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RESUMO  

O presente artigo discursa sobre a importância de 
administrar a cultura e o clima organizacional, 
questionando a relação entre ambos os termos, visto 
que a cultura e o clima organizacional são estudos que 
estão intimamente relacionados dentro da 
complexidade organizacional, e a forma como são 
tratados dentro a organização é um forte determinante 
no desempenho e na produtividade dos colaboradores. 
Para tanto foi realizada uma pesquisa sobre o clima 
organizacional na DESP - Diretoria Executiva do 
Sistema de Pagamento do Estado de Rondônia, com 
a finalidade de identificar a percepção dos servidores 
quanto aos fatores organizacionais presentes na 
mesma.  A pesquisa utilizou como instrumento de 
coleta de dados um questionário composto de 32 
perguntas, onde 64,70% dos servidores ativos e 
lotados naquela diretoria configuram-se como 
participantes/respondentes da pesquisa em tela. A 
partir dos resultados obtidos foi constatado que a 
DESP, é um bom lugar para se trabalhar no que se diz 
respeito às condições de trabalho, no estilo de 
liderança e mostrou ainda que os colaboradores se 
sentem de forma geral bem aceitos no ambiente, 
contudo ainda possui a necessidade de se desenvolver 
a gestão da cultura e clima organizacional, visto que 
em alguns termos específicos, como na gestão de 
cargos e carreira,  ainda existem pontos a serem 
melhorados. 
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INTRODUÇÃO 

 

As organizações são conjuntos de pessoas, que compartilham objetivos, 

comunicação e conhecimento. São as pessoas que produzem, vendem, fornecem 

atendimento aos clientes (internos e externos), tomam decisões, lideram, supervisionam 

e gerenciam os negócios das empresas. E, portanto, ao falarmos em organizações, 

implicitamente estamos falando de pessoas que as representam, que as vivificam e que 

lhes dão personalidade própria. Para Chiavenato (2014), as organizações dependem de 

pessoas para proporcionar-lhes o necessário planejamento e organização, para dirigi-

las e controlá-las e para fazê-las operar e funcionar.  

E, embora saibamos dessa simbiótica relação entre pessoas e organizações, 

faz-se necessário entender que para manter as pessoas nas organizações, e torná-las 

satisfeitas e motivadas ao trabalho, é importante destacar o estilo de gerência, as 

relações com os empregados, os programas de saúde e higiene, de segurança no 

trabalho que visam proporcionar um ambiente físico, psicológico e social agradável e 

seguro, ao qual chamamos de clima organizacional favorável.  Neste contexto 

corporativo, pode-se entender clima organizacional, como sendo o ambiente humano, ou 

ainda um conjunto de sentimentos favoráveis ou desfavoráveis percebidos pelos 

colaboradores em relação ao seu ambiente de trabalho. É sabido que por se tratar de 

sentimento, muitas vezes não pode ser tocado ou visualizado, porém pode ser percebido 

por seus diversos aspectos.   

Os sentimentos podem em boa parte ser considerados subprodutos das forças 

ambientais, pois nenhuma empresa opera no vácuo.  E muitas vezes referem-se às 

impressões gerais que os empregados têm sobre a organização, e pode indicar as 

causas e consequências dos problemas que afetam a organização ou ainda como as 

pessoas ou grupos se relacionam no ambiente de trabalho.  

É sabido que o clima organizacional pode ser influenciado pelo conjunto de 

crenças, valores, percepções e sentimentos que regem as relações entre as pessoas, 

desta forma determinando o que é positivo ou negativo para elas e para a organização 

onde estão inseridas. Essas influências que circulam e recebem estímulos, são 

alimentadas pela cultura organizacional. E, portanto é possível aferir que toda 

organização possui sua cultura, e que esta por sua vez é representada pela prática das 
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normas escritas e não escritas, pelas crenças, pelos rituais, pelos artefatos e 

consequentemente exerce forte influência sobre seu clima. 

Se toda organização tiver uma base voltada para uma definição clara e otimizada 

da cultura corporativa, teremos assim um grupo de indivíduos que poderão maximizar 

sua capacidade de coordenação e cooperação, visto que o papel da cultura é criar 

distinções entre as empresas, bem como gerar uma identidade aos participantes da 

organização, o que estimula o alinhamento do interesse individual aos interesses da 

empresa.   

