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RESUMO 

A presente pesquisa foi desenvolvida no Município de Flor do Sertão no Estado de 

Santa Catarina e teve como objetivo verificar o clima organizacional e os aspectos positivos e 

negativos determinantes do mesmo. Para a realização da pesquisa, utilizou-se de um 

questionário composto por 14 questões, sendo elas de múltipla escolha. A pesquisa se deu com 

12 de funcionários lotados nas Secretarias de Administração e Fazenda. Realizaram-se análises 

estatísticas como média aritmética, diagnosticando as variáveis que estão contribuindo 

positivamente com um clima organizacional favorável.  

 Os resultados apontaram alguns aspectos que merecem a atenção do Município em questão, 

alguns no sentido de serem reforçados e outros a serem melhorados, de modo que os servidores 

se sintam motivados a desempenhar melhor suas atividades e estejam realizados pessoal e 

profissionalmente.  

 

Palavras-chave: Órgão público – Clima organizacional – Gestão de pessoas no setor público. 
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1 INTRODUÇÃO 

As pessoas possuem papel de extrema importância para o andamento das atividades 

em toda e qualquer organização, seja ela publica ou privada. Para que as organizações publicas 

obtém resultados positivos no desempenho das atividades, são necessárias pessoas 

comprometidas e que estejam dispostas a dar o seu melhor, sendo que o clima organizacional 

tem grande influência no que diz respeito aos fatores de satisfação, eficiência e eficácia em suas 

funções e principalmente na motivação, pois é ela que move todo o comportamento do ser 

humano. 

No setor publico o principal objetivo é prestar serviços a população, estes serviços 

precisam ser eficientes e adequados a cada situação gerada. A função do setor publico é fornecer 

melhor qualidade de vida a sociedade, fornecendo-lhes moradia e assim consequentemente 

promovendo a dignidade, segurança, saúde e bem-estar. Para atingir estes objetivos precisa-se 

da colaboração de todos os funcionários públicos, estes devem estar inseridos em uma equipe 

comprometida a promover o bem-estar social. 

Para Di Pietro (2003, p. 433) servidor público “é o termo utilizado para designar 

pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e as entidades da Administração Indireta, com 

vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos”. 

Devido a prestação de serviços voltado ao interesse da sociedade e terem seus salários 

pagos pelos contribuintes, os servidores públicos precisam satisfazer aos princípios 

constitucionais aplicados a administração publica, sendo que as atividades não tem o interesse 

e a satisfação da administração publica e sim ao interesse da sociedade (ALMEIDA, 2013). 

 A satisfação com o trabalho é uma atitude geral do sujeito em relação ao trabalho que 

realiza, sendo construída a partir do somatório de diferentes elementos, como: convivência com 

colegas e superiores, obediência a regras e politicas organizacionais, alcance de padrões de 

desempenho e aceitação de condições de trabalho, por exemplo (ROBBINS, 2002) 

 O clima organizacional evidencia-se como atributo da organização, conforme a 

percepção de seus participantes (SANTOS, 1999).  

 O presente estudo tem como objetivo verificar os fatores motivacionais presente entre 

os servidores do Município de Flor do Sertão - Santa Catarina, lotados nas Secretárias de 

Administração e Fazenda aferido por meio de aplicação de questionário. 
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1.1 Contextualização 

Para a realização do presente estudo foi convidado a participar, todos os funcionários 

lotados na secretaria de Administração e Fazenda do Município de Flor do Sertão, um número 

de 12 servidores públicos, ressaltando que o Município de Flor do Sertão – Santa Catarina conta 

hoje com 111 servidores públicos municipais.  

Neste estudo foi optado pelo questionário autoaplicável para realizar a coleta de dados, 

esta ferramenta para o momento proporciona economia de tempo, abrange grande parte de 

pessoas ao mesmo tempo e tem maior rapidez e precisão na obtenção das respostas, sendo que 

ainda para aplicar o mesmo não é necessário retirar o servidor do seu horário de trabalho, sendo 

que o mesmo foi entregue aos entrevistados e dado um prazo de 20 dias para a devolução do 

mesmo respondido. O questionário foi composto por 15 questões de múltipla escolha. 

1.2  Formulação do problema  

 Crespo (2004) afirma que os estudos sobre clima organizacional permitem que as 

organizações detectem as áreas que necessitam de melhorias e implantem medidas adequadas 

para o aumento da produtividade dos funcionários. 

 Para Bispo (2006), a pesquisa de clima organizacional é um instrumento que permite 

avaliar o ambiente de trabalho, o relacionamento entre os funcionários e com seus superiores 

hierárquicos. 

 Com base no exposto, tem-se como problema de pesquisa: Quais os fatores e como eles 

influenciam o clima organizacional do Município de Flor do Sertão Santa Catarina? 

1.3 Objetivo Geral  

Identificar quais os fatores que influenciam o clima organizacional do Município de 

Flor do Sertão Santa Catarina.  
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1.4 Objetivos Específicos 

Identificar o número de servidores públicos ativos no Município de Santa Catarina.  

Avaliar a motivação entre os servidores. 

Avaliar a satisfação dos servidores. 

Propor medidas para tornar o clima organizacional mais adequado as necessidades 

apontadas pelos servidores. 

 

1.5  Justificativa 

 

Atualmente todo e qualquer gestor publico esta percebendo que a forma como os servidores 

veem a função que integram dentro do setor publico afeta diretamente a sua eficiência na 

prestação dos serviços a população, portanto o gestor precisa conhecer a estrutura dos setores 

envolvidos, a motivação dos servidores e o ambiente organizacional, pois é um clima 

organizacional agradável que ira impulsionar os servidores a trabalharem motivados, realizados 

e felizes.  

