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RESUMO

Clima  organizacional  dos  servidores  efetivos  da  informática  da  Câmara  Legislativa  do 

Distrito Federal: pesquisa de clima organizacional. O presente trabalho trata de pesquisa de 

clima organizacional aplicada na Coordenadoria de Modernização e Informática da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal. A coordenadoria de informática da Câmara Legislativa está 

passando por profundas mudanças estruturais e de processos, de maneira que tornou-se muito 

importante  avaliar  as  percepções  dos  servidores  que  lá  trabalham  a  respeito  dos  fatores 

organizacionais  postos.  Inicialmente  foi  feito  levantamento  a  respeito  das  teorias 

motivacionais e dos métodos para a realização de pesquisa de clima organizacional. Após, 

com base nos resultados da pesquisa aplicada, fez-se análise estatística, envolvendo técnicas 

específicas para alcançar o esclarecimento das questões de pesquisa.

Palavras-Chave: Câmara Legislativa do Distrito Federal, motivação, teorias motivacionais, 

pesquisa  de  clima  organizacional,  Escala  de  Clima  Organizacional,  análise  estatística 

descritiva, correlações, primeiro coeficiente de Pearson, análise estatística descritiva, teste t de 

Student.
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INTRODUÇÃO

A Câmara  Legislativa  do Distrito  Federal  (CLDF), por ser órgão central  do Poder 

Legislativo do Distrito Federal, é palco permanente de atenção dos cidadãos de Brasília. Ao 

ser integrada pelos representantes do povo – os parlamentares distritais, preocupa-se em servir 

a população da melhor forma possível. Assim, com o intuito de aprimorar o desempenho no 

exercício de suas funções precípuas – legislar, fiscalizar e representar, tem tomado diversas 

ações  rumo  à  aproximação  da  Casa  aos  cidadãos  locais  e  à  busca  do  contínuo 

amadurecimento  dos  processos  de  trabalho,  de  maneira  a  alcançar  maior  eficiência 

organizacional.

Com foco nos últimos três anos, é possível perceber algumas iniciativas de melhorias, 

tais como a mudança de sede (meados de 2010), para um prédio melhor e mais adequado às 

necessidades dos profissionais da CLDF, a constituição de comitê para mapear, organizar e 

administrar toda a informação digital da Casa (Comitê Gestor da Informação Digital – CGID, 

criado pelo Ato da Mesa Diretora nº 47/2009), a automação do controle financeiro (Sistema 

de Gestão Orçamentária e Financeira – SIGOF, implantado em 1º de janeiro de 2010), do 

controle  de  tramitação  de  processos  e  documentos  administrativos  (Sistema  de  Protocolo 

Administrativo – PROTad, implantado em 15 de dezembro de 2008) e do Sistema de emendas 

ao orçamento – módulos Plano Plurianual (PPA), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Lei de 

Diretrizes  Orçamentárias  (LDO)  (implantado  de  maio  de  2007  a  junho  de  2008).  Foi 

instaurado  o  programa  de  desenvolvimento  gerencial,  para  a  capacitação  de  gestores 

organizacionais,  e  o  comitê  para  conduzir  a  realização  do  planejamento  estratégico 

institucional  (Comitê  de  Planejamento  Estratégico  Institucional  –  COPEI,  Ato  da  Mesa 

Diretora nº 84, de 2010), o qual propõe-se a levar esta casa legislativa para perto do seu 

eleitorado  e  a  mudar,  em dez  anos,  a  imagem que  o  cidadão  tem do  Poder  Legislativo 

Distrital.

Nesse  contexto  de  mudanças,  parte  dos  administradores  da  Casa  percebeu  a 

importância da área de tecnologia como instrumento de suporte às políticas administrativas do 

órgão  como  um  todo.  Com  isso,  especial  atenção  foi  depositada  na  Coordenadoria  de 

Modernização e Informática  (CMI),  para que seus produtos e serviços se fortalecessem e 

subsidiassem de maneira  mais  eficaz  às atividades  das  demais  áreas  da CLDF. Então foi 

criado o Grupo de Governança de Tecnologia da Informação (GGTI, Ato da Mesa Diretora nº 

111, de 2009, e posterior Ato da Mesa Diretora nº 118, de 2010), que ficou responsável por 
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fomentar as mudanças e lançar a área de tecnologia da Casa a patamares mais altos em termos 

de resultados para a instituição.

A governança de TI, no uso de suas atribuições, tem buscado melhorar a qualidade dos 

trabalhos  realizados  na  coordenadoria  de  informática  da  Casa.  Nesse  sentido,  ações  de 

melhorias organizacionais foram iniciadas, tais como a realização do planejamento estratégico 

de  tecnologia  da  informação  (TI)  e  do plano diretor  de TI,  a  implantação  do serviço  de 

atendimento a usuários e a definição e desenho da área de relacionamentos. Também estão no 

cronograma o desenvolvimento das políticas de segurança da informação e dos padrões para a 

gerência de projetos. Foram feitos ainda a proposição de projeto de resolução com o intuito de 

reestruturar a área de tecnologia, as diretrizes tecnológicas e o plano de ações para o biênio 

2010/2011; e foram adquiridas tecnologias mais avançadas para atender às necessidades de 

serviços e informações requeridas pela CLDF.

No entanto, todas essas transformações de nada serviriam se os verdadeiros alvos (e 

agentes) das mudanças não fossem envolvidos, os servidores que lá trabalham. É importante 

que os processos de mudança sejam compartilhados e legitimados pelos membros da equipe, 

os  quais  estão  sendo  diretamente  influenciados  pelos  acontecimentos  presentes.  A 

coordenadoria de informática, em sua essência, é constituída de pessoas, de maneira que a 

principal modificação a ser efetuada é na forma de trabalho destes servidores, pilares de toda 

a qualidade a ser alcançada.

Com o intuito  de  fortalecer  o  trabalho  em equipe,  a  confiança  e  o sentimento  de 

pertencer, desenvolver lideranças e outros fatores importantes para que se formem equipes de 

alto  desempenho,  a  CMI,  por  meio  do grupo de  governança,  estabeleceu  parceira  com a 

Diretoria de Recursos Humanos, por meio do Setor de Assistência Social, para a realização de 

oficinas  conversacionais  para o desenvolvimento  de equipes,  com a intenção de trabalhar 

temas como comunicação, valores no trabalho, identidade de grupo, definição de papeis e 

trabalho em equipe.

Por causa disso, fica evidente a preocupação da instituição de realizar uma boa gestão 

de  pessoas,  voltada  à  satisfação  no  trabalho  por  meio  do  alinhamento  dos  interesses 

individuais  às  metas  organizacionais  (Chiavenato,  2006,  p.  276;  McGregor,  1992  apud 

Chaibub, 2001, p. 12; Kanaane, 1994 apud Lazzari, 2009, p. 3). A gestão de pessoas, trabalho 

a  ser realizado individualmente entre  os gestores  das áreas  e  seus colaboradores,  é tarefa 

complexa,  especialmente  por  se  tratar  de  carreira  e  funções  no  serviço  público,  e  que 
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necessita, para ser efetiva, de alinhamento do planejamento da coordenadoria de TI com o 

planejamento corporativo,  ambos em desenvolvimento.  Ao proporcionar que o servidor se 

identifique  com  os  objetivos  da  organização,  possibilitar-se-á   aumento  de  satisfação  na 

realização de suas atividades, conforme comenta Martinez ao citar a Teoria da Imaturidade-

Maturidade de Argyris (Martinez, 2003, p. 5).

Por outro lado, existem outros fatores os quais influenciam a satisfação dos servidores 

e a motivação para a boa realização de suas atividades, os quais podem ser identificados e 

entendidos,  além  do  alinhamento  de  interesses,  tais  como  o  tipo  de  tarefa  realizada,  a 

remuneração e os demais benefícios, o tipo de supervisão e liderança a que estão sujeitos, a 

possibilidade de crescimento profissional, o relacionamento com a equipe a que pertencem e 

as condições de trabalho, entre outros. A forma de percepção desses fatores organizacionais 

acaba  por  considerar  indiretamente  o  alinhamento  de  interesses  supracitado  e,  ao  serem 

trabalhados coletivamente, representam o clima organizacional da área de TI (Oliveira, 1990 

apud Lazzari, 2009).

Nessa  linha  de  pensamento,  entendeu-se  que  há  a  necessidade  de  se  realizar 

verificação nas condições de trabalho, em termos não somente de imobiliários e condições 

físicas,  mas  também de relações  profissionais  entre  colegas  e  chefias.  É preciso verificar 

como  os  servidores  estão  percebendo  os  diversos  fatores  organizacionais,  os  quais 

influenciam diretamente na motivação para a execução de suas atribuições profissionais. Essa 

verificação, em adição, é feita por meio de instrumento conhecido como pesquisa de clima 

organizacional.

O  principal  objetivo  da  pesquisa  foi  conhecer  o  clima  organizacional  da 

Coordenadoria  de Modernização e Informática da CLDF. Contudo, existiu  também outros 

pontos a serem esclarecidos, como se o tempo de serviço dos servidores influenciava ou não a 

percepção  dos  fatores  organizacionais  postos,  assim como se existiam ou não percepções 

diferentes para servidores os quais ocupavam cargos com nível de escolaridade distintos.

Dessa maneira, foi aplicada pesquisa de clima no setor de informática da Casa, para 

capturar o entendimento dos servidores da CMI quanto às questões organizacionais postas. 

Esse conhecimento será de suma importância para os administradores da área de tecnologia, 

para que eles possam aumentar a efetividade de suas ações presentes e futuras.

O trabalho está dividido basicamente em duas partes.  No capítulo 1 fez-se revisão 

bibliográfica sucinta a respeito de conceitos sobre motivação, satisfação e qualidade de vida 



14

no trabalho, cultura e clima organizacional e pesquisa de clima organizacional. No capítulo 2 

trabalhou-se especificamente a pesquisa de clima organizacional a qual foi aplicada na CMI, 

desde a escolha do instrumento até às conclusões alcançadas.
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1 PERSPECTIVAS DO CLIMA ORGANIZACIONAL

1.1 Motivação, satisfação, e qualidade de vida no trabalho

A  motivação  vem  de  dentro  das  pessoas  e  condiciona  o  seu  comportamento,  é 

diferente  em cada  indivíduo  e  está  relacionada  com as  suas  necessidades.  Muitas  teorias 

estudaram  as  necessidades  humanas  e  procuraram  entendê-las  e  agrupá-las  de  forma  a 

instrumentalizar  os  gerentes  a  conduzir  seus  colaboradores  em  direção  aos  objetivos 

organizacionais (Chiavenato, 2006, p. 276).

