coesão entre os servidores, que poderá influenciar positivamente nos 

processos coletivos, de formação de equipes e de cooperação mútua. Por outro lado, os fatores 

conforto físico, apoio do gestor e da organização e reconhecimento apresentaram os mais 

baixos índices das médias fatoriais, na percepção dos colaboradores, sobre o clima que 

vivenciam. 

Com o objetivo de se relacionar o perfil profissional dos colaboradores e suas 

percepções sobre o Clima Organizacional no Campus de Currais Novos, tem-se que os 

resultados também mostraram que o fator coesão entre colegas obteve a melhor média 

fatorial, na percepção de todas as categorias profissionais, como o fator que apresenta melhor 

clima e com destaque na avaliação dos terceirizados. Cabe ainda frisar que todas as médias 

dos terceirizados são superiores às demais categorias. Estes dados vêm divergir dos resultados 

de pesquisas sobre clima, apresentados por Ferreira (2013), Mól et al (2010) e Santos (1999) 

quando estes autores defendem que o cargo, função ou escolaridade influenciam 
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positivamente o clima, seguindo a linha de raciocínio de que os servidores que estão em 

categorias hierárquicas mais altas percebem melhor o clima. A análise dos resultados 

apresentados pelos terceirizados traz, ainda, uma reflexão sobre a sua condição trabalhista, o 

sentimento de pertença à instituição e a disponibilidade em revelar sua real percepção sobre o 

clima organizacional, diante à instabilidade no emprego que caracteriza o trabalhador 

terceirizado. Esta análise baseia-se no discurso das respostas dos próprios terceirizados sobre 

os aspectos negativos do clima, as quais contrariam as notas atribuídas por essa categoria, aos 

fatores da ECO, uma vez que denotam insatisfação quanto ao tratamento de indiferença 

recebido da organização e a cobrança das atividades desigual em relação aos servidores 

efetivos da instituição. Esta análise sustenta-se, também, no que descreve Macedo et al (2007) 

sobre  o desafio do processo de gestão em estabelecer atribuições que sejam pertinentes aos 

trabalhadores terceirizados e aos servidores da organização contratante, sem que afete os 

aspectos comportamentais entre as duas equipes. 

Ainda sobre a interpretação da estatística por categoria profissional, verificou-se que 

também houve uma percepção coerente dos respondentes no que diz respeito ao fator 

conforto físico o qual apresentou a percepção mais negativa do clima. Lembrando que este 

fator está voltado para o desenvolvimento de recursos humanos e para o cuidado com as 

pessoas.  

Com o objetivo de relacionar o tempo de serviço dos colaboradores respondentes e 

suas percepções sobre o Clima Organizacional no Campus de Currais, tem-se que os 

resultados apresentam equidade na percepção dos colaboradores levando em consideração a 

melhor média do clima, embora mediana, para o fator Coesão entre colegas. Os demais 

fatores obtiveram médias negativas, sendo que a menor média atribuiu-se ao fator conforto 

físico. Este resultado evidenciou que a categoria profissional dos respondentes e o tempo de 

serviço na instituição, não influenciou suas percepções sobre o clima organizacional no 

Campus de Currais Novos.  

Os resultados aqui descritos a partir dos dados estatísticos forneceram subsídios para 

uma análise global das médias fatoriais da ECO, que permitiram identificar o clima 

organizacional do Campus de Currais Novos como mediano e tendente a negativo na 

percepção dos respondentes, de todas as categorias e em todos os tempos de serviço, da 

organização pesquisada. Esta concepção da análise sustenta-se na compreensão de que a 

média geral (2,91) atribuída aos fatores da ECO indica uma tendência negativa do clima.  

 No que se refere às questões abertas, utilizou-se da análise de conteúdo para elucidar a 

percepção do Clima Organizacional no Campus de Currais Novos a partir da opinião dos 
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respondentes sobre os aspectos positivos e negativos do clima e das sugestões para melhoria 

do clima negativo percebido, relacionando as respostas aos fatores da ECO, conforme descrito 

a seguir:  

 Quanto aos aspectos positivos, a análise que se fez é de que prevaleceu coesão entre 

colegas como o melhor fator do clima organizacional no Campus de Currais Novos, também 

indicando senso de coesão entre os servidores. Com relação aos demais fatores do clima, na 

opinião dos respondentes, estes apresentaram pouco significado para os aspectos positivos na 

organização pesquisada. 

 Sobre os aspectos negativos, as respostas abertas apontaram para uma forte relação 

entre o fator Apoio do gestor e da organização e os aspectos negativos do clima, mostrando 

que existe uma deficiência no suporte afetivo, estrutural e operacional da gestão e da 

organização fornecido aos servidores no desempenho diário de suas atividades no trabalho. O 

ponto mais crítico identificado pelos respondentes, nesse fator, diz respeito à falta de 

interação e comunicação entre gestores e servidores, que nasce da distância e dependência do 

Campus de Currais Novos com o Campus de Caicó. Também na opinião dos respondentes, à 

precariedade do espaço físico e a ausência de ações administrativas que estabeleçam uma 

dinâmica de melhoria da infraestrutura no Campus de Currais Novos, indicam um alto nível 

dos aspectos negativos referentes ao fator conforto físico. 

   Um ponto importante ainda sobre os aspectos negativos, diz respeito ao fator 

controle/pressão. A interpretação dada por Martins (2008), é que neste fator quanto menor a 

média melhor o clima porque existe pouca pressão e baixo controle. No entanto, as opiniões 

dos colaboradores denunciam a ausência de controle dos trabalhos e dos trabalhadores como 

aspectos negativos do clima no Campus de Currais Novos.  Entendendo-se o controle como 

um processo que guia as atividades exercidas para um determinado objetivo. Cabe lembrar 

que o controle ou coordenação das atividades é função básica do administrador e se faz 

necessária em toda e qualquer organização. Face à interpretação, cabe analisar que os 

resultados inerentes a controle/pressão, no Campus de Currais Novos, têm aspectos negativos 

divergindo do que postula a autora do instrumento sobre este fator; porém deve-se considerar 

que a mesma autora defende que o critério de avaliação deve ser considerado sempre no 

contexto de cada fator. Isso permite compreender que as especificidades inerentes ao Campus 

de Currais Novos contribuíram para que o fator controle/pressão tenha aspectos negativos do 

clima. 

 Sobre as sugestões de melhorias do clima opinadas pelos colaboradores, incidiram 

basicamente sobre os aspectos negativos do clima percebido, tendo como maior número de 
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sugestões a busca pela independência do Campus de Currais Novos e uma gestão participativa 

que promova a interação de todos os colaboradores da instituição e uma comunicação efetiva.  

 Em última análise, a pesquisa forneceu subsídios que permitiram alcançar o objetivo 

geral do estudo que foi Diagnosticar o Clima Organizacional do Campus de Currais Novos, 

com vistas à elaboração de um relatório técnico que possa servir de ferramenta gerencial para 

as decisões sobre políticas e práticas de gestão de pessoas, voltadas para a organização 

pesquisada. Portanto, o diagnóstico que se emite, com base nos resultados das análises 

estatísticas e de conteúdo, é que o Clima Organizacional no Campus de Currais Novos tem 

aspectos mediano e tendente a negativo uma vez que os fatores da ECO obteveram índices 

mediano e/ou inferiores a mediano, indicando que na percepção dos servidores nenhum dos 

fatores pesquisados representam relevância ou muita importância para a instituição 

pesquisada. 

 Por fim, utilizou-se do diagnóstico do Clima Organizacional feito a partir dos 

resultados da ECO e das questões abertas, para a elaboração de um Relatório Técnico com 

proposta de Plano de Ação que encontra-se anexo, constante do Apêndice N, desta 

dissertação. Após aprovado no exame de defesa, o Relatório será desmembrado e apresentado 

a Direção do CERES/Currais Novos como produto da pesquisa conforme propõe um 

mestrado profissional. Dessa forma, a pesquisadora como membro integrante da instituição 

pesquisada, encontrou no Mestrado Profissional em Gestão de Processos Institucionais 

(MPGPI) a oportunidade de contribuir com uma proposta interventiva para a construção de 

um Clima Organizacional favorável ao ambiente vivenciado, por ela e por todos que fazem o 

Campus de Currais Novos, no sentido de aprimorar os pontos negativos detectados que 

podem afetar o comportamento do corpo funcional. Isto implica numa ação com objetivo de 

operar mudanças no ambiente organizacional, de forma a proporcionar um ambiente 

agradável e propício ao bom desempenho do servidor e da organização. Esta é a principal 

contribuição prática desse estudo.  

Diante do exposto, sugerimos que a administração do CERES/Campus de Currais 

Novos, inclua a avaliação do Clima Organizacional como uma prática administrativa e 

periódica em Gestão de Pessoas. Desse modo oportuniza um meio eficaz de dar voz aos 

servidores e assim identificar os pontos fracos que contribuem para os aspectos negativos do 

clima, assim como os pontos fortes que favorecem, positivamente, o ambiente de trabalho. A 

avaliação do clima é fundamental quando se assume uma gestão como um compromisso 

pessoal e para com a organização. 
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Como recomendação para futuros estudos do Clima Organizacional, definiu-se a 

necessidade de analisá-lo de forma macro envolvendo outras características do ambiente e da 

organização pesquisada, permitindo uma readaptação dos fatores do clima à realidade 

organizacional do setor público. Apesar de esta investigação ter sido realizada com toda a 

população de servidores de um Campus Universitário, estes não devem ser generalizados 

permitindo que a pesquisa fique restrita à amostra tomada, porque seus resultados são 

baseados em percepções individuais sobre as características de um ambiente organizacional 

específico e porque há necessidade de envolver mais pessoas - os discentes - que fazem parte 

como usuários da organização e como receptores dos serviços prestados.  

A principal contribuição teórica desse estudo reside na constatação de que questões 

abertas associadas aos fatores do clima já validados podem dar maior sustentação, clareza e 

confiabilidade aos resultados; além de ter identificado possível divergência de mensuração 

entre os resultados estatísticos da ECO e a análise de conteúdo das questões abertas, no que se 

refere ao fator Controle/pressão considerando as especificidades do Campus de Currais 

Novos. Diante disto, tem-se como necessidade validar modelos de análise para futuros 

estudos, com medidas que compreenda melhor as especificidades da organização a ser 

pesquisada no contexto do Clima Organizacional. 
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

                             APRESENTADO AO COMITÊ DE ÉTICA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ - CERES 

CAMPUS DE CURRAIS NOVOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Clima organizacional: um 

estudo na UFRN/Campus de Currais Novos, que tem como pesquisador responsável Maria 

da Solidade Oliveira Cesario Vieira. 

Esta pesquisa pretende diagnosticar o clima organizacional da UFRN/Campus de 

Currais Novos.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é identificar em que nível este clima se 

apresenta no ambiente de trabalho, diante das especificidades de uma Unidade de ensino, 

pesquisa e extensão que funciona a uma distância de 100 km da sede do seu Centro 

acadêmico. No Campus de Currais Novos evidenciam-se constantemente conflitos, 

inquietações e questionamentos que se atribuem ao fato do Campus estar situado a 180 km do 

Campus Central/Natal e a 100 km de Caicó, que é sede administrativa do CERES responsável 

pela gestão dos processos administrativos. O estudo justifica-se ainda por entender que o 

estudo do clima em uma organização apresenta grande relevância para a compreensão do 

comportamento dos indivíduos, visto que tal comportamento poderá influenciar nas relações 

interpessoais. 

 Caso você decida participar da pesquisa, como procedimento metodológico será 

aplicado, enquanto estratégia principal de coleta de dados, a Escala de Clima Organizacional 

– ECO elaborada por Martins [et al] (2004), contendo 63 itens agrupados em 5 fatores 

denominados apoio da chefia e da organização – recompensa - conforto físico - 

controle/pressão e coesão entre colegas. De acordo com Martins (2008, p. 32), “a ECO é 

uma escala multidimensional construída e validada com o objetivo de avaliar a percepção do 

trabalhador sobre várias dimensões do clima organizacional”. Dessa forma, o previsto 

questionário foi adaptado para a realidade organizacional do setor pesquisado, sendo 

acrescido de 4 questões abertas com a finalidade de elucidar e/ou identificar problemas 

relacionados ao clima da organização pesquisada e, se necessário, como estratégia secundária 

de coleta de dados, serão utilizadas entrevistas para esclarecer pontos que não tenham sido 

identificados através do método anterior. 

Durante a aplicação do questionário contendo informações inerentes ao clima 

organizacional, o risco que pode ocorrer será apenas de um sentimento de pertença aos 

problemas existenciais de sua organização. 

É possível haver algum desconforto ou constrangimento em uma ou mais questões, 

porém serão garantidos o sigilo e a confidencialidade das informações e os participantes não 

serão identificados. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Maria 

da Solidade Oliveira Cesario Vieira, telefone 3431-2279 / 8892-5091 / 9814-6091. 
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Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA), telefone 3291-2411. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Maria da Solidade Oliveira Cesario Vieira. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa Clima organizacional: um estudo na UFRN/Campus de Currais Novos, e 

autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Currais Novos 17 de julho de 2014. 