Para Rego e Guaraldo (2206), a pesquisa de clima organizacional consiste em um 

levantamento de opiniões que caracterizam uma representação da realidade organizacional, 

retratando o que as pessoas que ali trabalham acreditam estar acontecendo em um determinado 

momento e resultando em um diagnóstico sobre a situação atual da organização.  Os subsídios 

fornecidos pela pesquisa de clima organizacional funcionam como um mapeamento das 

percepções sobre o ambiente interno á organização, podendo se um importante ponto de partida 

para mudanças e desenvolvimento organizacional. 

Assim, Alvarães (2006) diz que a pesquisa de clima organizacional é uma das ferramentas 

que possibilitam fazer um diagnostico da organização. Utilizando-se de entrevistas individuais 

e questionários por escrito, é possível extrair dos colaboradores as suas impressões e 

informações valiosas sobre a empresa.  
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2 REVISÃO TEÓRICA 

2.1 Organizações, organizações públicas e clima organizacional 

As organizações fazem parte da vida de todos os seres humanos, isso ocorre pela 

interatividade necessária a sobrevivência de todos, não vivemos de forma isolada, precisamos 

interagir. Maximiano (2010, p.3) diz que a “sociedade humana é feita de organizações que 

fornecem os meios para o atendimento de necessidades das pessoas’’. 

Para Daft (2010, p.9) “organização é uma entidade que é voltada para metas e 

deliberadamente estruturada e coordenadas e são ligadas ao ambiente externo’’. Segundo Hall 

(2004) elas só existem para produzir algo que uma só pessoa não seria capaz de produzir, assim 

uma organização seria a união de duas ou mais pessoas com um objetivo em comum, mas ela 

pode ser mais do que isso.  

Segundo Chiavenato (2004), organizações são unidades sociais, intencionalmente 

idealizadas e recuperadas, com finalidade de almejar objetivos exclusivos. E no enlace em que 

tais objetivos são almejados, as organizações se redefinem para encontrarem grandes objetivos 

e além disso procurar alcança-los com mínimo de empenho e custo. 

Segundo Scroferneker (2008), as organizações publicas diferem das demais organizações 

pois seguem caminhos distintos em determinados aspectos como em relação aos cargos 

públicos, as politicas de pessoal, gerenciamento de finanças, aos projetos de desenvolvimento 

econômico e social, bem como ao atendimentos aos interesses dos cidadãos em geral. 

Nunes (2015) afirma que, a responsabilidade das organizações publicas é de extrema 

importância para oferecer a sociedade em geral, serviços de qualidade visto que os 

trabalhadores são provedores e usuários dos atendimentos e serviços disponibilizados pelas 

organizações publicas, respeitando sempre os princípios de ética, legalidade e transparência.  

De acordo com Pires e Macêdo (2006), as organizações publicas deparam-se com um 

ambiente de tendências politicas, em constantes transformações e inovações, sendo necessário 

integrar esses acontecimentos do dia a dia em busca de forças e estratégias capazes de conduzir 

os serviços atendendo as necessidades da sociedade, e não deixar que essas inovações ou 

tendências politicas venham a atrapalhar de alguma forma o desempenho das atividades laborais 

dos funcionários que devem estar sempre de prontidão para atender aos anseios da população. 

Chiavenato (1999, p. 52), diz que “o clima organizacional constitui o meio interno de 

uma organização, a atmosfera psicológica e característica que existe em cada organização”. 
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 O clima organizacional é a percepção que os colaboradores tem no seu ambiente de 

trabalho, podendo ser vivido e visto das mais variadas formas, levando em consideração que 

cada pessoas possui diferentes opiniões e percepção, faz-se necessário conhecer a cultura das 

organizações antes de estudar o seu clima interno.  Maximiano (2002) define clima 

organizacional como um termo que expressa a forma como as pessoas se sentem em um 

ambiente de trabalho, e esse sentimento depende de muitos aspectos, desde o local em que a 

organização está inserida até as relações internas com os outros funcionários. 

Chiavenato (2004, p. 448) “afirma que clima organizacional é um assunto que merece 

atenção por parte das organizações, principalmente por parte dos gestores de pessoas, devido a 

contribuição que ele fornece para os resultados”. 

Segundo Chiavenato (2003) as dimensões do clima são: 

- Estrutura organizacional – pode impor liberdade ou limites de ação para as pessoas 

através de regras, regulamentos, autoridade, especialização, etc. O clima será agradável 

se obtiver liberdade; 

- Recompensas – a organização pode criticar ou incentivar os colaboradores pelos 

resultados alcançados, quanto mais estimulo e incentivo melhor será o clima 

organizacional. 

- Calor e apoio – a organização pode mantes um clima de cooperação ou de negativismo, 

quanto melhor o companheirismo melhor será o clima. 

- Responsabilidade – pode reprimir ou incentivar o comportamento das pessoas por meio 

da negação de iniciativa, restrição quanto a decisão pessoal, etc. 

- Risco – a situação de trabalho pode estimular no sentido de assumir novos desafios 

como protetora para evitar riscos, quanto maior o estimulo melhor será o clima. 

- Conflitos – a fim de evitar choques ou incentivar os diferentes pontos de vistas a 

organização pode estabelecer regras e procedimentos, administrando os conflitos por 

meio da confrontação. 

Assim conforme colocado pelo autor, o clima organizacional influencia diretamente 

na motivação, satisfação e desempenho sobre as pessoas e por meio de variações em algumas 

das dimensões cria-se diferentes climas organizacional. 

A pesquisa de clima organizacional é um instrumento que permite que a empresa 

conheça como seus funcionários a percebem assim é possível formular melhorias que possam 

ser realizadas para modificar o clima (MACHADO; SBORZ, 2010). 
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O clima pode ser medido por meio da identificação do nível de satisfação dos 

funcionários com a organização, logo funcionários insatisfeitos demonstram que o clima será 

desagradável (MACHADO; SBORZ, 2010). 