Quanto ao clima, ele sempre vai estar ligado ao fator motivação, e quanto mais 

alto for o nível de motivação entre os membros de uma organização maior também será 

o clima organizacional.   Sendo este indicador, traduzido pelos colaboradores e 

percebido através das relações de animação, satisfação, interesse, empenho, 

colaboração e etc.  

Manter uma equipe forte, equilibrada e autêntica é um grande desafio para 

qualquer gestor, isto requer tempo e uma análise profunda dos elementos que compõe 

a organização. E, embora não seja uma tarefa de fácil execução, a importância da 

mesma para a manutenção e longevidade de qualquer empresa é fundamental.     

O ambiente organizacional é formado por uma complexidade de elementos 

internos e externos, administrar esses elementos é o caminho para o sucesso de 

qualquer organização, justificando, portanto, o interesse em aprofundar conhecimento 

sobre a temática em tela e verificar sua importância para o bom desempenho 

organizacional. 

Diversas organizações ainda canalizam suas energias e foco apenas nos 

resultados, apresentando ainda baixo ou nenhum interesse pelas pessoas.  Mediante 

este contexto, e sabedores que as organizações só conseguem atingir seus objetivos 

por intermédio das pessoas, e que estas precisam ter um mínimo de identidade com a 

organização, surgem os seguintes questionamentos: A cultura realmente influencia o 

desempenho de uma organização? Para o sucesso de uma empresa é importante que o 

gestor estimule a criação de um ambiente onde o clima organizacional seja positivamente 

elevado?  Qual a relação entre a cultura e o clima organizacional? E o quanto ambos 

impactam o ambiente interno de uma empresa e seus resultados? 
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Diante deste cenário, o presente artigo tem por objetivo central realizar uma 

revisão de literatura, conceituando os termos cultura e clima organizacional, apontando 

os principais traços culturais da organização, bem como identificando e descrevendo os 

efeitos funcionais e disfuncionais da cultura e do clima organizacional sobre as pessoas, 

e como isto tem sido observado e refletido no desempenho da empresa. A revisão de 

literatura fora pautada em artigos científicos publicados em diferentes bases de dados 

(Scielo, Portal educação em Administração e Gestão, e Google Acadêmico). E, ainda foi 

aplicado questionário sobre cultura e clima organizacional em um setor da Administração 

Pública do Estado (Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas de Rondônia), a 

fim de validar a problemática e hipóteses levantadas no estudo em tela. 

 

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

2.1 A cultura e o seu exercício na organização 

 

Várias são as definições encontradas para o termo cultura, dentre elas pode-se 

citar que cultura seria um conjunto de crenças, valores e costumes de uma dada 

sociedade ou de um povo. Ou utilizar a definição de E. B. Taylor que afirma que cultura 

é o conjunto complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costumes e 

quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro da 

sociedade. Para a antropologia o termo cultura engloba todos os feitos materiais e os 

aspectos espirituais de um povo, isto é, cultura é toda a produção humana, seja no plano 

concreto ou no plano imaterial, a começar de objetos e artefatos até crenças e 

concepções. Já no dicionário de linguística é possível encontrar a seguinte definição 

“conjunto complexo das representações, dos juízos ideológicos e dos sentimentos que 

se transmitem no interior de uma comunidade” (DUBOIS et at., 1973, p.163)  

Ainda, podemos afirmar que a cultura é um agrupamento de informações e um 

complexo de capacidade humana empregada em uma determinada sociedade, assim 

sendo, a cultura está inserida nas múltiplas classes de organizações. As organizações 

são unidades de pessoas que exercem interação mútua a fim de alcançar objetivos 

comuns. Estas podem ser formais ou informais, podendo ser constituídas por grupo de 

amigos ou uma família e até uma empresa ou exército.  
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Sobral; Peci (2013, p.5), afirmam que as organizações “surgem como resposta 