Uma das teorias mais conhecidas relacionada às necessidade humanas é a teoria da 

Hierarquia das Necessidades, de Maslow. Para ela as necessidades humanas estão dispostas 

em uma  pirâmide,  em que  na  base  estão  as  necessidades  primárias,  e  no  topo,  as  mais 

refinadas (Chiavenato, 2006, p. 276). Na base, conforme exposição de Chiavenato das idéias 

de  Maslow,  encontram-se  as  necessidades  fisiológicas,  as  quais  necessitam ser  satisfeitas 

primeiro. Elas, ao estarem atendidas, abrem caminho para as necessidades de segurança, que 

por sua vez, ao estarem atendidas, perdem prioridade em relação às necessidades sociais. Ao 

satisfazer as necessidades sociais o indivíduo passa a se preocupar com as necessidades de 

estima, e por fim com as de auto-realização.  No momento em que uma necessidade mais 

baixa  deixar  de  estar  suprida,  ela  adquire  prioridade  e  condiciona  o  comportamento  do 

indivíduo.  Nakamura  (2010),  ao  citar  Mascovici  e  Fiorelli,  de  certa  maneira  reforça  o 

entendimento de Maslow quando afirma que tão logo o homem satisfaça uma determinada 

necessidade, em seguida outra surge. Todavia, o autor salienta também o fato da existência de 

casos  de  inversões  nas  necessidades  da  Pirâmide  de  Maslow,  por  ocasião  da  busca  por 

satisfazer a amigos, familiares e objetivos pessoais específicos (Nakamura, 2010, p. 3).

Nesse  mesmo  caminho,  de  que  as  necessidades  não  estão  rigorosamente  em uma 

pirâmide  de hierarquia,  Herzberg definiu a  teoria  dos Fatores  Higiênicos  e  Motivacionais 

(Nakamura, 2010, p. 2; Chiavenato, 2006, p. 285), a qual argumenta que existem dois fatores 

os quais envolvem o tema motivação, os fatores higiênicos (relacionados principalmente com 

as  condições  de  trabalho),  também  ditos  insatisfacientes,  e  os  fatores  motivacionais 

(relacionados  principalmente  com o desempenho  das  funções),  também conhecidos  como 

satisfacientes  (relacionados  com  o  tipo  de  trabalho  executado  pelo  servidor).  Os  fatores 

higiênicos  não  motivam  e  a  sua  precariedade  desmotiva,  enquanto  que  os  fatores 

motivacionais  motivam e  a  sua  precariedade  não  desmotiva.  Ou  seja,  fatores  higiênicos, 

quando  existentes,  simplesmente  não  geram  a  insatisfação,  enquanto  que  fatores 

motivacionais,  quando não existentes,  simplesmente não geram a satisfação. Porém, a não 
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existência  de  fatores  higiênicos  gera  insatisfação,  enquanto  que  a  existência  de  fatores 

motivacionais gera motivação.

Outro importante modelo existente é o Modelo Contingencial de Vroom, em que o 

autor afirma ser a motivação resultado de três fatores: as expectativas, as recompensas e a 

relação entre as expectativas e as recompensas (Chiavenato,  2006, p. 280). Nota-se que o 

modelo de Vroom pode ser somado aos anteriores à medida que as expectativas reforçam as 

idéias  de  Maslow,  enquanto  que  as  recompensas  aliviariam  a  tensão,  dentro  do  ciclo 

motivacional. Percebe-se também a importância de se conhecer o fato de que não bastam ter 

recompensas, mas elas devem estar de acordo com as expectativas de resultados e com os 

esforços necessários para alcançá-los.

Chaibub (2001), ao citar McGregor, descreve as chamadas teoria “X” e “Y” (Chaibub, 

2001, p. 12). A autora descreve a Teoria “Y” como aquela que considera os seres-humanos 

essencialmente bons,  auto-motiváveis  e comprometidos  com o trabalho.  Por outro lado, a 

Teoria “X” se opõe a Teoria “Y”, e alega que o homem é essencialmente mal e preguiçoso, 

necessitando de controles rígidos e fortes para direcioná-lo ao trabalho.

De qualquer  forma,  entender  o comportamento  humano e os fatores  motivacionais 

atrelados a ele é muito importante, pois, do ponto de vista administrativo, é o que pode levar 

os colaboradores a uma atitude positiva ou negativa em relação a organização.  Por muito 

tempo, alguns dos estudiosos das teorias motivacionais acreditavam que a motivação estava 

ligada  a  satisfação  no  trabalho,  sendo  esta  uma  causa  daquela  (Siqueira,  2008,  p.  265). 

Entretanto, Silva Júnior, ao citar Archer, inverte a questão quando alega ser motivação algo 

proveniente de uma necessidade a ser atendida, enquanto que a satisfação – ou não – seria o 

resultado decorrente do tratamento dessa necessidade (Silva Júnior, 2001, p. 1). Já Robbins 

(2009),  ao  tratar  do  assunto,  muda  completamente  o  cenário,  ao  relacionar  satisfação  no 

trabalho com atitudes – positivas e negativas – de tal maneira que os conceitos se confundem 

entre si (Robbins, 2009, p. 24).  O autor  afirma, alinhado às teorias anteriormente descritas, 

que o tipo de tarefa, a percepção da recompensa, o ambiente de trabalho e as relações com os 

colegas são fatores significativos para a satisfação no trabalho. Como ele, Cadamuro (2008) 

afirma ser satisfação uma atitude; porém também alega ser ela uma resposta emocional aos 

aspectos organizacionais postos (Cadamuro, 2008, p. 1). Na mesma linha, Carvalho, ao citar 

Spector  (2003),  reforça  ser  satisfação  algo  relacionado  a  atitude,  porém  a  vincula  aos 

sentimentos de uma pessoal em relação ao trabalho (Carvalho, 2006, p. 1).
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Siqueira  (2008),  por  sua  vez,  ao  citar  Siqueira  e  Gomide  Jr.  (2004),  coloca  que 

satisfação  no  trabalho  passa  a  ser  vista  como  consequência  do  ambiente  organizacional 

(Siqueira, 2008, p. 266); ou seja, é possível se depreender que ela está intimamente ligada ao 

clima organizacional do local em que os colaboradores executam suas atividades. A autora 

afirma  também que  a  satisfação  no  trabalho  é  um sentimento  fortemente  relacionado  às 

práticas  e  políticas  gerencias  e  fracamente  relacionado  ao  ambiente  físico  ou  estrutura 

organizacional.  Como Robbins (2009), Siqueira (2008) destaca  algumas vertentes  a serem 

consideradas,  quais sejam, o salário,  o relacionamento com os colegas e com a chefia,  as 

promoções e as tarefas – o próprio trabalho. Por outro lado, Martins (2008) se coaduna com 

Robbins (2009) e também afirma ser satisfação uma atitude (Martins, 2008, p. 30).

Lazzari (2009), por sua vez, ao citar  Bateman e Snell (1998), reforça o exposto por 

Siqueira quando diz que os trabalhadores ficariam satisfeitos se sentirem-se recompensados 

adequadamente  pelo  trabalho  realizado  (Lazzari,  2009,  p.  2).  A  autora  também atrela  os 

conceitos de satisfação no trabalho e qualidade de vida no trabalho (QVT), à medida que 

deixa a entender que, ao se melhorar a qualidade de vida no trabalho, se teria um aumento na 

satisfação dos funcionários. Ainda, ao referenciar Fernandes (1996), afirma que a qualidade 

de vida no trabalho passa pela resolução compartilhada de problemas, pelos desafios em torno 

das tarefas a serem executadas, por um sistema eficaz de recompensas e pela existência de um 

ambiente de trabalho adequado. Enfim, para ela, a satisfação e a qualidade de vida no trabalho 

estão intimamente relacionados com o clima organizacional do ambiente profissional onde os 

colaboradores estão inseridos.

Por  fim,  com  base  nos  conceitos  e  teorias  expostos,  percebe-se  a  diversidade  de 

opiniões e trabalhos os quais tratam de motivação, satisfação e qualidade de vida no trabalho. 

Não é fácil transitar por esta área de conhecimento, e mais difícil ainda é tentar concluir algo 

diferente de que muito estudo e pesquisa ainda precisam ser feitos sobre o assunto. Contudo, é 

possível  arriscar  a  se  dizer  que  os  conceitos  estão  relacionados  entre  si,  quase  de forma 

complementar,  em  que  a  qualidade  de  vida  no  trabalho  poderia  ser  entendida  como 

consequência da satisfação no trabalho, que por sua vez poderia ser entendida como o fruto do 

atendimento de determinadas necessidades, as quais teriam gerado motivos para a ação, o que 

é caracterizado como a motivação.
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1.2 Cultura e clima organizacional

Cultura  organizacional  pode  ser  entendida  como  o  resultado  de  valores  e  regras 

compartilhados os quais conduzem os membros de uma organização na execução de suas 

atividades e na resolução de problemas de adaptação externa e interna (Chiavenato, 2007, p. 

287; Robbins, 2009, p. 226; Schein, 1992 apud Ferreira, 2008, p. 125). Wolfgang e Karen, por 

sua vez, complementam o conceito ao dizerem que os valores compartilhados surgem a partir 

dos valores individuais dos membros envolvidos (Bilsky, 2008, p. 225).

Ferreira (2008), ao citar Schein, declara que a cultura se apresenta em três níveis, quais 

sejam,  os  artefatos  visíveis,  os  valores  e  os  pressupostos  básicos  (crenças  e  sentimentos 

inconscientes).  Todavia,  ao citar  Hofstede,  alega  que  a  cultura  se  manifesta  por  meio  de 

rituais,  heróis,  símbolos  e  valores,  e  demonstra  que  são  os  valores  dos  líderes  os  quais 

permeiam a organização e estabelecem a cultura (Ferreira, 2008, p. 126-127). Dessa forma, ao 

se conjugar as afirmações de Hofstede e de Bilsky, é possível entender a importância de se 

conhecer os valores individuais dos colaboradores de determinada organização, especialmente 

os dos líderes, para se ter o entendimento da cultura dessa organização.