A satisfação no trabalho é um fenômeno bem complexo e difícil de ser definido, devido 

a grande diversidade perante os aspectos que diz respiro a satisfação, a satisfação pode variar 

entre os indivíduos ou na propina pessoa, de acordo com as circunstancias vividas por cada ser 

ao longo de sua vida. 

Segundo Spector (2003, p. 221) “a satisfação no trabalho é uma variável de atitude que 

mostra como as pessoas se sentem em relação ao seu trabalho, seja no todo, seja em relação a 

alguns de seus aspectos. Desta forma, é necessário que a organização possa entender a 

satisfação do empregado como os valores, atitudes e objetivos pessoas que precisam ser 

identificados e compreendidos para que eles consigam sua efetiva participação na empresa”. 

A satisfação no ambiente de trabalho Segundo Schmerhorn (1999, p. 93) “[...] é o grau 

segundo o qual os indivíduos se sentem de modo positivo ou negativo com relação ao seu 

trabalho”. Pode-se dizer que é uma resposta as tarefas assim como as condições do ambiente de 

trabalho. 

“A satisfação no emprego é uma reação afetiva ou emocional, relativa a várias facetas 

do trabalho de um individuo”, afirmam Kinicki e Kreiter (2006, p.165). Ou seja, a satisfação 

no trabalho está ligada a vários fatores e não apenas em um conceito. A relação entre a 

satisfação no emprego pode ser tanto negativa quanto positiva. Como negativa pode-se citar: 

- Absenteísmo: interfere nas presenças dentro da organização, isto porque funcionários 

satisfeitos tendem a faltar menos do que funcionários insatisfeitos. (SCHMERHORN, 1999).  

- Rotatividade: colaboradores insatisfeitos têm maior probabilidade de se demitir ou 

até mesmo de atentar a demissão. (SCHMERHORN, 1999).  

- Estresse percebido: Pode afetar no comportamento organizacional e na saúde do 

colaborador. Está relacionado ao absenteísmo e a rotatividade, a doença cardíaca, depressão e 

outras doenças que podem ser desenvolvidas. (KINICKI; KREITER, 2006). 

Já os fatores positivos, que geram uma maior satisfação aos colaboradores segundo 

Kinicki e Kreiter (2006):  

- Envolvimento no emprego: O envolvimento no trabalho segundo pesquisas está 

relacionado à satisfação. O papel do gerente é fundamental a fim de estimular o ambiente, 

promovendo o envolvimento no trabalho, o que somente um local de trabalho agradável 

possibilita. (KINICKI; KREITER, 2006):  
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- Compromisso Organizacional: Indica o quanto o colaborador esta envolvido para 

com a organização e com seus objetivos. O compromisso esta relacionado a produtividade, e 

um ambiente de trabalho satisfatório. Kinicki e Kreiter (2006). 

Desta forma, analisando estes fatores, pode-se notar que algumas atitudes influenciam 

diretamente no comportamento dentro da organização, ficando nítido que  ambientes de 

trabalho satisfatório traz bons resultados tanto para quem nele trabalha quanto para quem 

precisa do serviço desta organização, gerando ao final grandes resultados. 

Contudo, satisfação no trabalho expressa o sentimento saudável em relação ao mesmo, 

ou seja, quando as pessoas se relacionam bem no ambiente organizacional e possuem condições 

sadias de trabalho consequentemente se sentem bem e assim o clima na organização também 

tende a ser agradável (DAFT, 2005). 

2.2 Cultura organizacional 

A cultura determina a maneira como as pessoas se comportam em sociedade e dentro da 

organização (CHIAVENATO, 2004).   

Uma organização de sucesso transmite a todos os seus colaboradores aos valores que a 

direcionam para que haja um maior comprometimento com os objetivos da mesma (DAFT, 

2005). 

O modo como as pessoas se relacionam dentro de uma organização, suas regras, 

comportamentos e valores constituem a cultura da empresa (CHIAVENATO, 2004).   

É essencial que os funcionários de uma empresa conheçam a cultura da mesma e adapte 

seu comportamento a ela (DAFT, 2005). 

A cultura de uma organização abrange vários aspectos no ambiente de trabalho os quais 

são notados pelos funcionários e colaboradores, sendo um dos meios que influenciam o 

comportamento de cada individuo. Dentro deste contexto há algumas características que podem 

ser utilizadas na cultura da organização, tais como normas, valores, recompensas e poder ( 

ANDRADE, AMBONI, 2011). 

 

2.3  Clima organizacional em instituição pulica 

 

As instituições públicas, de acordo com Rodriguez (1983), possuem um conjunto de 

características que as distinguem das demais organizações. São organizações que apresentam 
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características burocráticas, possuem cargos definidos que seguem a hierarquia proposta no seu 

organograma institucional, sendo o trabalho realizado de forma sistemática e são organizadas 

por normas e regulamentos internos. Nessas instituições a mudança frequente das lideranças, o 

sistema burocrático, o plano de cargos e salários, entre outras variáveis, podem influenciar no 

desempenho dos colaboradores. 

O setor público é detentor de certas características que são essenciais na compreensão 

do comportamento dos indivíduos e consequentemente do clima da instituição. Essas 

particularidades das organizações públicas afetam o comportamento das pessoas e 

frequentemente pode-se perceber grande resistência na adaptação a mudanças, sentimentos de 

desestímulo, de estabilidade que, aliados à isonomia salarial e à falta de preocupação com os 

resultados, são algumas das características da maioria das organizações públicas (SARAIVA, 

2002). 

As organizações publicas buscam atender as necessidades da sociedade por meio de 

prestação de serviços, esse tipo de instituição recebe recursos de acordo com intenções políticas. 

Os funcionários das empresas publicas muitas vezes são apegados ao poder, o que acaba 

interferindo na forma como as pessoas agem e se sentem em relação á organização (PIRES; 

MACÊDO, 2006). 