  

________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE E – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA – UFRN/FACISA 

 

Plataforma Brasil 

 

A Plataforma Brasil é uma base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo 

seres humanos para todo o sistema CEP/Conep. Ela permite que as pesquisas sejam 

acompanhadas em seus diferentes estágios - desde sua submissão até a aprovação final pelo 

CEP e pela Conep, quando necessário - possibilitando inclusive o acompanhamento da fase de 

campo, o envio de relatórios parciais e dos relatórios finais das pesquisas (quando 

concluídas). 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA – UFRN/FACISA 

DETALHAR PROJETO DE PESQUISA 

Dados do Projeto de Pesquisa 

Título da Pesquisa: CLIMA ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO NA UFRN/CAMPUS 

DE CURRAIS NOVOS. 

Pesquisador: Maria da Solidade Oliveira Cesario Vieira 

 
Área Temática:  

  

Versão: 2 

CAAE: 34521614.0.0000.5568 

Submetido em: 01/09/2014 

Instituição Proponente: Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

Situação:  Aprovado   

Localização atual do Projeto: Pesquisador Responsável 

 
Patrocinador Principal:  

 
Financiamento Próprio  

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fábia Barbosa de Andrade 

Coordenadora do CEP/FACISA 
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APÊNDICE F - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- TCLE 

                         RESUMIDO E ENVIADO AOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Caro participante, este é um convite para você participar da pesquisa: Clima 

Organizacional: um estudo na UFRN/Campus de Currais Novos, que tem como pesquisador 

responsável Maria da Solidade Oliveira Cesario Vieira, aluna do Mestrado Profissional em 

Gestão de Processos Institucionais. Esta pesquisa pretende diagnosticar o Clima 

Organizacional do Campus de Currais Novos, buscando identificar em que nível este clima se 

apresenta no ambiente de trabalho. O estudo justifica-se no entendimento de que o estudo do 

clima, em uma organização, apresenta grande relevância para a compreensão do 

comportamento dos indivíduos, visto que tal comportamento poderá influenciar nas relações 

interpessoais e no desempenho da organização. A sua opinião é de fundamental importância 

para, a partir de sua percepção, dimensionar o Clima Organizacional da instituição 

pesquisada, conforme “Escala de Clima Organizacional – ECO” elaborada por Martins [et al] 

(2004, 2008). É possível haver algum desconforto ou constrangimento em uma ou mais 

questões, porém serão garantidos o sigilo e a confidencialidade das informações e os 

participantes não serão identificados, conforme aprovação do Comitê de Ética da UFRN em: 

19/09/2014 sob o nº 34521614.0.0000.5568. Caso surjam dúvidas ou queira comentar algum 

aspecto relacionado à pesquisa, pode contactar a pesquisadora através dos telefones (84) 

3431-2279 / 9814-6091 / 8892-5091, ou pelo e-mail: solidadecesario2005@yahoo.com.br. 

Após estes esclarecimentos, caso concorde em participar da pesquisa clique no item abaixo 

autorizando a utilização das informações fornecidas para fins acadêmicos.  

Desde já agradecemos sua participação,  

Pesquisadora: Maria da Solidade Oliveira Cesario Vieira  

Orientadora: Profa. Dra. Cynara Carvalho de Abreu  

 

 

 

 

(   ) Eu confirmo ter lido o TCLE e aceito participar da pesquisa, autorizando a divulgação das 

informações em congressos e publicações científicas desde que seja respeitado meu 

anonimato. 

 

 

mailto:solidadecesario2005@yahoo.com.br
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PERFIL PROFISSIONAL DO COLABORADOR 

 

(   ) Docente 

(   ) Técnico-Administrativo 

(   ) Terceirizado 

(   ) Bolsista de apoio técnico 

 

TEMPO DE SERVIÇO NA UFRN/CAMPUS DE CURRAIS NOVOS  

(    ) Menos de 1 ano 

(    ) De 1 a 4 anos 

(    ) De 5 a 9 anos 

(    ) De 10 a 14 anos 

(    ) Mais de 15 anos 
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APÊNDICE G – INSTRUMENTO DA PESQUISA 

 

ESCALA DO CLIMA ORGANIZACIONAL - ECO 

Caro Colaborador, 

 Neste questionário, você vai encontrar uma série de frases que descrevem 

características das organizações e que foram levantadas em diferentes contextos de trabalho. 

Por favor, avalie o quanto estas características descrevem a organização onde você trabalha. O 

importante é que você dê sua opinião sobre as características da sua organização COMO UM 

TODO. Ressaltamos que serão divulgados apenas os resultados consolidados, sem 

nenhuma identificação pessoal. 

 Para responder, leia as características nas frases a seguir e anote ao lado de cada frase 

o número que melhor representa sua opinião, de acordo com a seguinte escala: 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

3 

Nem concordo 

nem discordo 

4 

Concordo 

5 

Concordo 

totalmente 

 

01. Meu setor é informado das decisões que o envolvem.  

02. Os conflitos que acontecem no trabalho são resolvidos pelo próprio grupo.  

03. O servidor recebe orientação do chefe imediato para executar sua tarefa.  

04. As tarefas mais complexas para serem realizadas são orientadas até o fim  

           pela chefia. 

 

05. Aqui, o gestor ajuda os servidores com problemas.  

06. O gestor elogia quando o servidor faz um bom trabalho.  

07. As mudanças são acompanhadas pelos gestores, chefes e coordenadores.  

08. As mudanças neste Campus são informadas aos servidores.  

09. Neste Campus as dúvidas são esclarecidas.   

10. Neste Campus existe planejamento das tarefas.  

11. O servidor pode contar com o apoio do gestor.  

12. As mudanças neste Campus são planejadas.  

13. As inovações feitas pelo servidor, no seu trabalho, são aceitas pelo gestor    

            /chefia. 

 

14. Aqui, novas ideias melhoram o desempenho dos funcionários.  

15. O gestor valoriza a opinião dos funcionários  

16. No Campus, os funcionários têm participação nas mudanças.  
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17. O gestor tem respeito pelo servidor.  

18. O gestor colabora com a produtividade dos servidores.  

19. Neste Campus, o gestor ajuda o funcionário quando ele precisa.  

20. O gestor aceita novas formas de o funcionário realizar suas tarefas.  

21. O diálogo é utilizado para resolver os problemas do Campus.  

22. O funcionário realiza suas tarefas com satisfação.  

23. Aqui, o gestor valoriza os servidores.  

24. Quando os servidores desempenham bem o seu trabalho, são valorizados.  

25. O que o servidor ganha depende do cargo que exerce.  

26. No Campus, o servidor sabe por que está sendo valorizado.  

27. O Campus se preocupa com a saúde de seus servidores.  

28. Este Campus valoriza o esforço dos servidores.  

29. As valorizações que os servidores recebem estão dentro das suas expectativas.  

30. O trabalho bem feito é valorizado  

31. A avaliação do servidor depende da qualidade de suas tarefas.  

32. A produtividade do servidor tem influência na sua avaliação  

33. A qualidade do trabalho tem influência na avaliação do servidor  

34. Para avaliar o servidor, este Campus considera a qualidade do que ele produz.   

35. Os servidores do Campus têm equipamentos necessários para realizar suas  

           tarefas. 

 

36. O ambiente de trabalho atende às necessidades físicas do servidor.  

37. Neste Campus, o deficiente físico pode se movimentar com facilidade.  

38. O espaço físico no setor de trabalho é suficiente.  

39. O ambiente de trabalho é agradável.  

40. No Campus, o local de trabalho é arejado.  

41. Neste Campus existem equipamentos que previnem os perigos do trabalho.   

42. Existe iluminação adequada no ambiente de trabalho.  

43. Este Campus demonstra preocupação com a segurança no trabalho.  

44. O setor de trabalho é limpo.  

45. Os equipamentos de trabalhos são adequados para garantir a saúde do servidor 

            no trabalho.  

 

46. Neste Campus, a postura física do servidor é adequada para evitar danos à    

            saúde. 

 

47. O ambiente de trabalho facilita o desempenho das tarefas.  
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48. Aqui, existe controle exagerado sobre os funcionários.  

49. Neste Campus, tudo é controlado.  

50. Este Campus exige que as tarefas sejam feitas dentro do prazo previsto.   

51. A frequência do servidor é controlada com rigor pela organização.  

52. Aqui, o gestor usa as regras da organização para punir os funcionários.   

53. Os horários dos servidores são cobrados com rigor.  

54. Aqui, o gestor pressiona o tempo todo.  

55. Neste Campus, nada é feito sem autorização do gestor.  

56. Neste Campus existe uma fiscalização permanente do gestor  

57. As relações entre os servidores deste Campus são de amizade.   

58. O servidor que comete um erro é ajudado pelos colegas.  

59. Aqui, os colegas auxiliam um novo servidor em suas dificuldades.  

60. Neste Campus existe cooperação entre os colegas.  

61. Neste Campus, os servidores recebem bem um novo colega.  

62. Existe integração entre os servidores neste Campus.   

63. Os servidores se sentem à vontade para contar seus problemas pessoais para  

           alguns colegas. 

 

Fonte: Adaptação de MARTINS, Maria do Carmo Fernandes. Clima Organizacional. In: Medidas do 

comportamento organizacional: ferramentas de diagnóstico e de gestão. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

 

 

Considerando que o Clima Organizacional “está relacionado às percepções e 

interpretações comuns das dimensões das atividades, do ambiente e das políticas que 

caracterizam a organização” (MARTINS, 2008, p. 30), responda às perguntas abaixo? 

 

01. Em sua opinião, quais os aspectos positivos do Clima Organizacional no Campus de 

Currais Novos? 

__________________________________________________________________________ 
 

02.  Em sua opinião, quais os aspectos negativos do Clima Organizacional no Campus de 

Currais Novos? 

___________________________________________________________________________ 

03. O que você acha que deveria ser mudado no Clima Organizacional do Campus de  Currais 

Novos? 

___________________________________________________________________________ 

04.  Existe algum item em relação ao Clima Organizacional que não foi citado neste 

questionário e que você gostaria de opinar? Se sim, qual? 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE H - Denominações, definições, itens integrantes e índices de precisão dos 

fatores da ECO 

 

Denominações, definições, itens integrantes e índices de precisão dos fatores da ECO 

Denominações Definições itens Índices de 

precisão 

Apoio do gestor e  

da organização 

Suporte afetivo, estrutural e 

operacional da chefia e da 

organização fornecido aos servidores 

no desempenho diário de suas 

atividades no trabalho 

 

1 ao 21 

 

0,92 

Reconhecimento Diversas formas são utilizadas pela 

organização para valorizar a 

qualidade, a produtividade, o esforço 

e o desempenho do trabalhador 

 

22 ao 34 

 

0,88 

Conforto físico Ambiente físico, segurança e conforto 

proporcionados pela organização aos 

servidores 

 

35 ao 47 

 

0,86 

Controle/pressão Controle e pressão é exercida pela 

organização e pelos supervisores 

sobre o comportamento e 

desempenho dos servidores 

 

48 ao 56 

 

0,78 

Coesão entre 

colegas 

União, vínculos e colaboração entre 

os colegas de trabalho.  

 

57 ao 63 

 

0,78 

Fonte: Adaptado de MARTINS, Maria do Carmo Fernandes. Clima Organizacional. In: Medidas do 

comportamento organizacional: ferramentas de diagnóstico e de gestão. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

APÊNDICE I – QUESTÕES SOBRE OS ASPECTOS POSITIVOS DO CLIMA 

ORGANIZACIONAL NO CAMPUS DE CURRAIS NOVOS A PARTIR DAS RESPOSTAS 

ABERTAS, RELACIONADAS AOS FATORES DA ECO 
 

Pergunta: Em sua opinião, quais os aspectos positivos do Clima Organizacional no Campus de 

Currais Novos? 

 

Fator da ECO 

 

Categorias/respostas 

 

Apoio 

do 

Gestor 

 e da 

Organização 

 

- O fácil acesso aos gestores; 

- As relações interpessoais entre o gestor e os funcionários; 

- Há um Plano Estratégico, recentemente elaborado, cujas metas se  

materializadas nos prazos previstos, podem elevar o nível de satisfação no   

trabalho e o grau de motivação das pessoas no desempenho de suas atividades; 

- No que refere ao corpo funcional, existe um clima organizacional positivo 

através da liberação do servidor para aperfeiçoamento que vai desde graduação 

até pós-doutorado; 

- No campus os servidores trabalham com satisfação, pois há organização por 

parte dos gestores; 

- O planejamento e a boa comunicação; 

- Cooperação da gestão com os servidores; 

- Reuniões para discutir os problemas comuns; 

- A vinda da Assistente social; 

- Servidores, Gestor e Bolsistas tem um bom relacionamento. 

                                                                            TOTAL DE RESPOSTAS: 10 

 

Reconhecimento 

- Autonomia, respeito, confiabilidade; 

- Incentivos de capacitação e qualificação para os servidores; 

- Professores qualificados; 

TOTAL DE RESPOSTAS: 03  

 

Conforto físico 

- Mais reivindicações e melhorias físicas para o campus; 

- Sistemática organizacional da biblioteca; 

TOTAL DE RESPOSTAS: 02 

 

Controle Pressão 

 

- Acho que o clima só é agradável porque não tem nenhum tipo de cobrança. No 

meu setor, todos trabalham como quer e na hora que quer; 

- Não há cobranças excessivas quanto ao trabalho; 
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- A tranquilidade em realizar as tarefas sem imposições autoritárias; 

- A liberdade de realizar atividades; 

- As pessoas não trabalham sob pressão; 

- Quem deseja fazer alguma coisa de útil, faz sem que ninguém mande. 