Robbins (2009) também define alguns aspectos da cultura, tais como a propensão para 

inovação, o cuidado com as pessoas, o trabalho em equipe e a tolerância a mudanças, entre 

outros. O autor também distingue cultura de satisfação, por ser aquela uma percepção dos 

funcionários  em  relação  a  clareza  e  aos  objetivos  vinculados  aos  aspectos  da  cultura, 

independentemente se eles gostam, concordam ou não com eles; a atitude de gostar – ou não – 

dos  aspectos  da  cultura  postos  estabeleceria  então  a  satisfação ou não dos  colaboradores 

(Robbins, 2009, p. 24 e 226).

Dessa forma, por ocasião da compreensão dos estudos dos atores supracitados, tem-se 

clara a importância de se escutar os funcionários da CMI e entender qual a percepção que eles 

têm sobre  os  reflexos  da  cultura  organizacional  posta. Não  se  quer  questionar  a  cultura 

existente,  mas saber como os colaboradores  estão percebendo os aspectos  organizacionais 

pautados por ela, quais sejam, os fatores relacionados às perspectivas do clima organizacional.

O  clima  organizacional,  por  sua  vez,  pode  ser  percebido  como  o  conjunto  de 

sentimentos compartilhados  que  os  profissionais  de  uma organização  têm a  respeito  dela 

(Vilardi, 2007, p. 3). Ao se diferenciar da cultura, o clima organizacional pode ser visto como 

consequência dela, a medida que a cultura organizacional orienta as práticas administrativas e 

as políticas de gestão, enquanto que o clima pode ser entendido como o resultado da aplicação 
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dessas  práticas  e  políticas  sobre os  indivíduos  da organização (Toro,  2001 apud Martins, 

2008, p. 30).

Conforme Pinto Júnior (2005), o clima organizacional pode ser agrupado em quatro 

categorias: a estrutural, a psicológica, e interativa e a cultural. A abordagem estrutural explica 

o clima como consequência da estrutura organizacional em termos de cadeia de comando, 

tecnologia, artefatos de ambiente, tipo e tamanho da estrutura etc. A abordagem psicológica, 

por sua vez, defende que o clima é dirigido pela percepção dos colaboradores a respeito da 

estrutura, do tipo de liderança e tarefas e das influências da cultura, entre outras coisas. Já a 

abordagem interativa, de forma até bem simplória, justifica o clima organizacional por meio 

do  resultado  das  interações  entre  as  pessoas,  de  maneira  que  diferentes  grupos  de 

funcionários,  ao possuírem percepções diferentes sobre os acontecimentos da organização, 

tenderiam a produzir climas organizacionais também diferenciados. E, por fim, o autor cita a 

abordagem cultural, a qual define o clima como consequência da cultura organizacional (Pinto 

Júnior, 2005, p. 51-53).

Em adição,  de maneira  quase que a contemplar a todas as categorias descritas por 

Pinto Júnior (2005),  Lazzari  (2009),  ao citar  Oliveira  (1990),  define clima organizacional 

como  sendo  um  conjunto  de  percepções  compartilhadas  pelos  indivíduos  a  respeito  dos 

fatores  organizacionais  (Lazzari,  2009,  p.  1).  De  forma  análoga,  assim o  define  Martins 

(2008), quando alega que clima organizacional diz respeito a percepção compartilhada dos 

aspectos  organizacionais  existentes  (Martins,  2008, p.  32).  E esses dois últimos foram os 

conceitos adotados neste trabalho, por se entender que são os conceitos os quais têm maior 

consistência,  pois  envolvem as  diversas  perspectivas  da  percepção  humana,  relacionando 

clima com os  fatores  vinculados à  estrutura organizacional,  aos artefatos  de ambiente,  às 

relações de trabalho, ao tipo de tarefa realizada, à cultura organizacional,  às recompensas, 

entre outros.

De  qualquer  forma,  ao  ser  o  clima  organizacional,  para  algumas  das  teorias, 

considerado como o resultado de um conjunto compartilhado de sentimentos provenientes da 

aplicação das práticas administrativas e políticas de gestão, torna-se perceptível sua influência 

na satisfação no trabalho. Se há clima bom e positivo, espera-se que haja também satisfação e 

atitudes positivas dos servidores. Por outro lado, se há clima ruim e negativo, entende-se que 

exista insatisfação, e, consequentemente, atitudes negativas em relação ao trabalho.
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Estar atento ao clima e à satisfação no trabalho, portanto, é muito importante,  pois 

ambos  estão  relacionados  aos  sentimentos  dos  colaboradores,  e  negligenciá-los  pode  até 

mesmo trazer reflexos na saúde física e mental dos trabalhadores (Bergamini e Coda, 1997 

apud Lazzari, 2009, p.3). Como consequência, entende-se ser necessário coletar informações 

sobre  as  percepções  dos  servidores  da  Coordenadoria  de  Modernização  e  Informática  da 

CLDF a  respeito  dos  fatores  organizacionais  postos;  ou  seja,  informações  sobre  o  clima 

organizacional da área. Assim, de forma similar a Oliveira ao citar Souza (Oliveira, 1999, p. 

3),  propõe-se  que  seja  realizada  pesquisa  de  clima  organizacional,  para  averiguar  as 

percepções  subjetivas  dos servidores da Coordenadoria  de Modernização e Informática da 

CLDF.

1.3 Pesquisa de clima organizacional

Diante da necessidade de se conhecer melhor as equipes de trabalho (as percepções 

dos fatores organizacionais existentes, a satisfação dos colaboradores etc), trabalhos foram 

desenvolvidos no sentido de aplicação de pesquisa de clima organizacional e satisfação no 

trabalho;  pois,  conforme  já  exposto,  satisfação  e  qualidade  de  vida  no  trabalho  estão 

intimamente  relacionados  com  o  clima  organizacional  do  ambiente  profissional  onde  os 

colaboradores estão inseridos (Lazzari, 2009).

Nesse contexto, é possível a aplicação de pesquisa de satisfação, como foi realizado 

por  Chaibub  em  2001,  na  Câmara  dos  Deputados.  A  pesquisadora  utilizou-se  de  um 

questionário como instrumento de pesquisa e abordou alguns fatores higiênicos de trabalho, 

conforme  a  teoria  de  Herzberg,  pois  suas  hipóteses  eram  de  que  os  servidores  da  área 

administrativa da Casa tinham baixo grau de satisfação por causa da falta de atendimento a 

esses  fatores  (Chaibub,  2001,  p.  13-15).  A pesquisadora  optou  por  utilizar  formulário  já 

validado, contendo vinte e quatro itens, escala de cinco pontos e informações relacionadas a 

cinco fatores, quais sejam, colegas, chefia, salário, promoção e natureza do trabalho.

No presente trabalho, optou-se por aplicar pesquisa de clima organizacional ao invés 

de  pesquisa  de  satisfação.  O objetivo  é  não somente  saber  se  a  equipe  gosta  ou  não de 

determinados  fatores  organizacionais  postos,  mas  também  e  principalmente  explicitar  o 

quanto a equipe percebe a existência de tais fatores. Para Martins, clima organizacional diz 

respeito  à  percepção  compartilhada  dos  aspectos  organizacionais  existentes,  enquanto  que 

satisfação diz respeito à atitude e ao sentimento em relação a esses aspectos (Martins, 2008, p. 

32).
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Nessa linha, observa-se que Fernanda Lazzari (2009), em seu estudo aplicado sobre as 

dimensões do clima organizacional, destaca três principais modelos de pesquisa de clima: (i) 

o de Litwin e Stringer (1968); (ii) o de Kolb, Rubin e McIntyro (1986); (iii) e o de Sbragia 

(1983). A autora coloca que o modelo de Litwin e Stringer propõe um questionário composto 

de  nove  fatores,  quais  sejam,  estrutura,  responsabilidade,  desafio,  recompensa, 

relacionamento,  cooperação,  conflito,  identidade  e padrões.  Ela afirma também que Kolb, 

Rubin e McIntyro  utilizam somente sete  fatores,  quais sejam, responsabilidade,  padrões e 

recompensa, conformismo, clareza organizacional, calor e apoio, liderança. Fernanda Lazzari 

cita ainda o modelo de Sbragia, composto por vinte fatores, dos quais doze se destacam, a 

conhecer: estado de tensão, ênfase na participação, proximidade da supervisão, consideração 

humana,  autonomia  presente,  prestígio  obtido,  tolerância  existente,  justiça  predominante, 

condições  de  progresso,  apoio  logístico  proporcionado,  reconhecimento  proporcionado  e 

forma de controle (Lazzari, 2009, p. 4-5).

Em complemento, Villardi (2007), ao citar a análise de Gutierrez sobre o trabalho de 

Kolb, expõe que os fatores de clima sejam sete, como seguem: conformidade com a estrutura, 

responsabilidade, padrão de desempenho, recompensa, clareza organizacional, apoio e calor 

humano,  e  liderança  (Villardi,  2007,  p.  4).  No entanto,  mais  adiante,  a  autora,  depois  de 

dissertar sobre as formas de administração pública burocrática e gerencial, adapta os fatores 

constitutivos do clima organizacional, os relaciona aos motivos sociais básicos de McClelland 

e os apresenta conforme a Tabela 1 (Villardi, 2007, p. 9).

Tabela 1. Relação entre os motivos sociais básicos de McClelland 
e os Fatores constitutivos do clima organizacional

Motivos sociais segundo McClelland Fatores Constitutivos do Clima organizacional

Poder Autonomia

Liderança

Afiliação Trabalho em equipe

Recompensa

Relacionamento Interpessoal

Realização Padrões de Desempenho Individual

Clareza Organizacional

Fonte: Adaptado de Villardi (2007)
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A autora descreve que a pesquisa, aplicada a um órgão público – Tribunal do Poder 

Judiciário, foi composta por uma pergunta para cada fator constitutivo de clima e uma questão 

aberta, para que o entrevistado pudesse abordar assuntos não tratados nas demais questões. As 

perguntas  fechadas  tinham como  opção  de  resposta  uma  faixa  entre  extremo  negativo  e 

extremo positivo, definida por uma escala do tipo Likert de dez pontos, com duas dimensões, 

uma associada a situação real e outra associada a dimensão ideal. Ainda, foi pedido a cada 

entrevistado  que  destacasse  três  questões  do  conjunto  todo,  para  representar  os  aspectos 

considerados mais sensíveis da pesquisa (Villardi, 2007, p. 9).