Perceber a unção do trabalho na vida dos servidores públicos e sua necessidade de 

autodesenvolvimento pessoal é um elemento fundamental para criar as condições necessárias á 

melhoria da qualidade dos serviços oferecidos pela administração pública, uma vez que a 

capacidade de oferecer esses serviços depende em grande parte do envolvimento dos 

trabalhadores (CARAPETO; FONSECA, 2014). 

 

2.4 Motivação 

 

De acordo com Minicucci (1995), motivação é a força que impulsiona o individuo para 

um objetivo. Existem dois tipos de forças: a positiva e a negativa. As forças positivas levam o 

individuo a aproximar-se do estimulo e as forças negativas levam o indivíduo a afasta-se desses 

estimulo. 

Para Maximiano (2002), motivação significa aquilo que nos faz agir de determinada 

forma e assim esse impulso pode gerar tanto consequências boas quanto ruins. 

As pessoas já possuem uma determinada motivação, porém alguns fatores negativos 

na organização podem fazer com que os funcionários se desmotivem assim o que os lideres 
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podem fazer é buscar evitar que a motivação das pessoas desapareça completamente 

(BERGAMINI, 2006). 

Estar motivado ou desmotivado não é constante, pois a motivação envolve um ciclo 

que se inicia com o surgimento de uma necessidade até que a mesma seja suprida e assim o 

estado de equilíbrio é recuperado (CHIAVENATO, 2004). 

As pessoas se motivam buscando atender as suas necessidades assim quando os 

funcionários realizam bem suas atividades em prol da organização são recompensadas para 

poder satisfazê-las (DAFT, 2005). 

O grande desafio das organizações é buscar atender as aspirações de seus funcionários 

(BERGAMINI, 2006). 

A motivação dos funcionários depende muito mais de um ambiente agradável do que 

de recompensas salariais (DAFT, 2005). 

As pessoas constituem recurso eminentemente dinâmicas das organizações. Entre os 

vários recursos organizacionais, as pessoas destacam-se por ser o único recurso vivo e 

inteligente, por seu caráter dinâmico e potencial de desenvolvimento (CHIAVENATO, 2007). 

Motivação é sinônimo da relação causa e efeito no comportamento das pessoas. 

Motivação não significa entusiasmo ou disposição elevada, significa apenas que todo o 

comportamento sempre tem uma causa (MAXIMIANO, 2006). 

Para Brunelli (2008), é possível manter as pessoas motivadas quando se tem 

conhecimento de suas necessidades, e quando se proporciona fatores de satisfação para tais 

necessidades, sendo que o desconhecimento de tais aspectos pode levar a desmotivação das 

pessoas.  

A teoria hierarquia de necessidades foi proposta pelo psicólogo norte americano 

Abraham Maslow, com o intuito de demonstrar a relação existente entre o comportamento 

motivacional e as diferentes necessidades humanas (MATSUOOKA; SILVA, 2013). 

Nesta teoria, as pessoas são motivadas a satisfação de uma necessidade elevada, 

situada em uma pirâmide hierárquica, conforme a necessidade do nível mais baixo for satisfeita 

(MCSHANE; VON GLINOW, 2014). 

Para Chiavenato (2002), a Hierarquia pode ser explicada resumidamente assim: 

- Necessidades Fisiológicas: está na base da hierarquia das necessidades humanas. São 

necessidade vitais como alimentação, repouso, abrigo, desejo sexual, que os 

indivíduos procuram satisfazê-las, para depois se preocuparem com o nível mais 

elevado. Tal necessidade orienta a vida inteira do indivíduo, desde o seu nascimento. 
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- Necessidades de Segurança: quando as necessidades fisiológicas estão satisfeitas, o 

indivíduo busca as necessidades de segurança, que levam a pessoa a proteger-se de 

perigos classificados como real/imaginário, físico ou abstrato. As necessidades de 

segurança têm grande importância, sendo que na vida organizacional as pessoas têm 

uma relação de dependência com a organização aonde trabalha, e aonde ações 

gerencias despóticas ou as decisões não consistentes provocam incerteza, insegurança, 

nas pessoas quanto a sua permanência no trabalho.  

- Necessidades sociais: quando as necessidades fisiológicas e de segurança estão 

satisfeitas, o individuo busca as necessidades sociais, que são necessidades 

relacionadas com a vida do individuo junto a outras pessoas. São necessidades de 

participação, de associação, de aceitação por parte dos amigos que circundam o 

indivíduo. Quando as necessidades sociais não bastam, a pessoa se torna resistente as 

pessoas que o cercam, levando o indivíduo a solidão. 

- Necessidades de estima: são necessidades que dizem respeito á maneira como a 

pessoa se vê e se avalia, assim, uma auto - avaliação e a auto - estima. Estas avaliações 

levam o individuo a ter sentimentos de autoconfiança, prestigio, força, poder, 

capacidade e utilidade. Sua frustação pode produzir sentimentos contrários, como 

inferioridade, fraqueza, desamparo, acarretando assim o desânimo ou atividades 

compensatórias.  

- Necessidades de Auto – realização: são as necessidades mais altas e que se encontram 

no topo da hierarquia. São as necessidades que levam cada individuo a tentar 

desenvolver seu próprio potencial e se desenvolver continuamente como ser humano 

ao longo de sua vida. Tais necessidades se relacionam com autonomia, independência, 

autocontrole, competência e realização daquilo que cada individuo tem de potencial. 

Esta necessidade pode ser insaciável, pois quanto mais o individuo obtém recompensas 

que a satisfaça, mais importante ele se sente e mais ainda buscará a satisfação e auto – 

realização, sendo assim, sempre vai querer mais, vai querer ir além. 