Entretanto, quem apenas cumpre sua carga horária (sala de aula, com relação ao 

professor) não cria problemas, porque não exige nada; não faz projeto nenhum 

que venham recursos (porque quem faz, passa 2 a 3 anos para receber os 

equipamentos e, quando o CERES libera vem danificado); 

TOTAL DE RESPOSTAS: 06 

 

Coesão 

entre 

Colegas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Amizade entre as pessoas e a comunicação; 

- A convivência entre os funcionários; 

- Amizade entre os servidores, a comunicação entre eles; 

- A compreensão de todos; 

- A cooperação de alguns colegas quando precisamos de algum tipo de ajuda; 

- A cordialidade entre os colegas de setor; 

- A receptividade; 

- Em se tratando do clima organizacional no Campus, pode-se destacar o respeito 

mútuo;  

- Existe uma relação de amizade entre os funcionários; 

- Relacionamento com os colegas de trabalho; 

- A prestatividade para com os colegas; 

- Disponibilidade do pessoal de apoio para colaborar com os docentes;  

- O sentimento de um grupo de docentes e técnicos (grupo pequeno) que zela 

pelo compromisso e qualidade no serviço ao público; 

- Amizade por parte de alguns colegas e a gentileza, também por parte de alguns; 

- A relação entre os servidores; 

- Cada setor trabalha eficientemente em prol do funcionamento do campus como 

um todo; 

- O clima de cooperação,  

-  Amizade entre os servidores é bastante positivo; 

- Pessoas se dão bem; 

- Ambiente amistoso entre os funcionários; 

- Trabalho em equipe; 
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- As relações interpessoais amistosas; 

- Não existem conflitos pessoais, quando ocorrem são resolvidos com 

tranquilidade; 

- Pessoas bem receptivas, cidade calma, equipe pequena; 

- Vontade de colaborar; 

- O clima de amizade dos funcionários; 

- A boa vontade de ajudar uns aos outros; 

- O respeito mútuo;  

- O ambiente de cordialidade; 

- Percebe-se que em alguns (poucos) setores existe um clima de cordialidade 

entre os servidores. Neste caso, o clima certamente é agradável; 

- As relações interpessoais parecem ser saudáveis e amistosas, retratando um 

bom nível de satisfação das pessoas no ambiente de trabalho; 

- Parcerias, companheirismo; 

- A amizade com os colegas de trabalho; 

- Os técnicos-administrativos convivem de forma harmoniosa, mas quando se 

trata de relação com docentes, esse convívio, às vezes, é prejudicado; 

- Amizade; 

- Cooperação; 

- No geral, existe um relacionamento razoável entre os servidores; 

- A amizade entre os servidores; 

- A boa vontade de trabalho de alguns servidores; 

- O ambiente de trabalho com os colegas é bom. Gosto do que faço; 

- O clima é positivo em alguns setores; 

- Tudo bem; 

- Um bom ambiente de trabalho; a amizade entre funcionários; 

- No campus de Currais Novos as relações interpessoais entre os colegas de 

trabalho; 

- O ambiente de amizade e de auxilio que existe entre os servidores; 

- Os positivos são as amizades e o ambiente tranquilo para trabalhar; 

- A interação entre os servidores; 

- A unidade de todos na defesa da independência do mesmo, isto é, a criação do 
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Centro no Campus de Currais Novos. 

- De um modo geral o clima é agradável, ambiente bem organizado, 

colaboradores dispostos a fazer o seu melhor; 

- Os aspectos positivos existentes em nossa instituição são o atendimento para 

com os alunos e o recém chegado, independente das categorias; 

- A amizade; 

- Na organização da equipe; 

- A eficácia dos serviços prestados;  

- A disposição que uns têm de ajudar o outro. Bem como a força de bem trabalhar 

mediante algumas condições ainda não tão boas; 

- A conversa é um ponto chave na resolução de problemas; 

- As decisões são tomadas de forma colegiada. 

TOTAL DE RESPOSTAS: 56  

Fonte: Dados da pesquisa 2014 
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APÊNDICE J – QUESTÃO SOBRE ASPECTOS NEGATIVOS DO CLIMA 

ORGANIZACIONAL NO CAMPUS DE CURRAIS NOVOS A PARTIR DAS RESPOSTAS 

ABERTAS, RELACIONADAS AOS FATORES DA ECO 

 
 

Pergunta: Em sua opinião, quais os aspectos negativos do Clima Organizacional no Campus de 

Currais Novos? 

 

Fator da ECO 

 

Categorias/respostas 

 

Apoio 

do 

Gestor 

e 

da 

Organização 

 

- Mudança na forma de administração; 

-  No Campus de Currais Novos existe pouco aspecto positivo com relação ao 

Clima Organizacional por estarmos distante do CERES (Caicó) e do Campus 

Central (Natal). Neste caso ficamos totalmente isolados; 

- A forma como muitos se acomodam e não procuram novas melhorias para o 

Campus de Currais Novos; 

- A falta de comunicação com os superiores;  

- A falta de planejamento e gestão; 

- Às vezes, não se sabe a quem recorrer; 

- Falta de comunicação entre servidores e gestores; 

- A falta de informação; 

- Não se percebe nenhuma interação entre chefias e servidores; 

- Quase nunca se vê a Diretora do Centro CERES; 

- A Diretora do Centro NUNCA aparece para os alunos; 

- A direção NÃO VEM a Currais Novos, ver a necessidade do aluno; 

- Como bolsista há 2 anos, nunca vi a Diretora de Caicó no meu setor de 

trabalho e se frequentou não vi; 

- A reitora só aparece em Currais Novos pra fazer campanha; 

- Os aspectos negativos do clima organizacional estão mais relacionados aos 

repasses de informações; 

- Os docentes que são substitutos não são informados em tempo hábil de 

decisões que os envolvem direta ou indiretamente, principalmente na divisão de 

disciplinas para o semestre letivo seguinte; 

- A chefia não diz de imediato as mudanças no campus; 

- A gestão trata algumas questões com base no princípio de "dois pesos, duas 

medidas"; 

- Decisões são tomadas com base em fatores pessoais e não profissionais; 
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- Disputa de poder. Poder centralizado nas mãos de pessoas que sempre 

estiveram no poder;   

- Resistência às mudanças.  

- Falta de respeito e consideração de novos docentes que lutam para melhorar o 

campus; 

-  Tratamento diferenciado. Os novos servidores são tratados de forma diferente 

dos velhos servidores; 

- Falta de respeito pelas pessoas; 

- Falta de Apoio aos servidores que estão com problemas pessoais e 

profissionais; 

- Falta interação Gestão/docentes; 

- A demora com relação aos encaminhamentos de processos;  

- A distância dos gestores do campus central; 

- O distanciamento entre as categorias da gestora titular em função de sua 

permanência em Caicó; 

- Pouca relação da Gestora com o Campus Currais Novos; 

- O estado de abandono por parte da Administração do CERES e do Campus 

Central; 

- Nada ou pouco é planejado em benefício do Campus de Currais Novos (não 

que eu saiba); 

- Há um distanciamento (de ações) enorme entre o Campus e a comunidade 

local; 

- Depende da direção do CERES em Caicó até para a vinda de copos 

descartáveis;  

- A administração geral (Campus Central da UFRN) que não olha para o 

Campus de Currais Novos, até porque ele faz parte de um Centro no interior e, 

talvez, por acreditar que o CERES funcione plenamente nessa condição 

esdrúxula que é a divisão em dois Campi, por isso, Currais Novos enquanto um 

Campus não exista para a UFRN; 

- Tudo que é planejado para o CERES fica em Caicó e a direção nos manda o 

mínimo que sobra; 

- Certas restrições (limitações) nas formas e meios de comunicação, podendo 

gerar situações de insegurança ou dúvidas nos participantes; 

- É a dependência do Campus de Caicó; 

- O clima de embate entre o Campus de Currais Novos e Caicó que tem gerado 

ao longo dos anos a supremacia deste em relação àquele; 
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- O distanciamento dos gestores em relação ao Campus de Currais Novos 

- Falta um pouco de organização, definição clara de tarefas, o que acaba por 

atrapalhar em alguns momentos; 

- Cargos de gestão são desempenhados apenas por docentes; 

- Ausência dos gestores; 

- Só sabemos das mudanças através de boatos entre os funcionários que 

também não têm certeza de nada; 

- O aspecto negativo é com os ASGs, pois são comandados e não 

administrados; 

- As nossas demandas e necessidades sempre foram esquecidas aqui no Campus 

de Currais Novos. Este e o principal aspecto negativo do clima organizacional; 

- Somos um centro que a direção funciona em Caicó e aqui em Currais Novos 

apenas dois departamentos; 

- Ausência dos gestores; 

- Campus de Currais Novos e Caicó no mesmo Centro. Currais Novos sempre 

sai perdendo; 

- Falta de reunião da direção do centro com os funcionários; 

- Não tem superior presente, aqui não existe interação entre todos e gestão; 

- Não existe interação entre direção e subordinados; 

-  Depender de Caicó é horrível! 

- São com os nossos ASGs, pois são comandados e não administrados como 

deveria, porque somos todos iguais perante a lei; 

- Gestão com conceitos ultrapassados, pouca flexibilidade nas opiniões; falta 

reconhecimento dos superiores; 

- Os terceirizados são tratados com diferença. Nunca tem reunião; 

- Nomear pessoas incapacitadas para exercer cargos de confiança.                                                                   

TOTAL DE RESPOSTAS: 58 

 

Reconhecimento 

- Insatisfação com a remuneração atual, Comunicação;  

- Falta de motivação; 

- Desnível na qualificação dos servidores; 

- Falta de liderança estimuladora, amadorismo 

- Valorização do servidor (precário); 

- Sinto falta de reuniões com o objetivo de motivar os servidores; 
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- A falta de motivação e falta de interesse dos servidores técnicos 

administrativos para desempenhar suas atividades é um dos pontos mais 

relevantes no Campus de C. Novos.  

TOTAL DE RESPOSTAS: 07 

 

Conforto físico 

- Distanciamento entre os setores do Ceres; 

- A falta de estrutura que favoreça não só melhores condições de trabalho mas 

de convívio mutuo; 

- Pertencer a Caicó;  

- Ambiente físico de local de trabalho, insatisfação com os recursos disponíveis 

para a execução do seu trabalho; 

- As condições de trabalho são precárias, poucos computadores, material de 

expediente em pouca quantidade; 

- As instalações deixam a desejar, pois há muitos pavilhões que são velhos e 

estão com péssima estrutura; 

- Espaços físicos, mobilidade, acessibilidade; 

- Sua infraestrutura; 

- a falta de equipamentos para realizar um trabalho melhor; 

- Falta de espaço físico, como sala para os professores; falta de equipamentos 

data show em todas as salas; informática precária; 

- Falta sala para professores com equipamentos; 

- Equipamentos (tecnologia) em sala de aula; 

- Inexistência de uma estrutura física capaz de contemplar demandas de 

espaços, tais como: salas de professores, salas para desenvolvimento de 

projetos e atividades específicas (bases de pesquisa); 

- Mais reivindicações e melhorias físicas para o campus; 

- Não pode demorar no campus e fazer uma refeição ao ar livre em um trailler, 

dividindo-a com os animais que pulam nas mesas [...] esses sim, são os 

melhores servidores [...]; 

- Inexistência de equipamentos que atendam às necessidades do trabalho 

docente; 

- Infraestrutura não adequada, equipamentos em quantidade insuficiente, 

algumas pessoas que não tem vontade de trabalhar; 

- Falta de espaço físico para o professor trabalhar extra sala de aula; 

-  Ausência de espaço adequado (salas individuais) para os professores, 

garantindo um melhor atendimento aos alunos.  E melhores condições 

ambientais para o desenvolvimento de estudos e pesquisas por parte dos 

docentes, motivando-os a permanecerem mais tempo no ambiente acadêmico; 
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- Falta de espaço físico (sala de professores) para os docentes; 

- Como aspectos negativos citamos os parcos recursos destinados ao campus de 

C. Novos, o que impede seu desenvolvimento. Ainda aponto também as 

condições de trabalho, que muitas vezes dificultam o sigilo profissional, pela 

falta de espaços; 

- A infraestrutura precária, contribui como aspectos negativos para o clima 

organizacional; 

- Centralização e dificuldades no que diz respeito às solicitações de 

equipamentos para os setores de trabalho; 

- Falta e/ou burocracia para buscar os materiais de expediente; 

- Falta material de trabalho como exemplo: Armas, colete à prova de bala, 

lanterna, rádio de comunicação, veículo automotivo para fazer ronda. 

TOTAL DE RESPOSTAS: 25 

  

 

Controle Pressão 

- Os funcionários não têm hora pra chegar no seu setor de trabalho; 

- Alguns Professores e alguns funcionários trabalham como um favor; 

- A falta de organização e controle; 

- Faltas injustificadas de servidores ao trabalho, entrando e saindo fora do 

horário, e algumas vezes, faltando um dia de trabalho; 

- Os servidores trabalham sem que os gestores observem as tarefas e os 

horários; 

- Falta de controle do trabalho dos docentes; 

- Falta de cumprimento de horário pelos docentes;  

- O fluxo de informação das atividades acadêmicas deixa muito a desejar; 

- Aqui no campus as coisas são feitas com muita "paciência", não sendo 

realizadas em um prazo de urgência. 