à necessidade dos indivíduos de alcançar metas mais ambiciosas, impossíveis de serem 

atingidas individualmente, em virtude da complexidade e da variedade das tarefas 

inerentes ao trabalho a se efetuar”. E, partindo desse princípio, atribuímos que toda 

organização possui uma razão para existir, seja para fins lucrativos ou não, e que seu 

funcionamento demanda um elemento primordial: o capital humano, como bem aponta 

Richard L. Daft:  

O principal elemento de uma organização não é o edifício ou o conjunto de 
políticas e procedimentos; as organizações são compostas por pessoas e seus 
inter-relacionamentos. Uma organização existe quando as pessoas interagem 
entre si para realizar funções essenciais que auxiliem a alcançar metas. (DAFT, 
1999, p. 7) 

Sendo as organizações sistemas extremamente complexos e a sua presença 

pode ser observada em todos os níveis sociais, atentamos ao fato de sua capacidade 

em modelar estilos de vida de diversas formas, além de  influenciar  significativamente o 

ambiente nas  quais estão inseridas.  A inquestionável influencia exercida pelas 

organizações sobre as pessoas e consequentemente sobre a sociedade e cultura, cita-

se Chiavenato: 

A influência das organizações sobre a vida das pessoas é fundamental: a 
maneira como elas vivem, compram, trabalham, se alimentam, se vestem, seus 
sistemas de valores, expectativas e convicções são profundamente 
influenciadas pelas organizações. E vice-versa: também as organizações são 
influenciadas pelos modos de pensar, sentir e agir das pessoas. (CHIAVENATO, 
2015, p. 9) 
 

É importante perceber que essas influências por sua vez, interferem diretamente 

na cultura organizacional que é um dos fatores determinantes para o sucesso ou 

insucesso de uma organização.  Podemos definir a cultura organizacional como sendo 

um complexo de princípios, filosofias, comportamentos e valores compartilhados pelos 

componentes de uma organização.  

Entendo a cultura organizacional primeiro como instrumento de poder; segundo, 
como conjunto de representações imaginárias sociais que se constroem e 
reconstroem nas relações cotidianas dentro da organização e que se expressam 
em termos de valores, normas, significados, interpretações, visando um sentido 
de direção e unidade, tornando a organização fonte de identidade e de 
reconhecimento para seus membros. (FREITAS, 1999, p.97) 
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2.2 Os níveis e os transmissores da cultura organizacional  

 

A cultura se manifesta e pode ser estudada a partir dos três níveis desenvolvidos 

e apresentados por Sobral apud Schein (2013):  

a) Artefatos: estes estão ligados ao que os membros podem ver ou ouvir no dia 
a dia da instituição, isto é tangível: layout, documentos, o vestuário, os símbolos, 
a linguagem, os padrões comportamentais entre outros elementos que constrói 
a estrutura e o processo organizacional; 
 b) Valores: são as ideologias coletivas a respeito do que é certo ou errado que 
condicionam o comportamento dos membros, geralmente partem das ações de 
um líder;  
c) Pressupostos básicos: verdades inquestionáveis, invisíveis e inconscientes, 
este determina como os indivíduos da organização percebem, pensam e sentem, 
trata-se de um aspecto subjetivo da cultura. (SOBRAL; PECI, 2013, p. 106) 
 

E, portanto, de acordo com este autor, toda cultura pode ser estudada nesses 

três níveis, e ainda que, a essência da cultura esta no padrão de suposições básicas 

prevalecentes, e uma vez que seja entendidas tais suposições, entender-se-á os níveis 

mais superficiais e saber-se-á lidar com eles.  

Outro ponto de extrema importância destacado por Chiavenato (2015), é a 

comparação da cultura com o iceberg, onde na parte que está a cima do nível da água 

estão os aspectos concretos, ou seja,  a estrutura e os processos visíveis da 

organização, normalmente são facilmente reconhecidos e percebidos pelos membros 

internos e por quem não faz parte da mesma cultura.  Na parte submersa estão os 

aspectos invisíveis e profundos, mais protegidos, nesta parte a observação ou a 

assimilação se torna mais difícil. Assim sendo, a Figura 1 facilita o entendimento e mostra 

a comparação apresentada pelo autor. 

FIGURA 1 – O iceberg da cultura organizacional 
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Fonte: Harvard Bussines Review Brasil, 2016. 