Para Bergamini (1982), Maslow propôs essa classificação em 1948, e esta ideia de 

hierarquização de motivos humanos foi a solução para que se compreendesse melhor o 

comportamento humano nas diversas variedades. Ao realizar tal hierarquia, compreende-se que 

tipo de objetivo está sendo focado pelo individuo em determinado momento, ou seja, quais são 

as necessidades que estão energizando o seu comportamento. 

Ainda Bergamini (1982) completa que, ao propor o esquema sequencial de 

hierarquização dos motivos humanos, Maslow estava decidido a afirmar que cada individuo usa 
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sua sinergia pessoal em busca que chama de individualização, que consiste num processo 

dinâmico e ativo durante a vida toda, no qual a pessoa busca atingir o “Ser”, ao invés do “Vir a 

Ser”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

3.1 Tipologia e descrição geral dos métodos de pesquisa 

A pesquisa pode ser classificada como: descritiva e qualitativa, para Vergara (2000), a 

pesquisa descritiva expõe as características de determinada população ou fenômeno, sendo 

assim não têm o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base 

para tal explicação. 
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De acordo com Aaker, Kumar & Day (2004), a pesquisa descritiva, usa dados dos 

levantamentos e caracteriza-se por hipóteses especulativas que não especificam relações de 

causalidade. 

A pesquisa qualitativa, segundo Bogdan & Biklen (2003), expõe os dados descritivos, 

obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, dando maior foco no 

processo do que no produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes.  

O estudo foi aplicado com os funcionários lotados na Secretária de Administração e 

Fazenda do Município de Flor do Sertão – Santa Catarina, sendo um total de 12 funcionários, 

Conforme Beuren et al. (2004), questionário é um instrumento de coleta de informações 

constituído  por perguntas ordenadas, que precisa ser respondido sem a presença do 

pesquisador. Ainda para, Oliveira (2003), o questionário é uma das formas de instrumento mais 

utilizadas, pois traz informações que refletem a realidade de cada pesquisado. 

Para atingir os objetivos desta pesquisa, foi desenvolvido um questionário, estes foi 

entregue a todos os funcionários lotados na secretaria de Administração e Fazenda do 

Município de Flor do Sertão.  

De acordo com Gil (1999), na análise de dados o objetivo é organizá-los 

sistematicamente de forma que seja possibilitado o fornecimento das respostas ao problema de 

investigação.  

Para a análise dos dados utilizou-se da estatística descritiva. 

3.2 Caracterização da organização, setor ou área lócus do estudo 

Flor do Sertão é um Município Brasileiro do Estado de Santa Catarina, localizado ao 

Oeste do Estado. Sua população no ano de 2017 era de 1.594 habitantes, sendo o 3° menor 

Município do Estado de Santa Catarina. A denominação Flor do Sertão, conforme contam os 

moradores mais antigos, foi por causa de uma flor de cor amarela encontrada no meio da floresta 

no inicio da colonização. 

A Secretaria Municipal da Administração tem por finalidade formular, coordenar e 

executar as funções administrativas, informatização, desenvolvimento e atendimento ao 

cidadão. A administração planeja e coordena os planos de Governo, o Sistema Municipal de 

Administração atuando como órgão central na área de Recursos Humanos, Infraestrutura e 

Logística e Serviços Gerais, no âmbito da Administração Direta e Indireta, já a Secretaria 

Municipal da Fazenda tem por finalidade formular e executar as funções de administração 
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financeira, tributária e orçamentária, bem como coordenar e fiscalizar as cobranças dos 

impostos e a aplicação em investimentos, na folha de pagamento, manutenção da máquina 

pública e outras demandas financeiras, de forma a garantir a oferta dos serviços essenciais ao 

cidadão e o constante aperfeiçoamento na prestação desses serviços. 

3.3 População e amostra ou Participantes da pesquisa 

A pesquisa em questão tem como população 12 funcionários públicos, lotados nas 

Secretarias de Administração e Fazenda do Município de Flor do Sertão. A aplicação do 

questionário foi realizada no período de 21 de janeiro de 2019 até 11 de fevereiro de 2019. 

3.4 Caracterização e descrição dos instrumentos de pesquisa 

Com a finalidade de avaliar os fatores que influenciam o clima organizacional, a 

pesquisadora elaborou um questionário  com  perguntas de múltipla escolha, de forma clara e 

objetiva para a coleta de dados, sendo entregues os questionários para cada funcionário e com 

um prazo estipulado para entrega do mesmo respondido.  

O questionário utilizado para coleta de dados foi construído com 14 questões de múltipla 

escolha, através de afirmativas sobre os diversos aspectos relacionado com o contexto do 

trabalho. O estudo do questionário levou em conta o percentual das respostas dos funcionários 

em cada questão, demonstradas através de tabelas.  

As perguntas dos questionários foram estruturadas com base nos diversos fatores 

considerados essencial para identificar e analisar o clima organizacional do Município, segundo 

os fatores citados por Luz (2006) e Carvalho (2011) sendo eles: perfil do empreendedor, 

ambiente do trabalho, cooperação, reconhecimento pelo trabalho, identificação com a empresa, 

comunicação, conflito, remuneração e estabilidade.  

Para Sebrae (2005), um bom questionário combina com perguntas abertas e fechadas de 

forma equilibrada, requer o menor tempo possível do entrevistados e atende aos objetivos da 

pesquisa. 
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3.5 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

Através de questionário contendo 14 questões de múltipla escolha foram coletados dados 

para a presente pesquisa, as informações se dão pela forma de tabulação manual dos dados 

coletados, os resultados são tratados de forma estatística e representados através de tabelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tabela 1: Eu sou informado por meu líder sobre o que ele acha do meu empenho 

 

 Respondentes Freqüência % 
Sim 
Não 

As vezes 

3 
2 
7 

25% 
16,66% 
58,34% 

TOTAL 12 100% 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 Em resposta a este questionamento sobre receber feedback do líder sobre o seu 

trabalho, 25% dizem receber este feedback, 16,66% dizem não receber, e 58,34 dizem que as 

vezes recebem.  
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O papel do líder vai muito além de chefiar, liderar é fazer com que o grupo por ele 

subordinado trabalhe em equipe e gerem os resultados esperados. O trabalho do líder é conduzir 

as pessoas e administrar suas diferenças, pois cada individuo tem aspirações pessoais, 

preferencias e características de personalidade e objetivos distintos. Segundo Chiavenato 

(2002), para ser bem sucedido, o líder deve saber lidar com os aspectos relativos à comunicação, 

relações interpessoais, trabalho em equipe e dinâmica de grupo. 