Outro  modelo  de pesquisa  é  apresentado por  Maria  do Carmo Fernandes  Martins, 

chamado de  Escala  de Clima Organizacional  (ECO),  a  qual  foi  construída  inicialmente  a 

partir de 127 itens e 12 dimensões. Após ser testada por 1244 trabalhadores, sendo um terço 

deles oriundos de organizações públicas,  e submetida a análises matemáticas para testar a 

intercorrelação entre os fatores, a ECO resultou em uma escala com 5 dimensões e 63 itens, 

os  quais  são  respondidos  por  meio  de  escala  de  cinco  pontos  que  variam  de  discordo 

totalmente a concordo totalmente (Martins, 2008, p. 32-33). A autora, ao descrever a ECO, 

relaciona  os  itens  às  dimensões  (aspectos)  do clima  organizacional,  como apresentado na 

Tabela 2.

Tabela 2. Escala de Clima Organizacional: 
dimensões, itens e índices de precisão

Dimensão (aspecto) Itens Índice de precisão

Apoio da chefia e da organização 22 0,92

Recompensa 13 0,88

Conforto físico 13 0,86

Controle e pressão 9 0,78

Coesão entre colegas 6 0,78

Fonte: Adaptado de Martins (2008)

Tem-se ainda o modelo de pesquisa desenvolvido pelo Banco do Brasil, com o apoio 

da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa),  o Climapró.  Ele, apesar de o 
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autor alegar ter  sido desenvolvido com base nas teorias existentes,  utiliza  dimensões  bem 

alheias às já apresentadas pelos teóricos da área. Mais adiante, inclusive, o autor alega que o 

instrumento não pode ser utilizado como base para generalizações (Oliveira, 1999, p. 6) e que 

apresenta um afastamento ao sistema tradicional de pesquisa utilizado no Brasil (Oliveira, 

1999, p. 11). De qualquer forma, vale registrar o trabalho realizado nesse banco.

Tabela 3. Climapró: dimensões, indicadores e quantidade de perguntas

Dimensão Indicadores Quant. perguntas

Ocupacional Desenvolvimento Profissional 8

Organizacional Clareza Organizacional e Padrão de Desempenho

Recompensa e Volume de Trabalho

Condições de Trabalho

13

07

04

Psicossocial Estilo de Gerência

Reconhecimento

Comprometimento Organizacional

Autogestão da Equipe de Trabalho

14

06

07

07

Fonte: Adaptado de Oliveira (1999)

Pinto Júnior (2005), por sua vez, discorre sobre várias escalas para se analisar o clima 

organizacional.  O  autor  inicia  com  o  trabalho  de  Karasick  (1973),  em  que  define  onze 

dimensões,  como  segue:  estrutura  das  tarefas,  relação  entre  recompensa  e  punição, 

centralização das decisões, ênfase nos resultados, ênfase no treinamento e desenvolvimento, 

segurança  e  riscos,  abertura  e  defesa,  status,  motivação,  reconhecimento  e  feedback, 

competência  e flexibilidade da organização em geral.  Depois,  comenta  o estudo feito por 

Martins  (2003),  Friedlander  e  Magulies  (1969)  sobre  a  escala  de  Halpin  e  Croft  (1962), 

quando foram identificadas oito dimensões, quais sejam: falta de envolvimento, rotina, moral, 

amizade, distância entre superior e empregado, controle, suporte do chefe e consideração. Em 

seguida, o autor aborda o estudo de Payne e Pheysey (1971), no qual forma identificadas seis 

dimensões  para  uma  escala  de  clima,  como  segue:  autoridade,  restrição,  interesse  pelo 
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trabalho, relações interpessoais, rotina e orientação para a comunidade (Pinto Júnior, 2005, p. 

55-56).

Ainda no aprofundamento do conhecimento sobre as escalas de pesquisa de clima, 

Pinto Júnior segue em seu estudo e abora o trabalho de Schneider e Bartlett (1970), em que 

foi  desenvolvida  e  validada  fatorialmente  uma  escala  com  seis  dimensões,  quais  sejam: 

suporte  administrativo,  estrutura  administrativa,  consideração  para  com  os  empregados, 

independência do trabalho,  conflitos  internos  e contato com supervisores.  Mais adiante,  o 

autor cita a escala de Litwin e Stringer (1968) – inicialmente construída com seis fatores – 

adaptada por Kolb, Rubin e McIntyre (1978), em que aparecem sete fatores, como seguem: 

conformidade com normas, responsabilidade, padrões de desempenho, recompensas, clareza 

organizacional, apoio (suporte) e calor humano e liderança (Pinto Júnior, 2005, p. 56).

O autor segue ao apresentar o instrumento de Moos, Insel e Humphrey (1974), o qual 

possui  uma  escala  de  clima  “psicossocial”,  com três  grandes  dimensões,  nas  quais  estão 

contidos dez fatores de análise, como mostra a Tabela 4.

Tabela 4. Dimensões e aspectos do clima “psicossocial” 
de Moos, Insel e Humphrey

Dimensão Aspectos

Relacionamento Envolvimento

Coesão

Apoio dos supervisores

Desenvolvimento pessoal Autonomia

Orientação das tarefas

Pressão do trabalho

Manutenção e mudanças Clareza

Controle

Inovação

Conforto físico

Fonte: Adaptado de Pinto Júnior (2005)
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Na sequência, Pinto Júnior descreve a escala de Balboa (1992), a qual apresenta quatro 

dimensões, quais sejam: comunicação e interação, autoridade e liderança, controle e 

supervisão e motivação para o trabalho. Ele aborda também o trabalho de Toro (2001), que 

construiu e validou fatorialmente uma ECO com 49 itens, distribuídos em oito fatores, 

listados a seguir: relações interpessoais, estilo de direção, sentimento de inclusão, retribuição, 

disponibilidade de recursos, estabilidade, clareza e coerência e direção e valores coletivos. 

Ainda, ao citar o trabalho de Tamayo (1999), o autor descreve outra ECO validada 

fatorialmente, com 141 itens e sete fatores, como segue: liderança organizacional, 

comprometimento, segurança no trabalho, ambiente de trabalho, incertezas, valorização do 

empregado e treinamento (Pinto Júnior, 2005, p. 57).

Por fim, o autor discorre sobre o trabalho de Martins (2003), que a partir dos vários 

estudos realizados, produziu uma ECO que contem os fatores (dimensões) os quais aparecem 

de maneira complementar em muitos dos trabalhos anteriormente produzidos. A escala foi 

validada fatorialmente e possui 63 itens, distribuídos em cinco dimensões, conforme exposto 

anteriormente  na Tabela  2.  E essa foi  a  escala  que Humberto  Pinto Júnior  escolheu para 

utilizar em seu estudo de caso (Pinto Júnior, 2005, p. 58).

Outro estudo realizado por pesquisadores brasileiros  é o do “Um novo modelo  de 

pesquisa de clima organizacional”, realizado pelo pesquisador Carlos Alberto Ferreira Bispo. 

Nele, o trabalho é iniciado ao se fazer uma comparação entre os modelos de Litwin e Stringer 

(1968), Kolb (KOLB et al., 1986) e Sbragia (1983), tais quais mencionados anteriormente por 

Fernanda  Lazzari.  O  autor  faz  ainda  uma  análise  rápida  dos  modelos  de  Roberto  Coda, 

Kozlowski, Levering e Rizzatti e conclui que nenhum deles atende a necessidade do cenário 

político-econômico,  sociocultural  e  ecológico  nacional  e  internacional  existente  (Bispo, 

2006), de maneira que um novo modelo foi proposto.

O modelo para pesquisa de clima organizacional desenvolvido por Carlos Bispo divide 

os fatores (dimensões) em externos e internos. Os fatores internos são os que a organização 

pode atuar diretamente sobre eles, pois eles se originam nela mesma, enquanto que os fatores 

externos são àqueles em que a empresa somente pode controlar os seus efeitos, mas não tem 

condições de agir sobre eles, como mostra a Tabela 5.
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Tabela 5. Modelo de Carlos Bispo

Fatores  de influência Classificação

Ambiente de trabalho, Assistência aos 

funcionários, Burocracia, Cultura 

organizacional, Estrutura organizacional, 

Nível sociocultural, Incentivos 

profissionais, Remuneração, Segurança 

profissional, Transporte casa/trabalho e 

Vida profissional

Internos

Convivência familiar, Férias e lazer, 

Investimentos e despesas familiares, 

Política e Economia, Saúde, Segurança 

Pública, Situação financeira, Time de 

futebol e Vida social

Externos

Fonte: Adaptado de Bispo (2006)

Além dos trabalhos supracitados, tem-se a pesquisa realizada por  Veloso (2007), na 

construção de categorias para uma pesquisa de clima organizacional. A pesquisadora analisou 

os  trabalhos  apresentados  nos  encontros  promovidos  pela  Associação  Nacional  de  Pós-

Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD) e declarou ter encontrado seis  artigos 

sobre o assunto: em três deles a metodologia utilizada foi a desenvolvida pela Embrapa, já 

citada  anteriormente  no  estudo  de  caso  do  Banco  do  Brasil;  em  outros  dois  artigos  as 

metodologias utilizadas foram a de Kolb e a de Coda, também já mencionadas; por fim, a 

autora referencia outro artigo em que a metodologia utilizada foi uma ECO com as seguintes 

dimensões: valorização do empregado, ambiente relacional, apoio gerencial e comunicação . 

Junto  ao  mercado  de  trabalho  brasileiro,  a  autora  apenas  conseguiu  a  divulgação  das 

categorias  utilizadas  por uma empresa  de consultoria  na área,  a qual  utiliza as categorias 

criadas pelo jornalista Robert Levering (1986), as quais, conforme Veloso, parecem não estar 

fundamentadas na literatura (Veloso, 2007, p. 5-6).