 

Os níveis apresentados anteriormente traduzem a arquitetura da cultura, ou seja, 

do que ela é constituída, acrescento também que Sobral; Peci (2013)  discorrem 

plausivelmente que  a transmissão da cultura é dada por uma multiplicidade de meios, 

sendo os principais: as histórias (narrativas reais, que geralmente referem-se a 

situações vivenciadas pelos fundadores da empresa, elas recuperam momentos 

fundamentais da vida da empresa e faz uma conexão do presente com o passado), os 

rituais ( atividades elaboradas e repetidas que difundem e fortalecem os valores-chaves 

e os comportamentos desejados, tais como cerimônias comemorativas, festas de final 

de ano, integração de novos funcionários, entre outros), os símbolos ( podem ser de 

aspecto materiais como a arquitetura do edifício, objetos como o tipo de carro dos 

administradores  ou também como as pessoas se vestem, ações ou eventos que 

demonstram significados aos membros da organização) e os slogans ( frases que 

apresentam os valores importantes, os slogans facilitam a incorporação dos traços 

subjetivos, um exemplo é a missão corporativa).  

 

2.3 As setes características que captam a essência da cultura 

 

Robbins (2005), aponta uma pesquisa, que sugere um complexo de sete 

características primárias que, em conjunto, capturam a essência da cultura de uma 

organização, ou seja, a partir dessas características é possível perceber e entender a 

natureza da organização. A Figura 2 esquematiza este complexo: 

FIGURA 2 – Sete características primárias que captam a essência cultural 
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O autor afirma que cada característica existe em um 

continuo, cujo grau irá variar do baixo ao alto.  E ainda, que a avaliação fundamentada 

das características, revela um quadro complexo da cultura vigente. Este quadro sustenta 

o sentimento de compreensão compartilhada que os membros têm a respeito da 

organização, assim como a forma que eles percebem como as coisas são feitas e 

também de como eles devem comportar-se. Para maior compreensão, interessante faz-

se a conceituação dada pelo autor a cada uma das 7 características da cultura 

organizacional, de acordo com Robbins: 

1. Inovação e propensão a riscos. O grau em que os funcionários são 

estimulados a ser inovadores e a assumir riscos. 

2. Atenção aos detalhes. Trata-se do grau esperado de precisão, analise e 

atenção aos detalhes. 

3. Orientação para os resultados. O grau em que os dirigentes focam os 

resultados mais do que as técnicas e os processos empregados para 

alcançá-los. 

4. Orientação para as pessoas. O grau em que as decisões dos dirigentes 

levam em considerações o efeito dos resultados sobre as pessoas na 

organização. 

5. Orientação para a equipe. O grau em que as atividades de trabalho são 

organizadas mai em função das equipes do que dos indivíduos. 

6. Agressividade. O grau em que as pessoas, em vez de afáveis e 

acomodadas, são competitivas e agressivas. 

7. Estabilidade. O grau em que as atividades organizacionais enfatizam a 

manutenção do status quo. (ROBBINS, 2009, p. 226) 

 

2.4 Estilos culturais e perfis organizacionais   

 

A cultura organizacional é um objeto com diferentes aspectos, sentidos e 

percepções, naturalmente este tema apresenta uma multiplicidade de teorias. A respeito 

desta lógica, Freitas (1991) ressalta que nenhuma classificação consegue determinar 

todos os tipos de culturas presentes nas organizações e nenhuma tipologia representa 

uma realidade em todas as suas matizes. Contudo, dentro deste universo de construções 

 

Fonte: ROBBINS, 2004. 
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teóricas, destaco a ótica de Chiavenato (2014), que considera a existência de duas 

modelagens culturais: as tradicionais/conservadoras e as adaptativas/participativa.  

As primeiras são marcadas pelo seu aspecto rígido, imutável, conservador, 

assemelhando-se ao modelo burocrático, exercendo o estilo tradicional e autocrático. Já 

as segundas evidenciam a maleabilidade e flexibilidade, sendo este estilo orientado para 

a inovação e mudanças.  

É importante ressaltar que cada um dos estilos apresenta suas propriedades, a 

Tabela 1, apresenta as principais diferenças entre os dois estilos. 