Neste sentido o líder deve estar atento com o seu liderado e saber a hora de falar e a 

hora de ouvir, entrar nos momentos certos e saber que para cada tipo de liderado ele terá que 

usar uma liderança, todos somos diferentes e precisamos de diferentes direcionamentos. 

 

Tabela 2: Minhas necessidades são atendidas por minha remuneração 

 Respondentes Freqüência % 
Sim 
Não 

As vezes 

7 
4 
1 

58,34% 
33,33% 
8,33% 

TOTAL 12 100% 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 Aos questionamentos sobre se suas necessidades são atendidas com a remuneração 

recebida, 58,34 % responderam que sim, 33,33% responderam que não e 8,33% responderam 

que as vezes.  

 O comportamento humano pode ser explicado a partir das suas necessidades e desejos. 

Matsuooka; Silva (2013) cita que a medida em que os aspectos básicos que formam a qualidade 

de vida são preenchidos, as pessoas podem deslocar seus desejos para aspirações cada vez mais 

maiores. Contudo é importante destacar que uma necessidade não satisfeita afeta negativamente 

o comportamento humano, já que pode atuar como um fator desmotivador.  

 

Tabela 3: Tenho confiança nas decisões do meu líder 

 Respondentes Freqüência % 
Sim 
Não 

As vezes 

6 
1 
5 

50% 
8,33% 

41,67% 
TOTAL 12 100% 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 Na variável confiança, os dados colhidos apontam que 50% dos respondentes confiam 

em seu líder, 8,33% não confiam e 41,67% dizem confiar as vezes em seu líder.  

 Confiança é uma das características mais importante quando se fala em equipe de 

trabalho, dentre tantas essenciais para um líder dominar, porque tem um alto impacto na motivação 
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da equipe . Assim, a confiança é um poderoso recurso para motivar  e motivação leva a ação.  O 

líder que pretende mobilizar e influenciar as pessoas por ele subordinadas, precisa ter como 

característica principal a confiança, que deve ser conquistada diariamente por meio de gestos, 

ações, atitudes e do conhecimento que tem da sua equipe.  

 

Tabela 4: Minha remuneração é condizente com meu trabalho 

 Respondentes Freqüência % 
Sim 
Não 

As vezes 

9 
3 
 

75% 
25% 

 
TOTAL 12 100% 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Sobre se a remuneração é condizente com o seu trabalho 75% dos respondentes dizem 

que sim e 25% dizem que não. 

 De acordo com Chiavenato (2010), a remuneração é uma retribuição dada ao 

colaborador conforme os serviços, resultados e desempenhos prestados para uma organização 

ou empresa. A remuneração e todos os benefícios financeiros a ela ligados têm influência na 

motivação dos funcionários, embora seja provável que o dinheiro se apresente também como 

um fator potencial de desmotivação. 

  

Tabela 5: Sou elogiado por meu líder por meu trabalho 

 Respondentes Freqüência % 
Sim 
Não 

As vezes 

1 
2 
9 

8,33% 
16,67% 

75% 
TOTAL 12 100% 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

No que se refere se o líder elogia o seu trabalho, 8,33% dizem que sim, 16,67% que 

não e 75% falam que as vezes são elogiados. 

Diga-se que a principal tarefa de um líder é manter sua equipe motivada, pois quando 

as pessoas se sentem dessa forma elas agem como vencedoras. Quando os colaboradores são 

reconhecidos pelas suas realizações eles se sentem importantes e, diante disso, eles dão o 

melhor de si a fim de obter mais reconhecimento. A maioria das pessoas se realiza com um 

simples elogio e, às vezes, palavras são tudo o que elas precisam. Para tal, quando o Líder 

reconhecer seus colaboradores mediante o elogio ele deve escolher bem suas palavras e 
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certificar-se de que elas refletem adequadamente o que ele pensa, em relação à pessoa que está 

sendo elogiada. 

 

Tabela 6: O trabalho em equipe é incentivado por meu líder 

 Respondentes Freqüência % 
Sim 
Não 

As vezes 

6 
1 
5 

50% 
8,33% 

41,67% 
TOTAL 12 100% 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 Quando questionados se o trabalho em equipe é incentivado pelo líder, 50% 

responderam que sim, 8,33% que não e 41,67% responderam que as vezes.  

O trabalho em equipe é essencial para a obtenção de bons resultados em qualquer 

organização. Estimular a comunicação e o bom relacionamento entre os colaboradores pode 

fazer toda a diferença. 

 

Tabela 7: Quando dou sugestões, meu líder as aceita sem dificuldades 

 Respondentes Freqüência % 
Sim 
Não 

As vezes 

6 
1 
5 

50% 
8,33% 

41,67% 
TOTAL 12 100% 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Já quanto ao questionamento de que quando dou sugestões o meu líder aceita, 50% 

responderam que sim, 8,33% que não e 41,67% dizem que as vezes. 

Um líder precisa entender que em qualquer situação deve receber sugestões e aceita-

las para melhorar os resultados, a liderança é vista como uma forma explicita de entendimento. 

Para facilitar o dialogo entre líder e equipe, o líder precisa fazer com que os seus subordinados 

sintam-se à-vontade para interagir, perguntar, dividir e confiar.  