Sendo  assim,  Veloso  (2007)  partiu  para  a  construção  de  categorias  as  quais 

originaram-se da percepção dos colaboradores das organizações, do entendimento deles de 

como  as  coisas  acontecem  no  dia-a-dia  das  empresas:  foram  entrevistados  121.218 

funcionários, oriundos de 504 empresas. Depois que as categorias foram encontradas, ocorreu 
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a validação das mesmas, primeiramente por executivos e professores renomados do mercado, 

depois por meio de eventos e encontros públicos com profissionais sobre o tema (Veloso, 

2007, p. 1 e 11).

Após definidas as categorias, de maneira a compreender a importância relativa umas 

com as outras, a autora fez uma pergunta geral aos entrevistados, qual seja: O que faz você 

considerar uma empresa um excelente lugar para se trabalhar? A partir das respostas dadas, 

generalizações  e  adequações  foram  feitas  de  maneira  a  se  encontrarem  não  apenas  as 

categorias, mas também o grau de importância entre elas, como mostra a Tabela 6.

Tabela 6. Veloso: Categorias e grau de importância

Categoria Peso

Aprendizado e Desenvolvimento 38,80%

Satisfação e Motivação 34,3%

Identidade 20,3%

Liderança 4,8%

Nenhum dos motivos descritos acima 1,8%

Fonte: Adaptado de Veloso (2007)

Outro trabalho sobre clima organizacional, este com foco na administração pública, é 

o desenvolvido por Mól (2010), o qual realizou uma pesquisa de clima organizacional  na 

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

pesquisa,  depois  de aplicada  a 242 servidores,  foi  submetida  a analise  fatorial  e  a outros 

métodos estatísticos pertinentes, de maneira que dez categorias, denominadas fatores, foram 

encontradas, quais sejam:

1. estrutura e ambiente físico;

2. cooperação e reciprocidade no ambiente de trabalho;

3. participação nas decisões;

4. reconhecimento de mérito;
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5. identificação com a instituição;

6. controles;

7. autonomia funcional;

8. conflitos;

9. remuneração e incentivos; e

10. perspectivas na instituição.

Por fim,  vale  colocar  que,  em 2005, a  Diretoria  de Recursos  Humanos (DRH) da 

CLDF aplicou pesquisa de  clima organizacional  para  identificar  o  grau de satisfação dos 

servidores da Casa, conforme descrito por Costa (2005). O trabalho relata que a pesquisa 

utilizou a classificação de Richardson (1999) e deu-se por meio de questionário estruturado 

com duas partes: a primeira consistiu de 77 questões com utilização de escala do tipo Likert 

de cinco pontos, enquanto a segunda deu-se por questões de assinalar, com o intuito de coletar 

informações sobre os funcionários (Costa, 2005, p. 4-12).

Após a pesquisa ter sido aprovada e o questionário validado, houve a divulgação e a 

aplicação  do  instrumento,  por  meio  do  qual  se  conseguiu  obter  percepções  acerca  das 

dimensões  de  análise,  quais  sejam:  o  trabalho  realizado  pelos  servidores;  o  salário;  os 

benefícios; a integração entre as unidades administrativas da CLDF; a supervisão; liderança e 

o  estilo  gerencial;  a  comunicação;  o  treinamento,  progresso  e  realização  profissionais;  as 

possibilidades de progresso profissional; o relacionamento interpessoal; o processo decisório; 

as  condições  físicas  e  ambientais  do  trabalho;  o  relacionamento  da  organização  com  os 

sindicatos e  funcionários; a participação; a segurança do trabalho; a disciplina; a imagem da 

organização;  a  estrutura  organizacional;  a  ética  e  responsabilidade  social;  a  vitalidade 

organizacional; a  valorização dos servidores; o comprometimento organizacional; o trabalho 

em equipe; a modernidade; o planejamento e organização; e os fatores motivacionais (Costa, 

2005, p. 78-80).

Diante do exposto, nota-se a grande diversidade de instrumentos e teorias os quais 

envolvem  o  assunto  pesquisa  de  clima  organizacional.  Entende-se  que  instrumentos  de 

pesquisa  muito  grandes  podem gerar  fadiga  e  consequente  desistência  dos  respondentes, 

assim como respostas  mal  formuladas.  Também verificou-se  que  as  pesquisas  devam ser 

validadas matematicamente, por meio de método estatístico apropriado, durante o momento 

da  aplicação  do  questionário  ou  antecipadamente,  quando  de  aplicações  anteriores.  Em 
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complemento,  acredita-se que a  validação estatística  deve  ser  feita  no Brasil,  de  forma a 

contemplar  nossa  cultura,  valores  e  a  maneira  de  se  entender  as  questões  postas  pelo 

questionário.

Ainda, é importante que o referencial teórico a ser utilizado seja atual, para conter os 

conhecimentos já registrados pela literatura e também trazer novas contribuições.  Por fim, 

considera-se mais adequado que a escala de clima a ser utilizada esteja dirigida à percepção 

dos  aspectos  organizacionais  postos,  procurando  não  abordar  de  forma  direta  questões 

referentes a satisfação no trabalho.
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2 PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL NA CMI

2.1 Objeto do estudo: servidores efetivos da CMI

A Coordenadoria de Modernização e Informática, no mês de abril do corrente ano, 

período em que a pesquisa de clima organizacional foi montada e aplicada, estava composta 

efetivamente por servidores tais qual a Tabela 7 demonstra, sendo que a maioria deles possui 

formação superior a exigida pelo cargo.

Tabela 7. Composição dos servidores da CMI

Cargo Escolaridade do cargo Quantidade

Assistente Legislativo fundamental 7

Auxiliar Legislativo quarta série do ensino 

fundamental

1

Consultor Técnico-

Legislativo

superior 13

Técnico Legislativo ensino médio 12

Fonte: Adaptado da Lei do Distrito Federal nº 4.342 de 2009

A CMI, em termos de estrutura organizacional é composta por uma Coordenadoria e 

três sessões, quais sejam, a Seção de Administração de Sistemas, a Seção de Organização e 

Métodos  de  Trabalho  e  a  Seção de Apoio à  Informatização  (Resolução nº  34,  de 1991). 

Porém,  devido  aos  avanços  tecnológicos  e  às  necessidades  de  atendimento  aos  clientes 

internos,  a  coordenadoria  de  informática  da  CLDF  está  em  meio  a  um  processo  de 

reestruturação administrativa, de maneira a resultar na adaptação e melhoria dos processos de 

trabalho. O Projeto de Resolução nº 82, de 2010, descreve a proposta, a qual, no que diz 

respeito a estrutura organizacional, extingue a seção de Organização e Métodos de Trabalho e 

cria a Seção de Relacionamento e Atendimento (Projeto de Resolução nº 82, de 2010).

Por outro lado, ao se enfocar os colaboradores, tem-se que dos trinta e três servidores 

da coordenadoria, sete são mulheres e 27, homens, de acordo com os relatórios mensais de 

frequência da coordenadoria toda para o mês de abril de 2011. Ou seja, a população masculina 
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representa 79% (setenta e nove porcento) dos profissionais que lá trabalham, conforme pode 

ser visto pelo Gráfico 1 a seguir.

Gráfico 1 – Distribuição de frequência dos servidores conforme o gênero

Fonte: Adaptado dos Relatórios Mensais de Frequência

É  possível  se  perceber  também  o  equilíbrio  entre  os  profissionais  com  cargo  de 

escolaridade  superior  (39,4%)  e  ensino  médio  (36,4%),  e  a  menor  representação  de 

profissionais com cargo de nível fundamental (24,2%), como pode ser observado pelo Gráfico 

2  (a  servidora  ocupante  do  cargo  com  nível  de  escolaridade  quarta  série  do  ensino 

fundamental será agrupada nesta pesquisa juntamente com os servidores ocupantes de cargos 

com nível de escolaridade fundamental). Ainda, o pessoal de cargo Técnico Legislativo o qual 

efetivamente  trabalha  na  CMI  se  subdivide  nas  categorias  Secretário,  Técnico  de 

Informática/Manutenção e Técnico de Informática/Programação.

Gráfico 2 – Distribuição de frequência dos servidores 
conforme o nível de escolaridade do cargo

Fonte: Adaptado dos Relatórios Mensais de Frequência

79%

21%

homens
mulheres

24,2%

39,4%

36,4%
fundamental
superior
ensino médio
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Ainda,  devido  às  propostas  de  melhoria  oriundas  da  governança  de  TI,  a 

coordenadoria inteira está passando por processos de mudanças, as quais envolvem a criação 

de novos serviços, a melhoria nos processos de trabalho, a reestruturação administrativa da 

área, o desenvolvimento de projetos para a integração da equipe etc. E paralelamente a isso, 

houve  a  saída  de  dez   servidores  e  a  troca  de  legislatura,  o  que  gerou,  de  certa  forma, 

inquietação entre os profissionais.

2.2 Questões de pesquisa

A área  de  informática  da  CLDF está  passando por  mudanças  profundas,  as  quais 

podem  trazer  desconfortos  por  um lado  e  satisfações  por  outro,  razão  pela  qual  se  tem 

interesse em avaliar e acompanhar  a percepção dos servidores da CMI quanto aos fatores 

organizacionais existentes, de maneira a se conhecer o estado (como uma fotografia) em que a 

coordenadoria de TI se encontra, naquilo que diz respeito ao clima organizacional.

Conhecer o clima da coordenadoria é explicitar  as percepções compartilhadas, para 

cada dimensão do clima organizacional, dos servidores os quais trabalham na CMI. Pretende-

se também identificar a existência ou não de diferenças na percepção do clima organizacional 

entre os servidores com até dez anos na CLDF e com mais de dez anos na CLDF, assim como 

entre os servidores em cargos com nível de escolaridade distintos.

2.3 Metodologia aplicada

Por ocasião do exposto no item 1.3 – pesquisa de clima organizacional, decidiu-se por 

utilizar instrumento de pesquisa de tamanho mediano, atual e validado estatisticamente no 

Brasil. Assim, optou-se por seguir os passos de Humberto Pinto Júnior e se escolheu utilizar a 

Escala de Clima Organizacional proposta por Maria do Carmo Fernandes Martins (Martins, 

2008, p. 35-38).

Inicialmente  foram realizadas  reuniões  com o coordenador da CMI,  os  chefes  das 

seções da coordenadoria e os servidores integrantes do Grupo de Governança de TI,  para 

mostrar o instrumento proposto e reiterar o apoio organizacional à pesquisa a ser realizada.