TOTAL DE RESPOSTAS: 09 

 

Coesão 

entre 

colegas 

 

- O clima é péssimo, tudo deve ser reformulado e tratado com     

profissionalismo, não por laços de amizade; 

- Também não existe interação entre docentes e funcionários; 

- As dificuldades não são compartilhadas, o que leva outros profissionais a 

cometerem os mesmos erros; 

- Falta de integração; 

- O perfil descompromissado de alguns colegas de centro em relação à 

necessidade de esforços para a implementação de mudanças no CERES; 
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- O número pequeno de servidores dispostos à "carregar o piano" das melhorias 

e mudanças da instituição no Seridó; 

- A ganância de alguns professores e a falta de capacitação oferecida pela 

instituição para os novos docentes sobre regras e normas; 

- Há muita conversa de corredor; 

- Existem conflitos velados; 

- Falta de integração; 

- Falta de vontade de contribuir com o trabalho, em especial Docentes; 

- Poucos tem real interesse em trabalhar, a maioria está mais interessada em dar 

o mínimo e essas diferenças desestabilizam as relações;  

- São notáveis a indiferença e a falta de comprometimento dos que chegam, seja 

docente ou funcionário; 

-  Individualismo; 

- Falta de melhor entrosamento entre os docentes; 

- Comunicação entre setores (não existe), Cooperação entre setores (precário), 

Relacionamento interpessoal (precário); 

- Supremacia dos docentes, 

- Distância entre os funcionários e os professores; 

- A falsidade; 

- Também não existe interação entre docentes e funcionários; 

- Também é evidente a falta de interação por parte da equipe com seu ambiente 

de trabalho; 

- Pouco entrosamento entre os setores. 

 

TOTAL DE RESPOSTAS: 22 

Fonte: Dados da pesquisa 2014 
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APÊNDICE L – SUGESTÕES DE MUDANÇAS DO CLIMA ORGANIZACIONAL NO 

CAMPUS DE CURRAIS NOVOS RELACIONADAS AOS FATORES DA ECO 
 

Pergunta: O que você acha que deveria ser mudado no Clima Organizacional do Campus de 

Currais? 

 

 

Fator da ECO 

 

Categorias/respostas 

Apoio 

do 

Gestor 

e 

da 

Organização 

-  Tudo que se refere à Caicó CERES; 

- A forma ultrapassada de como a Administração age no Campus  

principalmente na execução de algumas obras de infra-estrutura; 

- A gestão;   

- Campus de Currais Novos ser independente; 

- gestão mais participativa. Dedicação; 

- Devia haver mais reuniões esclarecendo o que está acontecendo na 

universidade; 

- Melhor definição dos responsáveis pelos setores; 

- Relacionado às informações; 

- Uma transformação geral: Administrativa e funcional; 

- Ser mais organizado 

- Mais reuniões; 

- As políticas 

- Respeitar o servidor informando sempre das mudanças; 

- Tudo. Deve ser profissional;  

- Mudança de gestão. Servidores novos na gestão; 

- Cumprimento do regimento da Universidade (normas, regras e 

procedimentos) para todos os Servidores; 

- Tratamento igual para todos os servidores. Existe tratamento diferenciado 

entre os servidores. Se você é amigo dos gestores, tem um tipo de tratamento 

em relação aos servidores que, por algum motivo, não apoiam os gestores; 

- Uma gestão mais próxima; 

- Melhorar um pouco a gestão, desmembrar de Caicó ajudaria mais; 

- Resolver esta pendência Caicó x Currais Novos; 

- O campus de Currais Novos ser visto, principalmente pelo Campus Central; 

- Uma administração participativa envolvendo todos os servidores; 
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- Atuação da Direção do CERES em Currais Novos; 

- Desvincular Currais Novos de Caicó; 

- A separação do Campus de Currais Novos de Caicó, enquanto unidade 

autônoma, independente do CERES. Mas será que a Reitoria e o seu staf 

passariam a olhar/restar de outra forma para essa unidade? 

- A relação da Reitoria com o interior ser mais frequente e não apenas às 

vésperas de eleições; 

- A criação do Centro; 

- Melhorar a comunicação e os gestores estarem mais próximos dos servidores; 

- Acontecer reuniões para transmitir as informações a todos os servidores; 

- Currais Novos individual; 

- Para se mudar o clima organizacional do Campus de Currais Novos, devemos 

nos tornar independente; 

- Reunião pra saber situação do funcionário, se tá bem ou não; 

- Separar de Caicó; 

- Separar de Caicó; 

- Ter gestor presente em Currais Novos; 

- Para melhorar, deveria realizar os planejamentos mais rápido, mas com 

organização; 

- A organização.                                                          

 TOTAL DE RESPOSTAS: 37  

Reconhecimento - Fatores motivadores, para estimular os servidores; 

- A satisfação nos trabalhos; 

- Mais entusiasmo no trabalho; 

- Tudo. Deve ser profissional; 

- Positividade; 

- Uma política de maior valorização ao Campus de Currais Novos enquanto 

setor acadêmico da UFRN; 

- Valorização do servidor; 

- A coerência, como também criar uma campanha de incentivo e, também uma 

cultura de motivação para com seus funcionários; 

- Atividades para motivar os servidores; 

- Valorização e reconhecimento profissional; 
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-  Estimulo; 

- A falta de motivação e interesse dos servidores técnicos administrativos para 

desempenhar suas atividades é um dos pontos mais relevantes no Campus de C. 

Novos; 

- O trabalho dos servidores deverá ser mais reconhecido. 

TOTAL DE RESPOSTAS: 13  

Conforto físico - A estrutura física dos locais de trabalho; 

- Acredito que a primeira mudança deveria partir de uma nova infraestrutura; 

- Sem dúvidas a estrutura física; 

- Ser mais organizado; 

- A estrutura física; 

- Melhorias na infraestrutura (criação de restaurante universitário, salas para os 

professores, área de convivência, acessibilidade, paisagismo etc.); 

- Reformas e construção de novos prédios; 

- Tudo. Deve ser profissional; 

- Melhoras na estrutura física do campus; 

- Melhorar a infraestrutura para que as pessoas trabalhem melhor; 

- O cuidado com a saúde dos servidores; 

- A criação do Centro; 

- Criar melhores condições de trabalho para alguns setores, especialmente nos 

ambientes de trabalho dos professores;  

- As condições de trabalho e um melhor planejamento das atividades; 

- Melhorar a comunicação interna do Campus; 

- A comunicação, haja vista a distância entre alguns setores; 

- Para se mudar o clima organizacional do Campus de Currais Novos, devemos 

nos tornar independentes;  

- Separar de Caicó; 

- Separar de Caicó; 

- Ter uma organização em todos os setores 

- Aumentar a segurança para que a universidade ficasse mais protegida; 

- Facilitar a busca de materiais de expediente; 

- Uma guarita com vigilante; 
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- A organização; 

- A presença de mais vigilantes para dar mais segurança ao Campus. 

TOTAL DE RESPOSTAS: 25  

Controle Pressão - Deveria haver uma cobrança mais rigorosa por parte dos gestores para com os 

servidores/funcionários; 

- Comprometimento em relação a suas atividades em relação ao horário; 

- Ter maior controle sobre os processos; 

- Acredito que a pontualidade no primeiro horário da tarde pois, às vezes, o 

docente necessita aguardar os profissionais da área de informática, secretaria e 

xerox; 

- O compromisso de alguns colegas em relação às demandas por trabalho extra 

sala de aula, o envolvimento destes com o ideal da melhoria das condições de 

trabalho no campus; 

- O controle sobre a frequência dos servidores no cumprimento de suas cargas-

horárias; 

- Tudo. Deve ser profissional; 

- Cumprimento do regimento da Universidade (normas, regras e 

procedimentos) para todos os Servidores; 

- Aposentadoria de servidores que não acrescentam nada para o 

desenvolvimento do campus; 

- Exigir que os servidores cumpram o horário de trabalho 

- Aplicação de uma gestão mais eficiente no que diz respeito ao controle e 

fiscalização dos horários e cumprimento dos horários - entrada e saída de 

servidores; 

- Mais profissionalismo; 

- Vontade dos professores de trabalhar mais.  Comprometimento!!! 

- Superar alguns hábitos arraigados, presentes no cotidiano do Campus, para 

facilitar e flexibilizar certos procedimentos burocráticos excessivos e, 

consequentemente, ineficazes; 

- Deveria haver um acompanhamento por parte dos gestores; 

-Tratamento igual, cumprimento de carga horária pelas duas classes: técnicos e 

docentes. 

 

TOTAL DE RESPOSTAS: 16 
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Coesão 

entre 

colegas 

- Mais comunicação entre os setores; 

- Mais relacionamento; 

- Tudo. Deve ser profissional; 

- Cumprimento do regimento da Universidade (normas, regras e 

procedimentos) para todos os Servidores; 

- A partir da mudança e cultura de que é necessário trabalhar para sermos úteis 

aos olhos do campus central, teríamos um grupo mais coeso; 

- Integração; 

- Relacionamento interpessoal; 

- Uma união maior entre todos os servidores e não apenas uma reunião no ano 

quando se faz um "jantar de confraternização"; 

- Acredito que uma integração maior entre os diversos setores do campus; 

- Comunicação entre setores 

- Cooperação entre setores 

- Relacionamento interpessoal (maior integração); 

- Ter maior integração; 

- Maior integração entre servidores de outros setores do Campus; 

-Não deveria existir pessoas que quisessem mandar mais que os chefes. 

 

TOTAL DE RESPOSTAS: 15 

    Fonte: Dados da pesquisa 2014 
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APÊNDICE M – QUESTÃO SOBRE ASPECTOS DO CLIMA ORGANIZACIONAL NO 

CAMPUS DE CURRAIS NOVOS QUE NÃO FORAM MENCIONADOS NA ECO A PARTIR 

DAS RESPOSTAS ABERTAS  
 

Pergunta: Existe algum item em relação ao Clima Organizacional que não foi citado neste 

questionário e que você gostaria de opinar? Se sim, qual? 

 

Fatores da ECO 

 

Categorias/respostas 

Apoio do 

Gestor e 

da Organização 

- Sim, mudança na coordenação administrativa, colocando uma pessoa 

qualificada.                                                                            

 TOTAL DE RESPOSTAS: 01 

  

Reconhecimento - Precisamos aderir um minicurso para que continuemos realizando um 

excelente trabalho. 

TOTAL DE RESPOSTAS: 01 

 

Conforto físico 

- Acho que o campus deveria ter um psicólogo para acompanhar os servidores. 

A maioria dos Novos Servidores apresentam dificuldade na adaptação da 

cultura e clima do campus, isso gera problemas/doenças psicológicas em 

diversos servidores. Existe uma quantidade alta de servidores que estão 

tomando medicamentos anti-drepressivos devido ao clima/ambiente de 

trabalho. O ambiente de trabalho acaba acarretando problemas na vida pessoal 

dos servidores. Acho que a UFRN deveria fazer uma pesquisa com os 

funcionários para identificar qual é a quantidade de pessoas que apresentam 

doenças psicológicas devido ao ambiente de trabalho; 

- Talvez abordar os fatores externos que também podem afetar ou influenciar o 

clima organizacional; 

- Não tocou no assunto da cultura organizacional. 

TOTAL DE RESPOSTAS: 03  

Controle Pressão TOTAL DE RESPOSTAS: 0  

 

Coesão entre 

Colegas 

- Algumas pessoas acham que a amizade pode prevalecer sobre as obrigações 

de trabalho; 

- Respeito ao trabalho do outro, principalmente quando um professor faz 

projetos que vêm recursos financeiros e, quando o CERES resolve mandar 

alguma coisa que foi solicitada, funcionário(s) do Campus recebe(m) esse 

material e o destina a outro professor, por exemplo. E, quando descobrimos, 

devolvem o material que vem danificado e aí, quem vai nos ajudar? Chapolin, a 

essas alturas está aposentado; 

- O acúmulo de tarefa; muitas vezes, um servidor faz a função de dois, porque o 

outro não mostra interesse. O servidor faz que seu setor "caminhe" bem. Mas 

acaba sobrecarregado e cansado, causando stress, enquanto outros não 

trabalham. 

TOTAL DE RESPOSTAS: 03 

Fonte: Dados da pesquisa 2014 
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APÊNDICE N – RELATÓRIO DIAGNÓSTICO DO CLIMA ORGANIZAÇÃO: 

PROPOSTA DE PLANO DE AÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS NO CAMPUS DE 

CURRAIS NOVOS 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE PROCESSOS INSTITUCIONAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DIAGNÓSTICO DO CLIMA ORGANIZAÇÃO: PROPOSTA DE 

PLANO DE AÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS NO CAMPUS DE CURRAIS NOVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal – RN 

2015 



101 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE PROCESSOS INSTITUCIONAIS 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DIAGNÓSTICO DO CLIMA ORGANIZAÇÃO: UMA PROPOSTA DE 

PLANO DE AÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS NO CAMPUS DE CURRAIS NOVOS  

 

 

ELABORAÇÃO 

MARIA DA SOLIDADE OLIVEIRA CESARIO VIEIRA 

 

ORIENTAÇÃO 

PROF.ª DRª CYNARA CARVALHO DE ABREU 

 

 

APROVADO EM: _____/____________/______. 

 

 

 

 

 

 

 

Natal – RN 

2015 



102 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

 O Relatório Diagnóstico e Plano de Ação aqui apresentado é parte integrante da 

Dissertação “Clima organizacional na Universidade Federal do Rio Grande do Norte /Campus 

de Currais Novos”, do Mestrado Profissional em Gestão de Processos Institucionais (MPGPI), 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que tem como objetivo geral 

elaborar um relatório técnico que possa servir de ferramenta gerencial para as decisões sobre 

políticas e práticas de gestão de pessoas voltadas para o Campus de Currais Novos. 