 

Tabela 8: A infraestrutura do Município é adequada para o desenvolvimento de meu trabalho 

 Respondentes Freqüência % 
Sim 
Não 

As vezes 

10 
1 
1 

83,34% 
8,33% 
8,33% 

TOTAL 12 100% 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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 Em relação a infraestrutura do Município a tabela 8 indica que para 83,34% a 

infraestrutura é adequada para o desenvolvimento de suas funções, 8,33% responderam quer 

não e 8,33% dizem que as vezes a infraestrutura é adequada para se desenvolver as atividades 

de cada função.  

Pessoas são partes fundamentais de qualquer organização, seja ela publica ou privada. 

Estejam elas dentro ou fora das organizações, independente da situação, pessoas são a essência 

e a razão de quaisquer organização. Assim para o desenvolvimento do trabalho de cada uma 

dentro ou fora das organizações, as mesmas precisam ter disponível uma boa infraestrutura, 

cadeiras confortáveis para trabalhar, iluminação adequadas, temperatura ambiente agradável, 

matérias disponível para o uso no desenvolver de suas atividades, maquinas e equipamentos em 

boas condições, são estes alguns dos fatores que influenciam nos resultados dos colaboradores.  

 

Tabela 9: O Município proporciona treinamentos e momentos para planejamento da equipe para 

aprimorar meu trabalho 

 Respondentes Freqüência % 
Sim 
Não 

As vezes 

3 
6 
3 

25% 
50% 
25% 

TOTAL 12 100% 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 No que se trata de treinamentos para aprimorar o trabalho desenvolvido, 25% 

responderam que participam de treinamentos, 50% não participam e 25% responderam que as 

vezes participam. 

O treinamento deve orientar as experiências de aprendizagem num sentido positivo e 

benéfico, suplementa-las e reforça-las com atividade planejada, a fim de que os indivíduos em 

todos os níveis da organização possam desenvolver mais rapidamente seus conhecimentos, 

atitudes e habilidades que serão totalmente benéficas para os colaboradores e gestores. Assim, 

o treinamento cobre um procedimento contínuo cujo ciclo se renova a cada vez que se repete. 

Segundo, Araújo (2006) o treinamento é a educação profissional que visa adaptar o 

homem ao trabalho em determinada empresa, preparando-o adequadamente para o exercício de 

um cargo, podendo ser aplicado a todos os níveis ou setores da empresa. 

 

Tabela 10: Meu líder é um exemplo para o grupo 

 Respondentes Freqüência % 
Sim 
Não 

7 
 

58,34% 
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As vezes 5 41,66% 
TOTAL 12 100% 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Já no questionamento se o líder é um exemplo para o grupo, 58,34% responderam que 

sim e 41,66% responderam que as vezes.  

A liderança é necessária em todos os tipos de organização humana, ela é igualmente 

essencial em todas as demais funções da Administração: o administrador precisa conhecer a 

motivação humana e saber conduzir as pessoas, isto é, liderar. Por sua vez Líder é a pessoa que 

comanda uma organização, um departamento ou uma unidade. O papel do líder não é somente 

comunicar valores, mas também manter relações honestas, baseadas na confiança e, acima de 

tudo, garantir em suas ações a tradução dos valores e da missão da empresa. 

Tabela 11: Meu líder fornece todas as informações que preciso para realizar meu trabalho 

 Respondentes Freqüência % 
Sim 
Não 

As vezes 

7 
 

5 

58,34% 
 

41,66% 
TOTAL 12 100% 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Ao serem questionados se o líder fornece todas as informações que preciso para 

realizar o meu trabalho, 58,34% responderam que sim e 41,66% responderam que as vezes.  

Para Moreira (2010) um líder deve ser um modelo para a organização. Qualquer um 

pode tornar-se um líder se assumir o papel de liderança. Líder é aquele que faz com que as 

pessoas respirem juntas, é aquele que fortalece e promove a interação da equipe. O líder deve 

saber escutar as pessoas, pensar e executar as melhores soluções junto de seus colaboradores. 

 

Tabela 12: Há uma boa relação entre o líder e seus funcionários 

 Respondentes Freqüência % 
Sim 
Não 

As vezes 

12 
 
 

100% 
 
 

TOTAL 12 100% 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Por fim, para o questionamento se há uma boa relação entre o líder e seus funcionários 

100% dos respondentes dizem que sim, há uma boa relação entre líder e funcionários.  
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Para Chiavenato (2008), “ser líder é o processo de conduzir um grupo de pessoas. É a 

habilidade de motivar e influenciar os liderados para que contribuam da melhor forma com os 

objetivos do grupo ou da organização”. 

Um líder começa a conquistar um ambiente motivador a partir do momento em que se 

faz confiar em suas palavras e seus valores, só assim a equipe passará a dar credibilidade em 

suas ações. Todos os líderes precisam estar preparados para orientar os integrantes de sua 

equipe diante das dificuldades do dia a dia. Obter habilidades para passar funções, incentivar e 

cobrar. O comportamento de um líder influência diretamente nos resultados, por isso 

precisamos de bons profissionais para exercer cargos de liderança. 

  

Tabela 13: Marque com um X os 3 PRINCIPAIS fatores que traz mais SATISFAÇÃO no seu 

trabalho  

 Respondentes  
Ambiente de trabalho 

Estabilidade no emprego 
O trabalho em si 

Oportunidades de crescimento  
Reconhecimento 

Remuneração  

8 
9 
5 
5 
3 
6 

 

   
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

No questionamento sobre quais os fatores que mais trazem satisfação no trabalho, a 

maioria respondeu que seria a estabilidade no trabalho e o ambiente de trabalho. 