Foram distribuídos 33 (trinta e três) questionários, 13 (treze) para colaboradores com 

cargo  de  escolaridade  superior,  12  (doze)  para  colaboradores  com cargo  de  escolaridade 

ensino médio, 7 (sete) para colaboradores com cargo de escolaridade fundamental e 1 (um) 

para  1  (um)  colaborador  com  cargo  de  escolaridade  até  a  4ª  (quarta)  série  do  ensino 

fundamental. O tempo dado para o preenchimento e a devolução do questionário de pesquisa 

foi de três dias.
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Terminado  o  prazo  de  preenchimento  dos  questionários,  o  envelope  da  coleta  foi 

retirado do local definido e a coleta de informações foi dada por encerrada.

2.4 Questionário estruturado

A Escala de Clima Organizacional proposta por Martins (2008) foi aplicada tal qual 

proposta pela autora (Martins, 2008, p. 35-38), com pequenas adaptações na linguagem, por 

ocasião de sua aplicação vir a ser realizada em órgãos especificamente da administração direta 

do  Estado.  Considerou-se  que  alguns  termos  utilizados  pela  autora  poderiam  ser 

oportunamente reescritos, tendo em vista o jargão linguístico do serviço público, sem prejuízo 

de entendimento das questões. O questionário ficou praticamente idêntico ao original, com a 

exceção  da inclusão  de 2 (duas)  perguntas  – acima,  em separado,  para  não influenciar  a 

organização e a metodologia descrita pela autora – a respeito do perfil profissional, devido às 

questões de pesquisa apresentadas no item 2.2 – questões de pesquisa.

Achou-se necessário identificar o respondente quanto ao tempo de serviço na CLDF e 

quanto ao nível de escolaridade do cargo, de maneira que as questões “Nível de escolaridade 

do cargo” e “Tempo de serviço na CLDF” foram acrescentadas à ECO de Martins, conforme 

descrito  acima.  Também  foram  substituídas  determinadas  palavras,  para  que  os  termos 

utilizados fiquem mais próximos aos do serviço público, mais especificamente à realidade da 

CMI, como consta a seguir:

1. a palavra setor foi substituída por seção;

2. as  palavra  funcionário,  empregado  e  trabalhador  foram  substituídas  por 

servidor; e

3. a palavra empresa foi substituída por CMI.

Dessa forma,  no anexo 1 – ECO aplicada na CMI – apresenta-se a transcrição da 

Escala de Clima Organizacional aplicada aos servidores da Coordenadoria de Modernização e 

Informática.

2.5 Aferição dos resultados conforme a metodologia adotada

Foram distribuídos 33 questionários, um para cada servidor da coordenadoria,  e 27 
foram respondidos e devolvidos, o que representa 82% da população, conforme pode ser visto 
no Gráfico 3. Sabe-se que dois servidores estavam viajando quando a pesquisa foi realizada e 
quatro servidores não entregaram dentro do prazo determinado. Dos seis, três são ocupantes 
de cargo com nível de escolaridade superior; os demais três, com nível de escolaridade ensino 
médio ou fundamental.
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Gráfico 3 – Questionários respondidos e não respondidos

Constatou-se também que duas pessoas não responderam as questões iniciais, as quais 
identificavam o perfil do servidor quanto ao tempo de Casa e ao nível de escolaridade do 
cargo, de maneira que elas ficaram fora das análises que dependiam destas variáveis. Ainda, 
houve incorreções no preenchimento da questão sobre o nível de escolaridade do cargo, o que 
invalidou esta variável.

A análise do clima por meio da Escala de Clima Organizacional aplicada deve ser feita 
por  dimensão  (fator),  conforme  sugere  Martins  (2008).  A  autora  demonstra  que  o  clima 
organizacional deve ser compreendido independentemente em cada fator e descreve como o 
cálculo  do clima deve ser realizado.  Valores menores  que 2,9 podem indicar  clima ruim, 
enquanto que valores maiores que 4, clima bom. Para o fator Controle/pressão a avaliação 
deve ser feita de forma invertida (Martins, 2008, p. 34). É importante neste momento deixar 
claro  que  os  valores  encontrados  são  indicativos  de  clima,  não  necessariamente  uma 
certificação dele.

Dessa forma, ao seguir exatamente às recomendações de Martins (op. cit.), chegou-se 
aos resultados apresentados na Tabela 8. Pelo que pode ser observado, nas dimensões Apoio 
da chefia e da organização (3,65), Conforto físico (3,92) e Coesão entre colegas (3,93) não se 
tem  indicativo  de  clima  ruim  ou  bom,  apesar  de  as  dimensões  Coesão  entre  colegas  e 
Conforto  físico  estarem com indicativos  próximos  de um bom clima.  Ainda,  a  dimensão 
Controle/pressão (2,23) tem indicativo de bom clima, enquanto que a dimensão Recompensa 
(2,74), indicativo de clima ruim.

Tabela 8. Clima Organizacional da CMI

Dimensão Média Indicativo
de Clima

Apoio da chefia e da organização 3,65 Mediano

Recompensa 2,74 Ruim

Conforto físico 3,92 Mediano

Controle/pressão 2,23 Bom

Coesão entre colegas 3,93 Mediano

82%

18%

respondidos
não 
respondidos
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2.6 Análise descritiva dos resultados aferidos

Embora  se  tenham  somente  27  respostas  a  serem  analisadas,  elas  praticamente 
representam, em termos estatísticos, a opinião do universo da população dos 33 servidores. 
Dessa  forma,  entende-se  poder  avançar  tranquilamente  para  a  realização  de  análises 
estatísticas, como o cálculo da homogeneidade dos dados, entre outros.

O  cálculo  da  homogeneidade  dos  dados,  de  acordo  com  as  respostas  em  cada 
dimensão,  pode ser  realizado  por  medida  chamada  Coeficiente  de  Variação  (CV).  Ao se 
considerar o desvio padrão menor que 30% da média, é possível inferir que a população é 
homogênea entre si (Fávero, 2009, p. 58), como pode ser visto na Tabela 9. Dessa forma, 
conclui-se que para as dimensões Conforto físico (11%) e Coesão entre colegas (13,2%) as 
pessoas pensam de maneira bem similar. Para as dimensões Apoio da chefia e da organização 
(21,6%)  e  Recompensa  (24,4%),  é  possível  ainda  dizer  que  existe  homogeneidade  nas 
respostas,  mas  não  tanto  quanto  nas  dimensões  citadas  anteriormente.  Contudo,  para  a 
dimensão Controle/pressão (30,4%) constata-se que os servidores não pensam de maneira 
homogênea.

Tabela 9. Homogeneidade das respostas

Dimensão Média Desvio

Padrão

Coef. De

Variação

Apoio da chefia e da 

organização

3,65 0,79 21,6%

Recompensa 2,74 0,67 24,4%

Conforto físico 3,92 0,43 11,0%

Controle/pressão 2,23 0,69 30,4%

Coesão entre colegas 3,93 0,52 13,2%

Constatou-se ainda, após cálculo dos limites (por dimensão de clima, conforme pode 
ser  visto  na  Tabela  10)  de  dois  desvios  padrão,  a  existência  de  colaboradores  os  quais 
expressaram  suas  opiniões  além dos  limites  inferiores,  indicando  uma  percepção  ruim a 
respeito do clima. Um deles registrou sistematicamente percepções abaixo da média menos 
um desvio padrão, sendo que, em duas dimensões, ele registrou percepções abaixo da média 
menos dois desvios padrão. O colaborador tem mais dez anos de Casa.
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Tabela 10. Cálculo dos limites de um e dois desvios padrão

Dimensão Média -
2 Desv. P.

Média -
1 Desv. P. Média

Média +
1 Desv. P.

Média +
2 Desv. P.

Apoio da chefia e da organização 2,06 2,85 3,65 4,44 5,23

Recompensa 1,4 2,07 2,74 3,42 4,09

Conforto físico 3,05 3,48 3,92 4,35 4,78

Controle/pressão 0,85 1,54 2,23 2,93 3,62

Coesão entre colegas 2,88 3,4 3,93 4,45 4,97

Em  contrapartida,  outros  servidores,  também  com  mais  de  dez  anos  de  Casa, 
registraram singulares  boas  percepções:  um deles  expressou  sistematicamente  percepções 
acima da média mais um desvio padrão.

Para a dimensão Apoio da chefia e da organização e Recompensa constatou-se dois 
colaboradores (os mesmos nas duas dimensões) com opiniões além do limite inferior de dois 
desvios padrão em relação à média. Isso representa um percentual de 7,4% dos respondentes, 
significativamente alto quando o esperado era de cerca de 2,3% (Fávero, 2009, p. 86), fato o 
qual pode ter explicação por ocasião de se tratar de uma população pequena, de apenas 27 
servidores.

Para a dimensão Conforto físico constatou-se também dois colaboradores (7,4% dos 
respondentes – percentual alto) com opiniões além do limite inferior de dois desvios padrão 
em relação à média, sendo um deles o mesmo servidor que percebe o clima de forma ruim nas 
outras duas dimensões já comentadas. Nenhum servidor apareceu com percepção de clima 
acima de dois desvios padrão em relação à média.

Por outro lado, quando fixamos os limites em um desvio padrão em torno da média, a 
quantidade de percepções de servidores fora dos limites se altera bastante. A Tabela 11 mostra 
a quantidade e porcentagem de servidores com percepções piores que a média menos 1 desvio 
padrão, assim como a quantidade e porcentagem de servidores com percepções melhores que 
a média mais 1 desvio padrão. Cabe lembrar que a dimensão Controle/pressão deve ter sua 
interpretação invertida em relação a escala Likert e à interpretação das outras dimensões.