 O diagnóstico do Clima Organizacional da UFRN/Campus de Currais Novos foi 

elaborado a partir da percepção dos colaboradores inseridos na instituição pesquisada. Optou-

se por fazer um estudo descritivo de natureza quantitativa e qualitativa utilizando, como 

instrumento de coleta, a Escala de Clima Organizacional – ECO, construída e validada por 

Martins (2004, 2008), acrescida de quatro questões abertas que foram inseridas com a 

finalidade de elucidar e/ou identificar problemas relacionados ao clima da organização 

pesquisada. Esse instrumento se propõe a dimensionar o Clima Organizacional a partir da 

percepção do servidor, obedecendo a uma escala de cinco fatores: apoio do gestor e da 

organização, reconhecimento, conforto físico, controle/pressão e coesão entre colegas. O 

público alvo da pesquisa constituiu-se de todos os docentes, técnicos administrativos, 

terceirizados e bolsistas de apoio técnico da UFRN/Campus de Currais Novos, totalizando 88 

colaboradores, sendo 38 docentes, 21 técnicos administrativos, 10 terceirizados e 19 bolsistas 

de apoio técnico.  

 A pesquisa de campo teve como locus o Campus de Currais Novos e a coleta de dados 

ocorreu no período de 25 de setembro a 14 de outubro de 2014. Os resultados encontrados na 

pesquisa revelaram como o clima organizacional se apresenta no Campus de Currais Novos, 

qual o fator predominante, qual a relação do clima com as categorias profissionais e tempo de 

serviço na instituição, e as sugestões sobre os aspectos positivos, negativos e mudanças na 

organização pesquisada em relação aos fatores do clima. A título de contribuição e 

considerando os objetivos de um mestrado profissional, o relatório será apresentado à direção 

do CERES/Campus de Currais Novos para que seja utilizado como mais uma ferramenta a 

possibilitar possíveis ações e ajustes no modelo de gestão de pessoas na organização 

pesquisada. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

 

Diagnosticar as causas das insatisfações, das mudanças e ansiedades que nascem no 

ambiente interno das organizações tem sido um dos crescentes interesses da Administração 

contemporânea. Estudiosos do comportamento organizacional atribuem essas alterações, 

principalmente, às influências da globalização e justificam a necessidade de se ter uma visão 

que compreenda o Clima Organizacional como um fator de importância para a gestão de 

pessoas. O ambiente de trabalho ou qualquer outro ambiente onde o ser humano permaneça 

rotineiramente por algum tempo, trabalhando ou apenas convivendo, tende a gerar um clima 

que se expressa em forma de sentimentos e reações de bem-estar, de satisfação ou insatisfação 

(MENEZES; GOMES, 2010).  

 Nesse contexto de Clima Organizacional percebido e vivenciado no cotidiano das 

atividades enquanto servidora do Campus Currais Novos, encontra-se a justificativa pessoal 

para este estudo através do Mestrado Profissional em Gestão de Processos Institucionais 

(MPGPI). Para a elaboração deste relatório, o MPGPI foi base de conhecimento teórico, 

possibilitando aliar teoria e prática, numa perspectiva de gerar proposta sugestiva de 

mudanças necessárias no atual cenário de gestão de pessoas no Campus de Currais Novos, 

bem como a possibilidade de alinhar as ações administrativas com as reais necessidades da 

organização.  

 O Mestrado Profissional em Gestão de Processos Institucionais (MPGPI)
6
 foi criado 

com o objetivo de capacitar profissionais qualificados para o exercício da prática profissional 

avançada e transformadora de procedimentos, visando atender demandas sociais, 

organizacionais ou profissionais e do mercado de trabalho. Especificamente, busca fornecer 

instrumentais teóricos para a aplicação da ética na resolução de conflitos organizacionais; 

proporcionar o aprimoramento dos processos de gestão institucional e, por fim, fornecer os 

instrumentos necessários à elaboração de processos de gestão, avaliação e monitoramento de 

programas e políticas institucionais. 

 Teoricamente, o estudo justifica-se na concepção de que o “Clima Organizacional é 

um conceito importante para a compreensão do modo como o contexto do trabalho afeta o 

                                                           
6
 Conferir Resolução nº 051/12-CONSEPE, de 22 de maio de 2012, que trata da criação do Programa de Pós-

Graduação do Mestrado Profissional em Gestão de Processos Institucionais. 
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comportamento e as atitudes das pessoas neste ambiente, sua qualidade de vida e o 

desempenho da organização” (MARTINS, 2008, p.29).   

 Considerando, portanto, que as alterações nas relações de trabalho também afetam o 

clima da organização e, por consequência, o comportamento do trabalhador, este estudo teve 

como objetivo geral realizar um diagnóstico do Clima Organizacional na UFRN/Campus de 

Currais Novos buscando entender de que modo o clima se apresenta neste contexto de 

trabalho, considerando, principalmente, as especificidades de uma unidade de ensino, 

pesquisa e extensão que funciona distante 100 km da sede do seu centro acadêmico. Assim, 

pode-se dizer que esta proposta de intervenção visa buscar uma alternativa que minimize os 

problemas diagnosticados, referentes ao clima organizacional e, consequentemente, gerar um 

ambiente de trabalho propício à satisfação do colaborador e ao bom desempenho da 

organização.  

 Com base nos argumentos de que o Clima Organizacional decorre da percepção que o 

servidor tem dos elementos da cultura, dos valores e das crenças implementadas a partir das 

políticas e práticas de gestão de pessoas e que esse conjunto de elementos pode refletir no 

comportamento e nas relações interpessoais dos indivíduos inseridos na instituição, a questão 

da pesquisa é: Como se apresenta o Clima Organizacional no Campus de Currais Novos? 
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2 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO  

 

         Figura 1 – Departamentos do Campus de Currais Novos  

 

           Fonte: Dados da pesquisa 2014 

 

O Campus de Currais Novos é uma instituição pública federal, parte integrante do 

Centro de Ensino Superior (CERES) e vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). É composto por dois departamentos acadêmicos: o Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas (DCSH) e o Departamento de Letras do CERES (DLC). O Campus 

desenvolve seu trabalho em três pilares: ensino, pesquisa e extensão. A estrutura física está 

situada a 180 km do Campus Central-Natal/RN e a 100 km do Campus de Caicó/RN, sede 

administrativa do CERES. No Campus de Currais Novos funcionam os cursos de 

Administração, Letras (Licenciatura em Língua Portuguesa, Inglesa e Espanhola), Turismo, 

Cursos de pós-graduação em nível de especialização e um Mestrado Profissional em Letras 

(PROFLETRAS). O quadro de servidores é composto por oitenta e oito colaboradores, sendo 

trinta e oito docentes, vinte e dois técnico-administrativos, dez terceirizados e dezenove 

bolsistas de apoio técnico. 

A Secretaria de Educação à Distância (SEDIS) também se estende ao Campus de 

Currais Novos com cursos de graduação pela UFRN: Geografia, História, Ciências 

Biológicas, Letras-português, Letras-espanhol, Pedagogia, Química, Física, Matemática, 

Educação Física, Bacharelado em Administração Pública e Pós-Graduação em nível de 

especialização. 
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3 RELATÓRIO DIAGNÓSTICO  

 

 

Neste tópico serão relatadas as análises e diagnóstico resultante das questões fechadas 

da Escala do Clima Organizacional-ECO, e respondidas por 85 colaboradores, sendo 36 

docentes (o equivalente a 43% dos respondentes), 21 técnicos administrativos (25%), 10 

terceirizados (10%) e 18 bolsistas de apoio técnico (22%). Também será apresentado o 

diagnóstico das questões abertas sob a ótica da análise de conteúdo das respostas dos 

colaboradores participantes da pesquisa. 

 

  

3.1 DIAGNÓSTICO DO CLIMA ORGANIZACIONAL – CAMPUS DE CURRAIS NOVOS 

 

 

Os resultados aqui apresentados buscaram atender aos objetivos específicos da 

pesquisa que incidem sobre a questão “como se apresenta o Clima Organizacional no Campus 

de Currais Novos?”. Dessa forma, será descrita a análise da percepção dos colaboradores, 

sobre o clima organizacional, considerando as questões norteadoras deste estudo:  

 Como os colaboradores (docentes, técnico-administrativos, terceirizados e bolsistas) 

percebem o Clima Organizacional do Campus de Currais Novos/UFRN? 

 De acordo com a Escala de Clima Organizacional (ECO), qual (is) o(s) fator (es) 

predominante(s) na percepção dos servidores do Campus de Currais sobre o Clima 

Organizacional que vivenciam? 

 Qual a relação entre o perfil profissional dos colaboradores (docentes, técnico-

administrativos, terceirizados e bolsistas) e suas percepções sobre o Clima 

Organizacional no Campus de Currais Novos? 

 Existe relação entre a percepção sobre o Clima Organizacional no Campus de Currais 

Novos e o tempo de serviço dos colaboradores (técnico-administrativos, docentes, 

terceirizados e bolsistas) investigados? 
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3.1.1 Percepção dos colaboradores sobre o Clima Organizacional conforme a ECO 

 

 

Quanto à descrição primária da percepção dos colaboradores sobre o clima 

organizacional no Campus de Currais Novos, de acordo com a metodologia adotada para o 

presente estudo e a média geral das notas atribuídas aos fatores da ECO (2,91), foi possível 

verificar que o resultado da pesquisa indica que os servidores têm uma percepção tendente a 

negativa,  em relação aos fatores do Clima Organizacional no Campus de Currais Novos. Para 

a autora do instrumento da pesquisa, considera-se a dimensão de um bom clima 

organizacional a partir da média 4 (MARTINS, 2008). Numa segunda análise dos resultados 

sobre este item, observa-se que todos os fatores da ECO obteveram índices medianos ou 

inferiores a mediano, demonstrando que na percepção dos colaboradores nenhum dos fatores 

pesquisados representam relevância ou muita importância para sua instituição. 

   

3.1.2 Fator predominante, na percepção dos colaboradores sobre o Clima 

Organizacional que vivenciam, conforme a ECO 

 

Ao se analisar as médias por fatores da Escala do Clima Organizacional (ECO), tem-se 

que o fator coesão entre colegas detêm a maior média (3,61), indicando ser este o fator 

positivo e predominante do Clima Organizacional que os colaboradores vivenciam no 

Campus de Currais Novos. Este fator, conforme também validou Martins (2008), identifica a 

união, vínculos e colaboração entre os colegas de trabalho. No entanto, cabe frisar que esta 

média atribuída ainda encontra-se distante do que se considera um bom clima. Neste 

momento da análise, também foi identificado o fator conforto físico como o mais baixo nível 

do clima, indicado pela média 2,66. Lembrando que este fator está voltado para o 

desenvolvimento de recursos humanos e para o cuidado com as pessoas no que se refere a 

ambiente físico, segurança e conforto proporcionados pela organização aos servidores. 

 

 

3.1.3 Relação entre a Categoria profissional dos colaboradores e suas percepções sobre o 

         Clima Organizacional  

 

 Ao se analisar a relação entre as médias dos fatores do clima e as categorias 

profissionais, tem-se que o fator coesão entre colegas obteve resultado positivo, mediano e 
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unânime entre as categorias, com maior destaque nos terceirizados, alcançando média 3,97. 

Neste item, com relação à percepção negativa do clima, o fator conforto físico obteve a 

menor média, indicando ser este o pior fator do clima organizacional no Campus de Currais 

Novos. Esta percepção foi unânime em todas as categorias profissionais, não havendo uma 

diferença significativa de percepção no que diz respeito às categorias respondentes. 

 

 

3.1.4 Relação entre o tempo de serviço dos respondentes e suas percepções sobre o Clima           

         Organizacional  

 

 

Na relação entre o tempo de serviço dos respondentes e os valores atribuídos aos 

fatores do Clima Organizacional, os resultados apresentaram que a maior média alcançada  foi 

revelada pelos respondentes com tempo de serviço igual ou superior a 15 anos e, mais uma 

vez, refere-se ao fator Coesão entre os colegas. A percepção negativa do clima e 

estatisticamente significativa com médias inferiores a 2,9 foi revelada pelos respondentes com 

tempo de serviço inferior a 1 ano e referem-se, especialmente, ao fator conforto físico; os de 

5 a 9 anos referem-se aos fatores reconhecimento e conforto físico; e na percepção dos que 

estão de 10 a 14 anos trabalhando na instituição, os resultados negativos referem-se aos 

fatores apoio da chefia e da organização, reconhecimento e conforto físico. Neste item, os 

resultados evidenciam que o tempo de serviço não influencia a percepção dos servidores sobre 

o clima organizacional e autoriza diagnosticar que, no Campus de Currais Novos, o clima se 

apresenta mediano em coesão entre colegas e negativo para os demais fatores, na percepção 

de todas as categorias e em todos os tempos de serviço dos servidores na organização 

pesquisada. 

 

 

3.2 DIAGNÓSTICO DAS RESPOSTAS DOS COLABORADORES ÀS PERGUNTAS 

ABERTAS  

 

Neste tópico serão apresentados os resultados e análise de conteúdo das respostas às 

questões abertas, relacionando as descrições das respostas aos fatores da Escala do Clima 

Organizacional (ECO), considerando que o Clima Organizacional “está relacionado às 
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percepções e interpretações comuns das dimensões das atividades, do ambiente e das políticas 

que caracterizam a organização” (MARTINS, 2008, p. 30).  