 

TABELA 1 - Diferenças de estilos culturais organizacional 

ESTILO TRADICIONAL  ESTILO PARTICIPATIVO  

Autocrático  Participativo  

Hierárquico e verticalizado  Igualitário e horizontalizado  

Impositivo  Colaborativo  

Formal  Informal  

Centralizado  Descentralizados  

Trabalho isolado e individualizado  Trabalho em equipes autônomas  

Analítico e cauteloso  Intuitivo e ousado  

Conservador e avesso a riscos  Inovador e disposto a riscos  

Orientado para custos e controles  Orientado para serviços e qualidade  

Remuneração e promoção pelo tempo de 

casa  

Remuneração e promoção por 

desempenho e resultados alcançados  

Fonte: elaborado pela autora, 2016.  

 

Como mencionado acima, algumas organizações permanecem na mesma caixa 

do conservadorismo, enraizadas nas suas ideias, nos seus valores, costumes e 

tradições, isto é, não se transformam com o passar do tempo, o alerta para elas é que o 

mundo não é mais o mesmo, ele não se porta da mesma forma que se portava à 
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cinquenta anos atrás, as agregações de fatores ambientais, sociais e econômicos 

modificam o mundo (o mercado), e o problema é que essas organizações se mantêm 

totalmente inalteradas, como se nada houvesse se modificado, elas não acompanharam 

o contexto.   

Por outro lado as organizações que vivem em constante revisão e atualização 

de suas culturas adaptativas podem perder suas características próprias que as definem 

como instituições sociais, pelo fato de mudarem constantemente as suas ideias, os seus 

valores e costumes.   Apesar da mudança se algo que não se possa dispensar em uma 

gestão, algum grau de estabilidade torna-se  requisito para o sucesso de longo prazo da 

organização.  

Na verdade, a sobrevivência e o crescimento de uma organização existem na 
medida em que tanto a estabilidade quanto a adaptabilidade e a mudança são 
possíveis. Isso significa que uma organização pouco estável e altamente mutável 
tem tanta probabilidade de desaparecer do mapa quanto uma organização 
pouco adaptativa, rígida e imutável. Toda organização precisa ter alguma dose 
de estabilidade como complemento ou suplemento a mudança [...] O desafio está 
em manter um equilíbrio saudável entre estabilidade e mudança. 
(CHIAVENATO, 2014, p.326) 
 

E, por conseguinte, cada um desses estilos manifesta decorrências distintas 

(CHIAVENATO, 2014), Tabela 2.  

 

                      TABELA 2 – Decorrências dos estilos culturais 
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ESTILO TRADICIONAL  ESTILO PARTICIPATIVO  

Centrada na atividade Centrada no cliente 

Foco nas tarefas Foco em resultados por meio de pessoas 

Resistência a mudanças Abertura para mudanças 

Foco estreito: minha área Trabalho em equipe: apoio mútuo  

Comunicação de cima para baixo Comunicação descendente e ascendente 

As pessoas não decidem Senso de urgência para decidir 

As pessoas fazem o que é mandado: 
segurança Disposição para inovar: riscos 

As pessoas necessitam de comando e 
direção Autoiniciativa das pessoas 

Baixa retroação: incerteza 
Autorretroação: autoavaliação do 
desempenho 

Incerteza quanto a metas e direção Certeza sobre metas e direção (visão 
comum) 

Sintomas de estresse e esgotamento Entusiasmo e sintomas sadios 
Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

2.5 Culturas fortes e fracas 

 

A cultura pode ser diferenciada entre forte e fraca, e o que distingue uma da 

outra é o grau de aceitação e o quanto ela está sendo compartilhada. Neste sentido 

Robbins (2005) assegura que: 

Em uma cultura forte, os valores essenciais da organização são intensamente 
acatados e amplamente compartilhados. Quanto mais membros aceitarem os 
valores essenciais e quanto maior seu comprometimento com eles, mais forte 
será a cultura. Consistentemente com essa definição, uma cultura forte terá uma 
influencia maior sobre o comportamento de seus membros por causa do grau de 
compartilhamento e intensidade, que cria um clima interno de alto controle 
comportamental. (ROBBINS, 2005, P. 377, grifo do autor) 

 