Percebe-se uma distribuição de frequência compatível  com a tabela  de distribuição 
normal padronizada – em termos dos percentuais de distribuição de probabilidades – para as 
dimensões Recompensa e Coesão entre colegas (Fávero, 2009, p. 84). A dimensão Apoio da 
chefia e da organização possui equilíbrio e alta concentração de respostas em torno da média, 
mais que o definido pela tabela de distribuição normal padronizada. O contrário ocorre em 
relação  a  dimensão  Controle/pressão,  que,  apesar  de  também  possuir  uma  dispersão 
relativamente  equilibrada  em torno da média,  possui  afastamento  maior  das  respostas  em 
relação  a  medida  central,  não  respeitando os  limites  definidos  pela  tabela  de  distribuição 
normal padronizada.
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Tabela 11. Percepções fora dos limites de 1 desvio padrão

Dimensão
Percepções de servidores além dos 

limites

Média -
1 Desv. P. %

Média +
1 Desv. P. %

Apoio da chefia e da 
organização

2 7,4% 2 7,4%

Recompensa 3 11,1% 5 18,5%

Conforto físico 10 37,0% 6 22,2%

Controle/pressão 7 25,9% 6 22,2%

Coesão entre colegas 4 14,8% 5 18,5%

A surpresa a destacar está na análise da distribuição para a dimensão Conforto físico, 
pois houve recente mudança de toda a CLDF para a nova sede e o resultado mostra que 37% 
dos  respondentes  consideram o  clima  para  a  dimensão  Conforto  físico  pior  que  a  média 
menos um desvio padrão. O esperado era um percentual em torno de 15,9% de respondentes 
com essa percepção para o clima na referida dimensão (Fávero, 2009, p. 86).

Em acréscimo ao supracitado, observa-se o fato de as dimensões Apoio da chefia e da 
organização e Recompensa  possuírem assimetria negativa (ou à esquerda) conforme cálculo 
do 1º Coeficiente de Pearson (Fávero, 2009, p. 59) – ver Tabela 12 à frente. A distribuição de 
frequência  relativa  à  dimensão  Controle/pressão,  provavelmente  por  ter  sua  interpretação 
quanto a escala Likert invertida, caracterizou-se como de assimetria positiva (à direita). E as 
dimensões  Conforto  físico  e  Coesão  entre  colegas,  apesar  de  tecnicamente  apresentarem 
assimetria negativa, podem ser consideradas como tendo distribuições simétricas, por ocasião 
de se estar trabalhando com uma população significativamente baixa (27 colaboradores). Ou 
seja, se o tamanho da população for aumentado sensivelmente, é possível se esperar que, para 
essas dimensões, a média e a moda fiquem iguais.

As  distribuições  com moderada  assimetria  negativa  (moda  maior  que  a  média),  e 
também a distribuição referente a dimensão Controle/pressão (pois deve ser interpretada de 
maneira invertida), apontam para a existência de poucos servidores com percepções melhores 
dos fatores organizacionais postos e vários servidores com percepções medianas sobre esses 
fatores.
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Tabela 12. Assimetria das distribuições de frequência

Dimensão 1º Coeficiente
de Pearson

Apoio da chefia e da organização -0,45

Recompensa -0,38

Conforto físico -0,19

Controle/pressão 0,34

Coesão entre colegas -0,14

2.7 Teste t de Student e análise de correlações entre dimensões

Uma das  questões  de pesquisa  levantadas  é  a  busca  por  esclarecimentos  quanto  a 
semelhança  ou não das  percepções  compartilhadas  a  respeito  dos  fatores  organizacionais, 
entre grupos de servidores formados com base no tempo de serviço na CLDF e no grau de 
escolaridade do cargo ocupado. Este último grupo não pôde ser analisado, pois a variável foi 
invalidada  na  pesquisa,  conforme  exposto  anteriormente.  Assim,  foi  feita  análise  de 
diferenças (ou semelhanças) entre as percepções compartilhadas dos servidores com até dez 
anos na CLDF e dos servidores com mais de dez anos na Casa.

Para isso, utilizou-se do teste t de Student, método estatístico que, dado duas amostras 
de conjuntos de valores, verifica se as médias das amostras são significativamente diferentes 
ou  não  (Fávero,  2009,  p.  121-132).  Dessa  maneira,  as  respostas  foram  analisadas 
independentemente para cada dimensão de clima, sendo separadas em dois grupos, de acordo 
com tempo de Casa dos servidores, conforme descrito acima. Ou seja, para a dimensão Apoio 
da chefia e da organização, por exemplo, dois grupos foram formados, o grupo das percepções 
dos servidores com até dez anos na CLDF e o grupo das percepções dos servidores com mais 
de dez anos na CLDF.

Ao aplicar o teste t, notou-se que as percepções desses dois grupos de servidores não 
podem  ser  estatisticamente  consideradas  diferentes  para  todas  as  dimensões  de  clima 
trabalhadas,  com  a  exceção  das  percepções  relativas  a  dimensão  Apoio  da  chefia  e  da 
organização, conforme pode ser visto pela Tabela 13. O resultado estatístico menor ou igual 
ao valor 0,05 indica que as variáveis testadas podem ser consideradas como diferentes. Para 
valores acima de 0,05 tem-se que as variáveis testadas não podem ser consideradas diferentes.
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Tabela 13. Teste t de Student

Dimensão Média para 
grupo de 

servidores com 
até 10 anos

Média para 
grupo de 

servidores com 
mais de 10 anos

Teste t de 
Student

Apoio da chefia e da organização 2,23 2,56 0,03 < 0,05

Recompensa 2,58 2,6 0,45

Conforto físico 2,93 3,14 0,12

Controle/pressão 3,9 3,95 0,42

Coesão entre colegas 3,87 3,96 0,35

Com isso, pode-se inferir que os servidores da CMI, no que se refere ao tempo de 
Casa, não têm percepções diferentes para quase todas as dimensões de clima. A exceção se dá 
para a dimensão Apoio da chefia e da organização, em que o teste t de Student indicou não 
existir semelhança entre as percepções dos fatores de clima organizacional para os grupos de 
servidores com até dez anos de serviço na CLDF e com mais dez anos de serviço na CLDF. 
Assim, para as dimensões de clima Recompensa, Controle/pressão e Coesão entre colegas, em 
princípio, não há porque se falar de analise em separado das percepções dos servidores com 
base no tempo de serviço. Para a dimensão Conforto físico, no entanto, o teste t resultou em 
valor próximo à fronteira de decisão, de forma que, se o número da população fosse maior,  
talvez  o  resultado  viesse  a  indicar  a  não  semelhança  das  percepções  dos  fatores 
organizacionais constituintes dessa dimensão para esses grupos de servidores.

Outro cálculo efetuado, para melhorar o entendimento sobre a população pesquisada, 
foi o da medida de correlação entre as dimensões de clima. Percebeu-se uma correlação muito 
forte –  conforme apresentado por Shimakura (2006) – entre as dimensões Apoio da chefia e 
da organização (dim1) e Conforto físico (dim3), entre as dimensões Recompensa (dim2) e 
Controle/pressão  (dim4),  entre  as  dimensões  Recompensa  (dim2)  e  Coesão  entre  colegas 
(dim5), entre as dimensões Conforto físico (dim3) e Coesão entre colegas (dim5), e entre as 
dimensões Controle/pressão (dim4) e Coesão entre colegas (dim5), como pode ser visto na 
Tabela 14.

Tabela 14. Correlação entre as dimensões do clima
dim1 dim2 dim3 dim4 dim5

dim1 1
dim2 0,64 1
dim3 0,91 0,87 1
dim4 0,67 0,99 0,89 1
dim5 0,72 0,96 0,93 0,98 1
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O fato de existir alta correlação entre algumas dimensões de clima não possibilita que 
se assumam inferências ou hipóteses sobre a relação de dependência ou causa e efeito entre 
elas, pois não há provas de que os fatores de clima de uma dimensão influenciam em outra. É 
possível que existam outras variáveis as quais influenciam direta ou indiretamente ambas as 
dimensões, de maneira que aqui se constatam apenas as correlações percebidas.

Ainda, como o teste t de Student mostrou existir a não semelhança de opiniões quanto 
às percepções dos grupos de servidores com até dez anos de Casa e com mais de dez anos de 
casa para a dimensão Apoio da chefia e da organização (dim1), e percebe-se que a correlação 
entre as dimensões é considerada moderada apenas quando feita entre a dimensão Apoio da 
chefia  e  da  organização  (dim1)  e  as  dimensões  Recompensa  (dim2)  e  Controle/pressão 
(dim4), fez-se novamente o cálculo das correlações entre as dimensões, contudo, desta vez, 
em separado para os grupos de percepções dos servidores com até dez anos de serviço e com 
mais de dez anos de serviço.

Ao  analisar  o  resultado  das  correlações  entre  dimensões  para  as  percepções  dos 
servidores  com  mais  de  dez  anos  na  CLDF,  verificou-se  a  inexistência  de  valores 
considerados moderados ou mais fracos que isso. Todas as correlações são consideradas fortes 
ou muito fortes (Shimakura, 2006), como pode ser visto por meio da Tabela 15.

Tabela 15. Correlações entre as dimensões do clima 
para os servidores com mais de 10 anos na CLDF

Então,  em  reforço  aos  resultados  anteriores,  a  análise  das  correlações  entre  as 
percepções dos servidores com até dez anos na CLDF para as dimensões do clima mostra-nos 
que essas correlações são, em geral, mais fracas que as correlações formadas pelas percepções 
do clima para o grupo de servidores com mais de dez anos na CLDF, como é registrado na 
Tabela 16. Ou seja, o grupo de servidores com até dez anos na CLDF é o responsável pelas 
percepções tais que geraram correlações moderadas entre a dimensão Apoio da chefia e da 
organização (dim1) e as dimensões Recompensa (dim2) e Controle/pressão (dim4).

Tabela 16. Correlações entre as dimensões do clima 
para os servidores com até 10 anos na CLDF

dim1 dim2 dim3 dim4 dim5
dim1 1
dim2 0,74 1
dim3 0,93 0,92 1
dim4 0,76 0,99 0,93 1
dim5 0,8 0,97 0,95 0,98 1

dim1 dim2 dim3 dim4 dim5
dim1 1
dim2 0,53 1
dim3 0,87 0,84 1
dim4 0,56 0,99 0,86 1
dim5 0,57 0,97 0,88 0,99 1
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Isso  pode  indicar  que,  ao  contrário  do  que  pode  ter  acontecido  com  o  grupo  de 
servidores com mais de dez anos na CLDF, é possível que existam fatores indiretos os quais 
possam influenciar  as  percepções  de  clima  dos  servidores  com até  dez  anos  de  Casa  de 
maneira a não fortalecer as correlações entre as dimensões. Ou seja, pode ser que para os 
servidores com até dez anos de Casa os fatores indiretos de influência sejam mais fortemente 
independentes para cada dimensão do clima organizacional pesquisada. Esta é uma hipótese a 
qual necessita de mais estudos para ser fortalecida ou comprovada.