Os resultados dos questionamentos apresentados a seguir referem-se à opinião dos 

servidores sobre os aspectos positivos, os aspectos negativos e as sugestões de mudanças no 

clima organizacional do Campus de Currais Novos. 

 

 

3.2.1 Aspectos positivos do Clima Organizacional no Campus de Currais Novos 

 

 

Quanto aos aspectos positivos do clima no Campus de Currais Novos, das opiniões 

dos respondentes, (72,7%) foi relacionada ao fator coesão entre os colegas, ou seja, das 77 

opiniões positivas para todos os fatores, 56 referem-se a este fator. Estatisticamente, este 

resultado indica um forte senso de coesão entre os colaboradores que poderá influenciar 

positivamente nos processos coletivos, de formação de equipes e de cooperação mútua, 

conforme sugere Martins (2008). Com relação aos demais fatores do clima, na opinião dos 

servidores, eles apresentam pouco significado para os aspectos positivos na sua organização. 

 Ao se analisar o conteúdo das respostas abertas referentes a controle/pressão, as 

poucas colocações, mesmo que se referindo a aspectos positivos, deixam uma denotação 

crítica com sentido de negatividade, conforme respostas descritas a seguir:  

 

“Quem deseja fazer alguma coisa de útil, faz sem que ninguém mande. Entretanto, 

quem apenas cumpre sua carga horária (sala de aula, com relação ao professor) não 

cria problemas, porque não exige nada, não faz projeto nenhum que venham 

recursos (porque quem faz, passa 2 a 3 anos para receber os equipamentos e, quando 

o CERES libera vem danificado).” 

“Acho que o clima só é agradável porque não tem nenhum tipo de cobrança. No meu 

setor, todos trabalham como quer e na hora que quer.”  

 

Assim sendo, surge uma incerteza quanto aos resultados desse fator quando da média 

geral identificada nos resultados estatísticos da ECO. Naquele momento, compreendeu-se 

que, conforme argumento da autora do instrumento, quanto menor for a média melhor será o 

clima (MARTINS, 2008). Esta análise será aprofundada mais adiante. 

Numa segunda análise sobre os aspectos positivos levando em consideração as 

opiniões distribuídas por categoria profissional e tempo de serviço no Campus de Currais 

Novos, tem-se que houve uma atribuição significativa dos respondentes, de todas as 

categorias profissionais e de todos os intervalos de tempo de serviço, em relação ao fator 
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coesão entre colegas. Para os demais fatores as respostas atribuídas foram irrelevantes em 

termos quantitativos.  Dessa forma, o diagnóstico que se faz do clima positivo no Campus de 

Currais Novos a partir da análise dos resultados é de que há um baixo índice de satisfação nos 

fatores Apoio da chefia e da organização; Reconhecimento; Conforto físico e 

Controle/pressão. Isso revela a necessidade de maior atenção da gestão sobre o clima gerado 

na organização pesquisada uma vez que, na opinião dos colaboradores, dos cinco fatores 

pesquisados, quatro não apresentam relevância ou importância para sua instituição. Esse 

diagnóstico sustenta-se em Ferreira (2013), o qual defende a gestão do clima organizacional 

como uma ação importante que deve ser realizada em conjunto com o gestor da organização, 

sendo que a pesquisa do clima é um instrumento que pode ser utilizado para melhor 

compreender a satisfação e a motivação do indivíduo no trabalho. 

 

 

3.2.2 Aspectos negativos do Clima Organizacional no Campus de Currais Novos 

 

 

Quando questionados sobre os aspectos negativos do Clima Organizacional no 

Campus de Currais Novos, tem-se que das 121 opiniões dos respondentes, 58 (quase metade, 

correspondendo a 47,9 % do total) fazem referência ao apoio do gestor e da organização 

como o fator de maior negatividade. A maioria das respostas diz respeito à falta de 

comunicação entre gestores e colaboradores, ausência da gestão e das ações de gestão no 

Campus de Currais Novos, conforme duas dos relatos:  

 
“Não se percebe nenhuma interação entre chefias e servidores”;  

“As nossas demandas e necessidades sempre foram esquecidas aqui no Campus de 

Currais Novos. Este é o principal aspecto negativo do clima organizacional”.  

 

Observa-se, ainda, um discurso inflamado que atribui à junção do Campus de Currais 

Novos ao Campus de Caicó como causa de vários aspectos  negativos e fator de maior 

prejuízo para o clima da organização pesquisada, como se pode ver nos exemplos a seguir: 

 
 “O clima de embate entre o Campus de Currais Novos e Caicó que tem gerado ao 

longo dos anos a supremacia deste em relação àquele.”  

 “Tudo que é planejado para o CERES fica em Caicó e a direção nos manda o 

mínimo que sobra.” 
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Diante destas e de todas as respostas analisadas, sobre os aspectos negativos do clima, 

no Campus de Currais Novos, parece claro afirmar que existe um alto nível de insatisfação no 

que se refere ao apoio administrativo na instituição pesquisada. A análise descrita sustenta-se 

no que Martins (2008) defende sobre o fator apoio do gestor e da organização como suporte 

afetivo, estrutural e operacional da chefia e da organização fornecido aos servidores no 

desempenho diário de suas atividades no trabalho.  

 Quanto ao fator conforto físico, os aspectos negativos do clima na opinião dos 

colaboradores indicam insatisfação quanto ao ambiente físico, segurança e conforto 

proporcionado pela organização aos servidores para a realização das atividades cotidianas, 

conforme respostas que dizem:  

 

“Falta de espaço físico, como sala para os professores, falta de equipamentos como 

data show em todas as salas, informática precária.” 

“Depender do CERES em Caicó até para a vinda de copos descartáveis.”  

“Depender do CERES é horrível!” 

“Centralização e dificuldades no que diz respeito às solicitações de equipamentos 

para os setores de trabalho.” 

 

Conforme opiniões dos colaboradores ficaram evidenciadas questões não só a respeito 

da precariedade do espaço físico, mas da ausência de um conjunto de ações que estabeleça 

uma dinâmica de melhoria da infraestrutura no Campus de Currais Novos. Quanto a se 

perceber os aspectos deste fator, cabe ainda fazer referência ao Professor Alyson Freire
7
 que, 

a partir de sua percepção, tornou pública sua indignação no site carta potiguar, com relação ao 

fator conforto físico no Campus de Currais Novos conforme pequena parte do seu relato:  

 
O CERES-CN possui professores e estudantes talentosos e promissores, mas que ao 

terem negado as devidas condições que uma universidade deveria oferecer, em vez 

de motivação e identificação com a universidade, eles têm nutrido desesperança, 

insatisfação e revolta contra a instituição (FREIRE, 2014, p. 1-4). 

 

A citação acima intenciona mostrar que a percepção do clima nesse fator extrapola a 

percepção interna dos que fazem a organização e se estende à percepção externa ao convívio 

cotidiano do Campus de Currais Novos, além de servir como fundamentação teórica em causa 

própria.  

Quanto às opiniões por categoria profissional dos colaboradores, os resultados não 

apresentam diferença significativa com o nível de titulação, ou seja, do docente ao bolsista, o 

nível da percepção sobre os aspectos negativos do clima sobre conforto físico na sua 

                                                           
7
 Alyson Freire, Sociólogo e Professor ministrou uma disciplina no curso de especialização de Educação & 

Direitos Humanos no Campus de Currais Novos. 
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organização não é elevado. Já quanto às respostas por tempo de serviço, os resultados 

apresentaram elevação da percepção pessimista do clima em relação ao tempo de serviço na 

instituição, atribuída aos fatores apoio do gestor e da organização e ao conforto físico. Este 

resultado reforça o anteriormente encontrado em pesquisa realizada por Rocha (2010) que 

também identificou relação negativa entre os anos de empresa e o fator apoio da chefia e da 

organização e conforto físico. Para o autor, esta questão se explica no fato de que, quanto 

mais tempo na instituição, mais criteriosos os indivíduos são, principalmente com relação às 

chefias e às condições de trabalho.  

Um ponto importante deste estudo, diz respeito ao fator controle/pressão. Sobre isto, 

a autora do instrumento da pesquisa defende que “neste fator, quanto menor for a média 

melhor o clima porque existe pouca pressão e baixo controle” (MARTINS, 2008, p. 34). No 

entanto, as opiniões dos colaboradores, na maioria docentes, denunciam a ausência de 

controle dos trabalhos e dos trabalhadores como aspectos negativos do clima no Campus de 

Currais Novos.  Entende-se aqui o controle como um processo que guia as atividades 

exercidas para um objetivo previamente determinado, ou seja, a capacidade de verificar se as 

atividades estão ou não alcançando os resultados desejados. Nesse sentido, o controle seria 

benéfico e a ausência de controle, maléfica. Face à interpretação, cabe diagnosticar que os 

resultados inerentes a controle/pressão, no Campus de Currais Novos, têm aspectos negativos 

divergindo do que Martins postula sobre este fator; porém, deve-se analisar que a mesma 

autora defende que “isto deve ser considerado sempre no contexto de cada fator” (MARTINS, 

2008, 34).  

Sobre os aspectos negativos referentes ao fator do clima coesão entre colegas, as 

respostas denotam críticas enfáticas sobre a falta de comunicação e interação entre os colegas 

e entre setores. Porém, comparando os resultados dos aspectos positivos, que alcançaram 

72,7%, e os negativos apenas 18,2%, deve-se considerar que a grande maioria dos servidores 

percebem o clima positivo neste aspecto reforçando todos os resultados deste fator já 

mencionados nesta pesquisa. 

 

 

3.2.3 Sugestões de mudanças no Clima Organizacional do Campus de Currais Novos na 

opinião dos colaboradores 

 
 

Ao se analisar os dados estatísticos sobre as sugestões de mudanças do clima 

organizacional no Campus de Currais Novos, percebeu-se que há um equilíbrio dos números 
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percentuais entre os fatores do clima. Isto quer dizer que há uma percepção, entre todos os 

respondentes, da necessidade de mudanças em todos os fatores do clima.  

O fator Apoio do gestor e da organização foi o que recebeu a maior quantidade de 

sugestões de mudanças a favor de um clima melhor. E dentre as sugestões, a desvinculação do 

Campus de Currais Novos com o Campus de Caicó teve maior destaque. Na opinião de um 

respondente, “para se mudar o clima organizacional do Campus de Currais Novos, devemos 

nos tornar independentes”.  

Outra observação importante que se faz nesse mesmo fator é sobre a falta de 

comunicação entre gestores e colaboradores, conforme respostas a seguir: 

 

“Melhorar a comunicação e os gestores estarem mais próximos dos servidores.” 

“Acontecer reuniões para transmitir as informações a todos os servidores.” 

“Devia haver mais reuniões esclarecendo o que está acontecendo na universidade." 

 

 Um sistema de comunicação que informa as pessoas sobre suas atribuições dentro de 

uma empresa, na perspectiva da tomada de decisão, é um instrumental muito importante para 

refletir a percepção dos servidores em relação ao clima na instituição (RIZZATTI, 2002). 

 Quanto à análise das sugestões de mudanças inerentes ao conforto físico, tem-se que 

as opiniões envolvem questões ligadas especialmente à infraestrutura, ou seja, tudo que 

envolve ambiente físico, organização do trabalho, saúde do servidor, segurança e conforto 

proporcionados pela organização aos seus servidores. 

 Examinando as respostas em relação ao fator controle/pressão, constata-se que a 

maioria das sugestões incide sobre a deficiência na assiduidade e pontualidade dos servidores, 

conforme pode se verificar em alguns dos depoimentos, na maioria de docentes:  

 

“Deveria haver uma cobrança mais rigorosa por parte dos gestores para com os 

servidores/funcionários” 

“Acredito que a pontualidade no primeiro horário da tarde pois, às vezes, o docente 

necessita aguardar os profissionais da área de informática, secretaria e Xerox”.  

“O controle sobre a frequência dos servidores no cumprimento de suas cargas-

horárias” 

 

 Os resultados das respostas aqui analisados no que se refere ao fator controle/pressão, 

reforçam o entendimento de que a percepção do servidores no Campus de Currais Novos 

diverge do conceito defendido por Martins (2008). Os resultados, tanto quantitativos quanto 

qualitativos, deixam evidências de aspectos negativos sobre este fator na organização 

pesquisada, talvez porque haja uma percepção de ausência de controle e não de baixo 

controle. Cabe ressaltar que controle é uma das funções básicas do administrador e uma 
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ferramenta gerencial que tem como finalidade, dentre outras, avaliar e/ou coordenar as 

atividades de toda e qualquer organização.  

 Quanto às opiniões sobre Reconhecimento como aspecto negativo foram pouco 

relatadas. Porém, a análise e interpretação que se faz do que foi dito é que existe uma 

coerência entre os discursos nesse fator e os demais resultados já analisados anteriormente. 

Sobre este fator, todas as respostas se referem à falta de motivação ou de valorização do 

servidor. Diante disto, há uma interpretação de que as deficiências resultantes de outros 

fatores, demonstradas a partir da percepção do colaborador, podem ocasionar a desmotivação 

desse trabalhador. Para Ferreira (2013), a motivação é um componente a favor do clima 

organizacional como qualidade de vida. Para o autor, a motivação não é um produto acabado, 

é compreendida como uma força, uma energia que impulsiona na direção de um objetivo e 

que nasce das necessidades interiores de cada indivíduo. 