Para muitas pessoas a satisfação no trabalho pode ser algo difícil de alcançar. Isso 

porque para elas a satisfação está relacionada a outros fatores que estão muito além de 

benefícios e remunerações. A satisfação no trabalho pode ser entendida como a forma que uma 

pessoa se sente ao realizar as suas atividades profissionais. Contudo, essa sensação pode 

depender de vários fatores. 

Portanto, a satisfação no trabalho pode ser influenciada pelo ambiente e pelo clima 

organizacional, a estabilidade no serviço publico, a higiene no ambiente de trabalho, a forma 

de gestão, a cultura da empresa, também pode demonstrar o estado emocional em que se 

encontra ,entre outros fatores. 

 

Tabela 14: Marque com um X OS 3 PRINCIPAIS fatores que traz mais INSATISFAÇÃO no 

seu trabalho 

 Respondentes  
Ambiente de trabalho   
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Excesso de trabalho 
Falta de infraestrutura para trabalhar 

Falta de oportunidade/crescimento 
Falta de reconhecimento 

Instalações inapropriadas  
O trabalho em si 

Pouca autonomia profissional 
Pouco treinamento 

Relacionamento com o líder 
Remuneração  

5 
2 
3 
6 
2 
2 
5 
4 
2 
3 

   
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 Contudo para o questionamento sobre o que mais gera a insatisfação no trabalho os fatores 

mais citados foram: falta de reconhecimento, excesso de trabalho e pouca autonomia 

profissional.  

 

 

 

 

5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Em conformidade com o objetivo desta pesquisa, foram identificados os fatores que 

influenciam a satisfação dos servidores amostrados nesta pesquisa. Os resultados apontaram 

que há, em geral, um clima organizacional favorável no Município de Flor do Sertão. 

Desse modo, cabe aos gestores fazerem bom uso do potencial de cada servidor, 

estimular os servidores a desenvolverem suas atividades, diante do sentimento dado pelo 

próprio significado de sua ocupação (de ser servidor publico)  traz para si como indivíduo e 

como profissional.  

O planejamento estratégico é uma competência da administração que auxilia gestores 

a pensar no longo prazo de uma organização, sendo uma ferramenta de extrema importância 

para o gestor desenvolver e liderar os trabalhos em suas equipes tendo uma relação direta com 

o comprometimento e a participação de todos os agentes envolvidos na Administração, porem 

durante a analise dos resultados desta pesquisa constatou-se que 41,67% dos entrevistados 

dizem que o trabalho em equipe não é sempre incentivado pelo líder, e quando questionados se 

o Município proporciona treinamentos e momentos para planejamento da equipe para aprimorar 

meu trabalho, 50% responderam a este questionamento negativamente. 
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Contudo, buscando sempre a satisfação profissional e o sentido do trabalho nos 

serviços públicos, este artigo sugere pesquisas futuras que aprofundem na temática com os 

servidores e desenvolvam treinamentos com a equipe de trabalho a fim de melhor os 

atendimentos prestados a população, bem como a motivação de cada funcionário em sua devida 

função. 

Neste sentido, podemos concluir que a capacidade de gestão torna-se crucial para o 

atendimento às múltiplas demandas dos cidadãos e, por este motivo, a identificação do clima 

organizacional no setor público pode ser uma ferramenta extremamente importante, sobretudo 

ao processo de tomada de decisão pelo gestor público. 
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ANEXOS 

 
Anexo A 
 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
Questionário 1 - Para cada uma das afirmações, o funcionário deve responder sim, não 
ou às vezes: 

Afirmação Resposta 
Eu sou informado por meu líder sobre o que ele acha do meu 
desempenho. 

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) As vezes 

Minhas necessidades são atendidas por minha remuneração. (  ) Sim  (  ) Não  (  ) As vezes 
Tenho confiança nas decisões do meu líder. (  ) Sim  (  ) Não  (  ) As vezes 
Minha remuneração é condizente com meu trabalho. (  ) Sim  (  ) Não  (  ) As vezes 
Sou elogiado por meu líder por meu trabalho. (  ) Sim  (  ) Não  (  ) As vezes 
O trabalho em equipe é incentivado por meu líder. (  ) Sim  (  ) Não  (  ) As vezes 
Quando dou sugestões, meu líder as aceita sem dificuldades. (  ) Sim  (  ) Não  (  ) As vezes 
A infraestrutura do Município é adequada para o 
desenvolvimento de meu trabalho. 

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) As vezes 

O Município proporciona treinamentos e momentos para 
planejamento da equipe para aprimorar meu trabalho. 

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) As vezes 

Meu líder é um exemplo para o grupo. (  ) Sim  (  ) Não  (  ) As vezes 
Meu líder fornece todas as informações que preciso para 
realizar meu trabalho. 

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) As vezes 

Há uma boa relação entre o líder e seus funcionários (  ) Sim  (  ) Não  (  ) As vezes 
 
 

 
2 - Marque com um X OS 3 PRINCIPAIS fatores que traz mais SATISFAÇÃO no seu 
trabalho. 
(  ) Ambiente de trabalho na empresa em relação ao grupo de trabalho 

(  ) Estabilidade no emprego 

(  ) O trabalho em si 

(  ) Oportunidades de crescimento profissional 

(  ) Reconhecimento 

 

 
3 - Marque com um X OS 3 PRINCIPAIS fatores que traz mais INSATISFAÇÃO no 
seu trabalho. 
(  ) Ambiente de trabalho na empresa em relação ao grupo de trabalho 
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(  ) Excesso de trabalho 

(  ) Falta de infraestrutura para trabalhar 

(  ) Falta de oportunidades de crescimento profissional 

(  ) Falta de reconhecimento 

(  ) Instalações inapropriadas do Município  

(  ) O trabalho em si 

(  ) Pouca autonomia profissional 

(  ) Pouco  treinamento 

(  ) Relacionamento com o líder 

(  ) Remuneração 

 

 