Por fim, cabe lembrar que a dimensão Controle/pressão (dim4) deve ser interpretada 
de forma invertida quanto a escala Likert. Sendo assim, a correlação entre ela e as dimensões 
Recompensa (dim2) e Coesão entre  colegas (dim5) segue fortíssima;  contudo, de maneira 
inversamente proporcional.
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CONCLUSÃO

Por ocasião de todo o trabalho realizado,  conclui-se que o clima não é bom, nem 
tampouco  ruim,  para  as  dimensões  Apoio  da  chefia  e  da  organização,  Conforto  físico  e 
Coesão entre colegas. A percepção dos fatores organizacionais para essas dimensões pode ser 
considerada  mediana.  Em  complemento,  para  a  dimensão  Controle/pressão  o  clima  foi 
considerado bom; enquanto que, para a dimensão Recompensa, ruim.

De certa maneira, dentro do contexto da administração direta do serviço público, não 
impressiona que existam percepções compartilhadas ruins para a dimensão Recompensa, pois, 
entre outras coisas, não se percebe a implementação de técnicas de remuneração variável, por 
merecimento. Os servidores públicos, independentemente daquilo que fazem, recebem seus 
mesmos salários no final do mês, o que, de certa forma, pode gerar desconforto entre colegas, 
ao recompensar de maneira igual resultados desiguais, ou até mesmo, de maneira desigual 
resultados iguais. De qualquer forma, recomenda-se investigação, por meio de grupo focal, 
em relação a esta dimensão especificamente, para que as reais razões da percepção ruim dos 
fatores organizacionais sejam melhor esclarecidas e trabalhadas junto a equipe.

Quanto  à  dimensão  Controle/pressão,  apesar  de  ser  a  única  em  que  o  clima  foi 
considerado  bom,  também foi  a  única  para  a  qual  claramente  não se  conseguiu  inferir  a 
homogeneidade das percepções. Para esta dimensão foi verificado um afastamento maior das 
respostas em relação a medida central,  o que demonstra, apesar de o clima aparecer como 
bom, provável existência de polêmica sobre o assunto. Esses fatos evidenciam a ocorrência de 
percepções  distintas  e  antagônicas  quanto  aos  fatores  organizacionais  referentes  a  essa 
dimensão, de maneira que somente por meio de investigação detalhada será possível entender 
melhor a questão.

É interessante também ressaltar as fortíssimas correlações existentes entre a dimensão 
Controle/pressão  e  as  dimensões  Recompensa  e  Coesão  entre  colegas.  Tais  correlações 
significam que uma dimensão praticamente explica a outra; porém, sem que se possa inferir a 
existência de relações de causa e efeito entre elas. As fortes correlações existentes entre elas, 
em princípio,  indicam que o comportamento  percebido  na  dimensão  Controle/pressão,  de 
certa  forma,  também será  percebido  nas  dimensões  Recompensa  e  Coesão  entre  colegas. 
Assim,  também para a dimensão Controle/pressão recomenda-se investigação por meio de 
grupo focal.

A respeito da dimensão Conforto físico, percebeu-se grande número percentual (mais 
que  o  dobro  esperado)  de  servidores  os  quais  pontuaram  suas  percepções  dos  fatores 
organizacionais  abaixo  da  média  menos  um  desvio-padrão,  independentemente  de  terem 
mudado há menos de um ano para a nova sede. Esse fato chamou a atenção, de maneira que 
para essa dimensão também recomenda-se investigação por meio de grupo focal.

Conclusão importante a ser registrada é que, conforme o Teste t de Student, para quase 
todas as dimensões do clima, com a exceção da dimensão Apoio da chefia e da organização, 
não  há  porque  se  falar  em  percepções  diferentes  a  respeito  dos  fatores  organizacionais 
avaliados para servidores com tempos de serviços distintos. Ou seja, dentro de cada dimensão, 
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servidores com até dez anos de trabalho na CLDF e com mais de dez anos de trabalho na Casa 
não percebem os fatores de clima organizacional de maneira diferente.

Pelo  exposto,  cabe  salientar  que  os  objetivos  da  pesquisa  foram satisfatoriamente 
alcançados.  O principal  objetivo,  qual  seja,  identificar  o  clima  organizacional  da  área  de 
informática  da  CLDF,  foi  totalmente  atingido.  Os  objetivos  específicos  vinculados  a 
verificação  da  influência  do  tempo  de  serviço  e  do  nível  de  escolaridade  do  cargo  dos 
servidores na percepção dos fatores organizacionais  postos foram parcialmente  satisfeitos, 
pois a variável nível de escolaridade do cargo foi invalidada.

Ademais, entende-se que a presente pesquisa obteve resultados positivos, pois, com 
base neles, os gestores da área de TI da CLDF, em conjunto com a equipe de governança, 
poderão identificar outras hipóteses a serem investigadas em maior profundidade. Então, a 
partir destas investigações, conclusões mais acuradas poderão ser produzidas, de maneira que, 
com base nelas, decisões estratégicas possam ser tomadas para tentar melhorar a percepção 
dos fatores organizacionais e o desempenho dos profissionais da CMI.

Ainda, a médio e longo prazos, será possível reaplicar a pesquisa, periodicamente, até 
que  se perceba,  por  ocasião  das  contínuas  melhorias  das  práticas  de gestão,  que o clima 
organizacional  da  Coordenadoria  de  Modernização  e  Informática  esteja  em  patamares 
satisfatórios para os servidores que lá trabalham.
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ANEXO 1 – ECO APLICADA NA CMI

Nível de escolaridade do cargo:   (      ) fundamental          (      ) médio          (      ) superior

Tempo de serviço na CLDF:                  (      ) até 10 anos                     (      ) mais de 10 anos

Caro servidor,

Neste questionário você encontrará uma série de frases que descrevem características 

de organizações  e que foram levantadas  em diferentes  instituições  de trabalho.  Por favor, 

avalie  o  quanto  estas  características  descrevem  a  Coordenadoria  de  Modernização  e 

Informática – CMI. O importante é que você dê sua sincera opinião sobre as características da 

CMI COMO UM TODO.

Para responder, leia as características descritas nas frases a seguir e anote junto a 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. Minha seção é informada das decisões que a envolvem.

02. Os conflitos que acontecem no meu trabalho são resolvidos pelo próprio grupo.

03. O servidor recebe orientação do chefe para executar suas tarefas.

04. As tarefas que demoram mais para serem realizadas são orientadas até o fim 
pelo chefe.

05. Aqui, o chefe ajuda os servidores com problemas.

06. O chefe elogia quando um servidor faz um bom trabalho.

07. As mudanças são acompanhadas pelos chefes.

08. As mudanças na CMI são informadas aos servidores.

09. Na CMI, as dúvidas são esclarecidas.

10. Aqui, existe planejamento das tarefas.

11. O servidor pode contar com o apoio do chefe.
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12. As mudanças na CMI são planejadas.

13. As inovações feitas pelo servidor no seu trabalho são aceitas pela CMI.

14. Aqui, novas ideias melhoram o desempenho dos servidores.

15. O chefe valoriza a opinião dos servidores.

16. Na CMI, os servidores têm participação nas mudanças.

17. O chefe tem respeito pelo servidor.

18. O chefe colabora com a produtividade dos servidores.

19. Na CMI, o chefe ajuda o servidor quando ele precisa.

20. A CMI aceita novas formas de o servidor realizar suas tarefas.

21. O diálogo é utilizado para resolver os problemas da CMI.

22. Os servidores realizam suas tarefas com satisfação.

23. Aqui, o chefe valoriza seus servidores.

24.  Quando  os  servidores  desempenham  bem  o  seu  trabalho,  eles  são 
recompensados.

25. O que os servidores ganham depende das tarefas que eles fazem.

26. Na CMI, o servidor sabe por que está sendo recompensado.

27. A CMI se preocupa com a saúde de seus servidores.

28. A CMI valoriza o esforço dos servidores.

29. As recompensas que o servidor recebe estão dentro das suas expectativas.

30. O trabalho bem feito é recompensado.

31. O salário dos servidores depende da qualidade de suas tarefas.

32. A produtividade do servidor tem influência no seu trabalho.

33. A qualidade do trabalho tem influência no salário do servidor.

34. Para premiar o servidor, a CMI considera a qualidade do que ele produz.

35. Os servidores da CMI têm equipamentos necessários para realizar suas tarefas.

36. O ambiente de trabalho atende às necessidades físicas do servidor.

37. Na CMI, o deficiente físico pode se movimentar com facilidade.

38. O espaço físico no setor de trabalho é suficiente.
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39. O ambiente físico de trabalho é agradável.

40. Na CMI, o local de trabalho é arejado.

41. Na CMI, existem equipamentos que previnem os perigos do trabalho.

42. Existe iluminação adequada no ambiente de trabalho.

43. A CMI demonstra preocupação com a segurança no trabalho.

44. A seção de trabalho é limpa.

45. Os equipamentos de trabalho são adequados para garantir a saúde do servidor 
no trabalho.

46. Na CMI, a postura física dos servidores é adequada para evitar danos à saúde.

47. O ambiente de trabalho facilita o desempenho das tarefas.

48. Aqui, existe controle exagerado sobre os servidores.

49. Na CMI, tudo é controlado.

50. A CMI exige que as tarefas sejam feitas dentro do prazo previsto.

51. A frequência dos servidores é controlada com rigor na CMI.

52. Aqui, o chefe usa as normas existentes para punir os servidores.

53. Os horários dos servidores são cobrados com rigor.

54. Aqui, o chefe pressiona o tempo todo.

55. Na CMI, nada é feito sem a autorização do chefe.

56. Aqui, existe uma fiscalização permanente do chefe.

57. As relações entre as pessoas desta seção 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. Na CMI existe cooperação entre os colegas.

61. Na CMI os servidores recebem bem um novo colega.

62. Existe integração entre os servidores da CMI.

63. Os servidores se sentem à vontade para contar seus problemas pessoais para 
alguns colegas.
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