 Com base nos resultados da pesquisa e nas análises e interpretações constantes desse 

relatório, pode-se concluir que o diagnóstico do Clima Organizacional do Campus de Currais 

Novos, na percepção dos servidores, apresenta-se com aspectos negativo em relação aos 

fatores Apoio do gestor e da organização, Reconhecimento, Conforto físico e 

controle/pressão. E apresenta um clima positivo com relação ao fator Coesão entre colegas. 

 Diante do exposto, passa-se à proposta de um plano de ação como sugestão de 

melhoria dos aspectos negativos diagnosticados como forma de possibilitar possíveis ações e 

ajustes nas práticas em gestão de pessoas no Campus de Currais Novos.  
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4 PLANO DE AÇÃO: GESTÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

  

 Parte-se do princípio de que o Clima Organizacional é vivenciado e administrado em 

Gestão de Pessoas e considera-se que a pesquisa é produto da instituição pesquisada, 

afirmação essa sustentada inicialmente na teoria/prática da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

da UFRN
8
 que tem como missão: promover a política de gestão de pessoas, visando o 

desenvolvimento pessoal, social e profissional, zelando pelos direitos, saúde e qualidade de 

vida no trabalho. E, dentre os objetivos da Pró-Reitoria encontra-se o de “facilitar o 

relacionamento interpessoal nas equipes, criando um Clima Organizacional favorável”.  

As atividades em Gestão de Pessoas devem ser compartilhadas com os líderes das 

empresas. O gestor participa da seleção do empregado, avalia o desempenho, orienta suas 

atividades, dá feedback, transmite informações, etc. Isso significa que as tarefas de Gestão de 

Pessoas também se atribuem a cada Gestor no sentido de zelar pela manutenção de um clima 

organizacional positivo (FERREIRA, 2013). 

 Com base nos resultados, análises e interpretações desenvolvidas e fundamentadas em 

consonância com a literatura desta pesquisa, apresenta-se um plano de ação que sugere 

atender as necessidades detectadas na percepção dos servidores, sobre o Clima 

Organizacional no Campus de Currais Novos. 

 

 

4.1 FATORES NEGATIVOS DO CLIMA - PLANO DE AÇÃO 

 

 

 Neste tópico, a título de sugestão, apresenta-se a elaboração de uma proposta de ações 

administrativas no sentido de contribuir com a resolução dos problemas, percebidos pelos 

servidores, que podem afetar o Clima Organizacional do Campus de Currais Novos. Na 

perspectiva da apresentação dos achados da pesquisa, não se pretende apresentar dados 

definitivos, mas a proposta tem a intenção de servir, no mínimo, para uma reflexão sobre a 

percepção que os servidores têm do ambiente de trabalho e das experiências vivenciadas neste 

                                                           
8
 Conferir em Resolução nº 024/2006 – CONSAD que dispõe sobre o  Sistema de Avaliação de Desempenho dos 

servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

http://www.sistemas.ufrn.br/shared/verArquivo?idArquivo=1250397&key=1d7540fee4d499665b418abba070fbff
http://www.sistemas.ufrn.br/shared/verArquivo?idArquivo=1250397&key=1d7540fee4d499665b418abba070fbff
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ambiente, que podem influenciar o comportamento das pessoas envolvidas e, 

consequentemente, o desempenho da organização.  

 

 

4.1.1 Apoio do gestor e da organização 

 

 

 Administrar o clima referente ao fator Apoio do gestor e da organização significa 

fornecer aos servidores, suporte afetivo, estrutural e operacional no desempenho diário de 

suas atividades no trabalho. Após pontuar os fatores do clima percebido pelos servidores, 

apresentam-se os pontos negativos e plano de ação no sentido de contribuir para a melhoria do 

Clima Organizacional identificado.  

 

Quadro 1 Fator negativo em apoio do gestor e da organização - Proposta de ação 

 

Pontos negativos percebidos 

 

Plano de Ação – Administração do Clima 

 

Ausência da Direção em C. Novos 

 

Normatização do CONSAD/UFRN sobre definição e 

cumprimento da responsabilidade administrativa do Gestor 

do CERES para com o Campus de Currais Novos 

Falta de planejamento Elaboração do Plano Diretor dentro das especificidades do 

CERES/Currais Novos 

Falta de comunicação Definir um setor de comunicação físico on-line, mural e de 

correspondência oficial atualizada; reuniões administrativas 

(geral e por categorias profissionais) 

Indefinição das tarefas Proporcionar treinamento, capacitação e estabelecer 

objetivos a serem alcançados, Integração novos servidores 

Ausência de reuniões Calendário pré-fixado de reuniões administrativas no 

Campus de Currais Novos e quando necessário 

Tratamento diferenciado  Programação de eventos interativos em Recursos Humanos 

– visitas aos setores como rotina de gestão; ouvir 
 

Indiferença aos novos servidores 

 

Seminário de integração para novos servidores 

 

Junção dos Campi C. Novos/Caicó Rever possibilidade de separação e/ou constar nas propostas 

políticas para Direção do CERES programação e 

agendamento de atividades administrativas no Campus de 

Currais Novos. 

Interação Direção/Servidor Adotar o diálogo e troca de ideias: Gestão participativa – 

Visitas aos setores como atividades de gestão – Ouvir o 

servidor individual e coletivamente - reunioes 
Fonte: Dados da pesquisa 2014 
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 Oportunamente, a pesquisadora como membro integrante da organização pesquisada e 

com base na vivência profissional nessa instituição, sugere alguns pontos que não foram 

relatados pelos respondentes ou que foram colocados, de forma implícita, nas respostas aos 

questionamentos abertos da pesquisa.  

 

 Atribuir funções e responsabilidades no sentido de facilitar o atendimento interno e 

externo no Campus de Currais Novos e promover o dinamismo organizacional: 

 

- Promoção da informação e da comunicação como instrumento de relação 

interpessoal entre todos que fazem o Campus de Currais Novos, através de reuniões 

administrativas, correspondência oficial impressa e on-line e utilização de murais; 

- Proporcionar a integração de técnicos-administrativos em eventos de Pesquisa e 

Extensão;  

- Promover a integração dos novos servidores à organização, o que é de fundamental 

importância para gerar o comprometimento e o sentimento de pertença desse 

servidor à instituição; 

- Dinamizar o horário de expediente das secretarias de departamentos, de cursos, setor 

de informática e Xerox de forma que os setores tenham funcionamento de serviços 

e servidores nos horários intercalados para atender às necessidades do público 

estudantil e docente; 

- Conexão (interação) dos setores administrativos e acadêmicos no sentido de 

proporcionar dinamismo no atendimento. Ex. Direção x Chefia - Chefia x Chefia - 

Coordenação x Coordenação - Secretarias x Secretarias; 

- Representação da Diretoria de Administração de Controle Acadêmico (DACA), 

antigo DAE, no Campus de Currais Novos; 

- Intermediar ou atribuir responsabilidade sobre assuntos referentes ao aposentado 

residente em Currais Novos, junto ao setor de aposentados da UFRN/Natal; 

-  Intermediar assuntos (definir setor no Campus) junto ao Plano de Saúde CAURN; 

Para fundamentar as estratégias para resolução do clima negativo percebido, cabe citar 

que “uma maneira natural de avaliação do clima é através das reuniões, dos contatos mantidos 

entre gestores e os membros de suas equipes de trabalho. Nesses contatos, os gestores 

percebem os problemas potenciais que possam afetar o clima da empresa” (LUZ, 2003, p.35). 
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4.1.2 Reconhecimento 

 

 Na administração do clima sobre ao fator reconhecimento, diversas formas são 

utilizadas pela organização para valorizar a qualidade, a produtividade, o esforço e o 

desempenho do servidor (MARTINS, 2008). Para que a prática administrativa deste fator 

apresente resultados, “o reconhecimento deve ser comunicável e explícito a fim de que as 

pessoas possam perceber que seu esforço e dedicação são apreciados” (MÓL et al, 2010, p. 

64). 
 

Quadro 2 Fator negativo do clima em reconhecimento - Proposta de ação 

 

Pontos negativos percebidos 

 

Plano de Ação – Administração do Clima 

Falta de motivação Feedbacks - condições de trabalho - Cursos de RH – 

Capacitação – Seminários motivacionais - Interação 

Falta de valorização do servidor Capacitação - Avaliar desempenho - Reconhecer o mérito 

- Envolvimento nos projetos de pesquisa e extensão, etc. 

Falta de reuniões motivadoras Reuniões administrativas periódicas para ouvir o servidor 

– Acatar sugestões - Interagir 
Fonte: Dados da pesquisa 2014 

 

 

4.1.3 Conforto físico 

  

 

 O fator Conforto físico está voltado para o desenvolvimento de recursos humanos e 

para o cuidado com as pessoas no que se refere a ambiente físico, segurança e conforto 

proporcionados pela organização aos servidores (MARTINS, 2008).  

 

Quadro 3 Fator negativo do clima no conforto físico - Proposta de ação 

 

Pontos negativos percebidos 

 

Plano de Ação – Administração do Clima 

Instalações físicas inadequadas Adequação dos espaços físicos – Condições ergonômicas - 

Inter-relação dos setores (condições de trabalho) 

Distanciamento C. Novos / Caicó Delegação de competências pelo Gestor em Currais Novos 

– Encurtar distância através de ações 

Poucos computadores Disponibilidade de equipamento de informática 

Acessibilidade Adequação dos espaços ou das atividades de modo a 

promover a acessibilidade  

Tecnologia precária Propiciar os recursos tecnológicos adequados ao trabalho 

Falta sala de professor individual Proporcionar ambiente de trabalho confortável 

Ambiente inconveniente ao sigilo 

profissional 

Organização dos setores – entrada restrita – adequação dos 

setores de trabalho (divisórias) 

Pouca segurança Contratação de profissional – Rever escala vigilância 

Falta de material equipamento para 

segurança 

Condições adequadas ao trabalho/segurança  
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4.1.4 Controle/Pressão  

  

 

 O Fator Controle/Pressão é exercido pela organização e pelos supervisores sobre o 

comportamento e desempenho dos servidores (MARTINS, 2008).  Na tarefa de executar esse 

controle “é necessário que a chefia esteja atenta para captar o real significado das ações 

expressas no trabalho, o que implica comportamentos mais receptivos e sutis de comando em 

face do trabalhador e do ambiente organizacional” (KANAANE,1999, p. 83). Dessa forma, 

entende-se que o controle das atividades, executado de forma eficiente e democrática, é 

legítimo e faz parte das funções básicas do Administrador de toda e qualquer organização. 

 

Quadro 4 - Fator negativo do clima em controle/pressão - Proposta de ação 

 

Pontos negativos percebidos 

 

Plano de Ação – Administração do Clima 

Falta de assiduidade/pontualidade Acompanhamento – integração – reuniões - ouvir  

Absenteísmo (ausência do trabalho) Reuniões - Ouvir o servidor – Atribuir 

responsabilidades 

Falta de acompanhamento de 

atividades 

Atribuição de tarefas pelas chefias – 

Acompanhamento das atividades 

Falta do controle de frequência dos 

funcionários 

Acompanhamento - Reuniões - Dinamizar 

expedientes por setor adequando servidor e usuário 

Falta controle da carga horária 

docente 

Acompanhamento pelas chefias/Departamentos: 

Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas (SIGAA)  
Fonte: Dados da pesquisa 2014 

 

 

4.1.5 Coesão entre colegas 

 

 

 O fator coesão entre colega refere-se à união, vínculos e colaboração entre os colegas 

de trabalho (MARTINS, 2008). Para a autora, este fator enquanto fator predominante indica 

um forte senso de coesão entre os servidores que poderá influenciar positivamente nos 

processos coletivos, de formação de equipes e de cooperação mútua. No que tange ao 

envolvimento do servidor e, consequentemente, o comprometimento com a sua instituição, 

Rodrigues e Bastos (2013) descrevem que o aspecto afetivo do comprometimento fortalece a 

natureza afetiva do processo de identificação e envolvimento do servidor com os objetivos da 
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organização. Os autores defendem ainda que este envolvimento é nutrido pelo sentimento de 

lealdade, pelo desejo de pertencer à organização e trabalhar para o seu desenvolvimento.  

  Isso faz acreditar que a necessidade de trocar informações sobre o trabalho e de 

cooperar com a equipe, permite o relacionamento entre os indivíduos além de transformar 

problemas em resoluções, o que acaba sendo imprescindível para a organização.  

 

Quadro 5 Fator negativo do clima em coesão entre colegas - Proposta de ação 

 

Pontos negativos percebidos 

 

Plano de Ação – Administração do Clima 

 

Interação docente/Funcionários  

 

Incluir funcionários em projetos e eventos acadêmicos 

 

Integração entre setores Compartilhar a atribuição de responsabilidade entre 

setores 

 

Relação interpessoal Promoção de eventos – Seminários em Recursos 

Humanos – Reuniões das categorias 

 

Colaboração entre docentes Reuniões Administrativas departamentais 

 

Conflitos  Fortalecer as Relações Humanas – Diálogo individual e 

coletivo: gestão/servidor, servidor/servidor 

 

Comprometimento dos novos 

servidores 

Programa de integração em consonância com a missão 

da organização e dos setores – Atribuir 

responsabilidades 

 

Compromisso de docentes e 

funcionários com setores e 

colegas 

Atuação do gestor e chefias no processo de integração 

dos novos servidores;  

Reuniões Administrativas pré-fixadas e quando 

necessário; 

 Avaliação de desempenho efetiva semestral ou anual  
Fonte: Dados da pesquisa 2014 

 

 O Relatório e Plano de Ação elaborado em atendimento ao objetivo geral da pesquisa 

e ao que propõe o mestrado profissional em Gestão de Processos Institucionais (MPGPI), 

sugere contribuir para a construção de um Clima Organizacional favorável ao ambiente 

vivenciado pelos que fazem o Campus de Currais Novos. Nessa perspectiva apontou-se, 

através deste diagnóstico, os pontos positivos e negativos do clima, além da possibilidade dos 

gestores conhecerem as necessidades dos servidores, transformando o processo de gestão de 

pessoas numa ação interativa, democrática e participativa. 



122 

 

 

 É oportuno acrescentar que a pesquisa sobre o Clima Organizacional pode ser um 

instrumento importante para a reorganização dos fatores que influenciam o comportamento 

dos indivíduos no ambiente de trabalho. Quanto a isto, Mól et al (2013) diz que tão 

importante quanto a identificação da percepção dos servidores sobre a dimensão do Clima 

Organizacional, é o comprometimento dos dirigentes com a solução dos problemas 

identificados e com a consolidação dos aspectos positivos que reforçam a identidade e os 

sentimentos de pertencer a instituição.  

 Enfim, o papel do gestor nesse processo é de extrema importância, pois é de sua 

responsabilidade administrar os pontos negativos e positivos detectados na organização e 

fazer com que o clima interno seja agradável, permitindo um ambiente propício à união, ao 

comprometimento e à cooperação entre todos os envolvidos na organização.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Após apresentação e análise dos resultados do presente estudo, tem-se elementos para 

tecer considerações visando responder ao problema da pesquisa que teve como objetivo geral 

Diagnosticar o Clima Organizacional no Campus de Currais Novos, com vistas à elaboração 

de um relatório técnico que possa servir de ferramenta gerencial para as decisões sobre 

políticas e práticas de gestão de pessoas, voltadas para a organização pesquisada. Diante do 

exposto, algumas considerações puderam ser tecidas em relação à conclusão da pesquisa.  

Ao se analisar os dados com o objetivo de descrever a percepção dos s (docentes, 

técnico-administrativos, terceirizados e bolsistas) e sobre o Clima Organizacional no Campus 

de Currais Novos tem-se que, considerando a classificação de Martins (2008), os resultados 

indicaram um clima mediano e tendente a negativo, a partir da média geral dos cinco fatores 

(apoio da chefia e da organização – recompensa - conforto físico - controle/pressão e 

coesão entre colegas), atribuídas pelos respondentes.  

Para se identificar qual(is) fator (es), segundo a ECO, predomina(m) na percepção dos 

colaboradores do Campus de Currais Novos sobre o Clima Organizacional que vivenciam, os 

resultados indicaram que o fator que apresentou maior média foi coesão entre colegas. Diante 

disto, considera-se este fator como predominante no Campus de Currais Novos, embora com 

nível mediano e distante do que se considera ser um bom clima. Ressalta-se que este fator, 

segundo Martins (2008), refere-se à união, vínculos e colaboração entre os colegas de trabalho 

e indica senso de coesão entre os servidores, que poderá influenciar positivamente nos 

processos coletivos, de formação de equipes e de cooperação mútua. Por outro lado, os fatores 

conforto físico, apoio do gestor e da organização e reconhecimento apresentaram os mais 

baixos índices das médias fatoriais, na percepção dos colaboradores, sobre o clima que 

vivenciam. 

Com o objetivo de se relacionar o perfil profissional dos colaboradores e suas 

percepções sobre o Clima Organizacional no Campus de Currais Novos, tem-se que os 

resultados também mostraram que o fator coesão entre colegas obteve a melhor média 

fatorial, na percepção de todas as categorias profissionais, como o fator que apresenta melhor 

clima e com destaque na avaliação dos terceirizados. Cabe ainda frisar que todas as médias 

dos terceirizados são superiores às demais categorias. Estes dados vêm divergir dos resultados 

de pesquisas sobre clima, apresentados por Ferreira (2013), Mól et al (2010) e Santos (1999) 

quando estes autores defendem que o cargo, função ou escolaridade influenciam 
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positivamente o clima, seguindo a linha de raciocínio de que os servidores que estão em 

categorias hierárquicas mais altas percebem melhor o clima. A análise dos resultados 

apresentados pelos terceirizados traz, ainda, uma reflexão sobre a sua condição trabalhista, o 

sentimento de pertença à instituição e a disponibilidade em revelar sua real percepção sobre o 

clima organizacional, diante à instabilidade no emprego que caracteriza o trabalhador 

terceirizado. Esta análise baseia-se no discurso das respostas dos próprios terceirizados sobre 

os aspectos negativos do clima, as quais contrariam as notas atribuídas, por essa categoria, aos 

fatores da ECO, uma vez que denotam insatisfação quanto ao tratamento de indiferença 

recebido da organização e a cobrança das atividades desigual em relação aos servidores 

efetivos da instituição. Esta análise sustenta-se, também, no que descreve Macedo et al (2007) 

sobre  o desafio do processo de gestão em estabelecer atribuições que sejam pertinentes aos 

trabalhadores terceirizados e aos servidores da organização contratante, sem que afete os 

aspectos comportamentais entre as duas equipes. 

Ainda sobre a interpretação da estatística por categoria profissional, verificou-se que 

também houve uma percepção coerente dos respondentes no que diz respeito ao fator 

conforto físico o qual apresentou a percepção mais negativa do clima. Lembrando que este 

fator está voltado para o desenvolvimento de recursos humanos e para o cuidado com as 

pessoas.  

Com o objetivo de relacionar o tempo de serviço dos colaboradores respondentes e 

suas percepções sobre o Clima Organizacional no Campus de Currais, tem-se que os 

resultados apresentam equidade na percepção dos colaboradores levando em consideração a 

melhor média do clima, embora mediana, para o fator Coesão entre colegas. Os demais 

fatores obtiveram médias negativas, sendo que a menor média atribuiu-se ao fator conforto 

físico. Este resultado evidenciou que a categoria profissional do respondente e o tempo de 

serviço na instituição, não influenciou suas percepções sobre o clima organizacional no 

Campus de Currais Novos.  

Os resultados aqui descritos a partir dos dados estatísticos forneceram subsídios para 

uma análise global das médias fatoriais da ECO, que permitiram identificar o clima 

organizacional do Campus de Currais Novos como mediano e tendente a negativo na 

percepção dos respondentes, de todas as categorias e em todos os tempos de serviço, da 

organização pesquisada. Esta concepção da análise sustenta-se na compreensão de que a 

média geral (2,91) atribuída aos fatores da ECO indica uma tendência negativa do clima.  

 No que se refere às questões abertas, utilizou-se da análise de conteúdo para elucidar a 

percepção do Clima Organizacional no Campus de Currais Novos a partir da opinião dos 
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respondentes sobre os aspectos positivos e negativos do clima e das sugestões para melhoria 

do clima negativo percebido, relacionando as respostas aos fatores da ECO, conforme descrito 

a seguir:  

 Quanto aos aspectos positivos, a análise que se fez é de que prevaleceu coesão entre 

colegas como o melhor fator do clima organizacional no Campus de Currais Novos, também 

indicando senso de coesão entre os servidores. Com relação aos demais fatores do clima, na 

opinião dos respondentes, estes apresentaram pouco significado para os aspectos positivos na 

organização pesquisada. 

 Sobre os aspectos negativos, as respostas abertas apontaram para uma forte relação 

entre o fator Apoio do gestor e da organização e os aspectos negativos do clima, mostrando 

que existe uma deficiência no suporte afetivo, estrutural e operacional da gestão e da 

organização fornecido aos servidores no desempenho diário de suas atividades no trabalho. O 

ponto mais crítico identificado pelos respondentes, nesse fator, diz respeito à falta de 

interação e comunicação entre gestores e servidores, que nasce da distância e dependência do 

Campus de Currais Novos com o Campus de Caicó. Também na opinião dos respondentes, à 

precariedade do espaço físico e a ausência de ações administrativas que estabeleçam uma 

dinâmica de melhoria da infraestrutura no Campus de Currais Novos, indicam um alto nível 

dos aspectos negativos referentes ao fator conforto físico. 

   Um ponto importante ainda sobre os aspectos negativos, diz respeito ao fator 

controle/pressão. A interpretação dada por Martins (2008), é que neste fator quanto menor a 

média melhor o clima porque existe pouca pressão e baixo controle. No entanto, as opiniões 

dos colaboradores denunciam a ausência de controle dos trabalhos e dos trabalhadores como 

aspectos negativos do clima no Campus de Currais Novos.  Entendendo-se o controle como 

um processo que guia as atividades exercidas para um determinado objetivo. Cabe lembrar 

que o controle ou coordenação das atividades é função básica do administrador e se faz 

necessária em toda e qualquer organização. Face à interpretação, se analisa que os resultados 

inerentes a controle/pressão, no Campus de Currais Novos, têm aspectos negativos divergindo 

do que postula a autora do instrumento sobre este fator; porém deve-se considerar que a 

mesma autora defende que o critério de avaliação deve ser considerado sempre no contexto de 

cada fator. Isso permite compreender que as especificidades inerentes ao Campus de Currais 

Novos contribuíram para que o fator controle/pressão tenha aspectos negativos do clima. 

 Sobre as sugestões de melhorias do clima opinadas pelos colaboradores, incidiram 

basicamente sobre os aspectos negativos do clima percebido, tendo como maior número de 
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sugestões a busca pela independência do Campus de Currais Novos e uma gestão participativa 

que promova a interação de todos os colaboradores da instituição e uma comunicação efetiva.  

 Em última análise, a pesquisa forneceu subsídios que permitiram alcançar o objetivo 

geral do estudo que foi Diagnosticar o Clima Organizacional do Campus de Currais Novos, 

com vistas à elaboração de um relatório técnico que possa servir de ferramenta gerencial para 

as decisões sobre políticas e práticas de gestão de pessoas, voltadas para a organização 

pesquisada. Portanto, o diagnóstico que se emite, com base nos resultados das análises 

estatísticas e de conteúdo, é que o Clima Organizacional no Campus de Currais Novos tem 

aspectos mediano e tendente a negativo uma vez que os fatores da ECO obteveram índices 

mediano e/ou inferiores a mediano, indicando que na percepção dos servidores nenhum dos 

fatores pesquisados representam relevância ou muita importância para a instituição 

pesquisada. 

 Por fim, utilizou-se do diagnóstico do Clima Organizacional feito a partir dos 

resultados da ECO e das questões abertas, para a elaboração de um Relatório Técnico com 

proposta de Plano de Ação que encontra-se anexo, constante do Apêndice N, desta 

dissertação. Após aprovado no exame de defesa, o Relatório será desmembrado e apresentado 

a Direção do CERES/Currais Novos como produto da pesquisa conforme propõe um 

mestrado profissional. Dessa forma, a pesquisadora como membro integrante da instituição 

pesquisada, encontrou no Mestrado Profissional em Gestão de Processos Institucionais 

(MPGPI) a oportunidade de contribuir com uma proposta interventiva para a construção de 

um Clima Organizacional favorável ao ambiente vivenciado, por ela e por todos que fazem o 

Campus de Currais Novos, no sentido de aprimorar os pontos negativos detectados que 

podem afetar o comportamento do corpo funcional. Isto implica numa ação com objetivo de 

operar mudanças no ambiente organizacional, de forma a proporcionar um ambiente 

agradável e propício ao bom desempenho do servidor e da organização. Esta é a principal 

contribuição prática desse estudo.  

Diante do exposto, sugerimos que a administração do CERES/Campus de Currais 

Novos, inclua a avaliação do Clima Organizacional como uma prática administrativa e 

periódica em Gestão de Pessoas. Desse modo oportuniza um meio eficaz de dar voz aos 

servidores e assim identificar os pontos fracos que contribuem para os aspectos negativos do 

clima, assim como os pontos fortes que favorecem, positivamente, o ambiente de trabalho. A 

avaliação do clima é fundamental quando se assume uma gestão como um compromisso 

pessoal e para com a organização. 
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Como recomendação para futuros estudos do Clima Organizacional, definiu-se a 

necessidade de analisá-lo de forma macro envolvendo outras características do ambiente e da 

organização pesquisada, permitindo uma readaptação dos fatores do clima à realidade 

organizacional do setor público. Apesar de esta investigação ter sido realizada com toda a 

população de servidores de um Campus Universitário, estes não devem ser generalizados 

permitindo que a pesquisa fique restrita à amostra tomada, porque seus resultados são 

baseados em percepções individuais sobre as características de um ambiente organizacional 

específico e porque há necessidade de envolver mais pessoas - os discentes - que fazem parte 

como usuários da organização e como receptores dos serviços prestados.  

 A principal contribuição teórica desse estudo reside na constatação de que questões 

abertas associadas aos fatores do clima já validados podem dar maior sustentação, clareza e 

confiabilidade aos resultados; além de ter identificado possível divergência de mensuração 

entre os resultados estatísticos da ECO e a análise de conteúdo das questões abertas, no que se 

refere ao fator Controle/pressão considerando as especificidades do Campus de Currais 

Novos. Diante disto, tem-se como necessidade validar modelos de análise para futuros 

estudos, com medidas que compreenda melhor as especificidades da organização a ser 

pesquisada no contexto do Clima Organizacional. 
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