Em contraste, na cultura fraca “os valores da organização não são obedecidos 

ou não são compartilhados pelos membros organizacionais, logo, seu comportamento é 

pouco influenciado pela cultura”. (SOBRAL, 2013, p. 108) 

 

2.6  As culturas bem sucedidas 
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Diversos autores têm estudado sobre a gestão aliada à cultura, e neste percurso 

de aprendizagem Chiavenato apud Fitz-Enz (2014) assinala oito práticas utilizadas por 

organizações excepcionais, tais práticas, caracterizam as culturas bem-sucedidas, são 

elas: 

1. Fixação de valor balanceado: as organizações excepcionais alcançam 
simultaneamente vários objetivos balanceados para atender aos seus 
vários stakeholders. Com isso, atendem a uma ampla gama de interesses. 

2. Compromisso com uma estratégia básica e essencial: as organizações 
excepcionais desenvolvem uma estratégia bem definida e convergem 
todos os seus esforços no sentido de que ela seja implementada 
adequadamente. 

3. Intensa ligação da estratégia com seu sistema cultural: as organizações 
excepcionais apresentam uma cultura corporativa forte e bem delineada. 

4. Comunicação massiva em duas mãos: as organizações excepcionais têm 
sistemas de comunicação atuantes e extraordinariamente bem 
desenvolvidos. A comunicação serve de conexão entre pessoas. 

5. Parceria com stakeholders: as organizações excepcionais tratam seus 
parceiros de maneira coesa e integrada. O negócio é juntar e não separar. 

6. Colaboração funcional: as organizações excepcionais se assentam em 
mecanismos de colaboração e cooperação que aumentam sua sinergia e 
amplificam seus resultados. 

7. Inovação e risco: as organizações excepcionais estão focadas na 
inovação e na criatividade. Mudar e mudar sempre, e não de vez em 
quando, para se manterem sempre na primeira fila. 

8. Essas organizações nunca estão satisfeitas: as organizações estão 
sempre tentando melhorar e aperfeiçoar-se e nunca mostram satisfeitas 
com os resultados já alcançados. (CHIAVENATO, 2014, p.328-329) 

 

Ressaltando que essas práticas não tem poder arbitrário no sucesso das 

empresas, contudo norteiam significativamente a máxima dos resultados esperados. 

Toda empresa e qualquer organização busca incansavelmente o sucesso nos negócios 

e no funcionamento dos processos, mas para tanto se segue uma linha de práticas que 

viabilizam esse caminho rumo ao degrau maior da escada do sucesso. Os custos 

empregados para tal precisam ser vistos, não como despesas, mas sim como um 

investimento. 

 A conexão entre a organização e sucesso dar-se pelo tanto que se investe. Um 

dos maiores investimentos que uma empresa pode expressar é no que tange o capital 

humano. Uma melhoria de dentro para fora. 

 

2.7  A cultura como agente influenciador 
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O que torna uma empresa diferente das demais é sua cultura, pois assim com o 

indivíduo possui característica própria, as organizações também possuem perfis 

próprios, ou seja, cada uma tem sua personalidade, que fora adquirida e aprimorada ao 

longo de sua existência.  Vale ressaltar que a cultura organizacional não é inata, isto é, 

a empresa não nasce com uma cultura, todos os traços presentes nela são adquiridos 

por meio do convívio em sociedade.  Bem como ,  não permanece estática, uma vez que 

é modificada por intermédio da comunicação e cooperação entre gestores e membros 

da empresa.   É importante compreender que ao fator cultura organizacional é atribuído 

o poder de governar o comportamento de seus membros, como bem defendem Sobral; 

Peci (2013): 

Independentemente da perspectiva, é indiscutível que a cultura condiciona a 
forma como os membros percebem a organização e como respondem a seus 
desafios e problemas. A cultura guia o comportamento e as decisões dos 
membros organizacionais, tendo uma influência direta no desempenho 
organizacional. (SOBRAL; PECI, 2013, p. 107) 
 

Gerenciar os elementos que interferem sobre as atitudes e desempenhos dos 

funcionários é vital para a manutenção e para o crescimento das organizações. 

Aprofundando mais sobre os componentes subjetivos internos de uma empresa, 

observamos que a cultura de uma empresa induz diretamente o clima efetivo na 

organização, assim como apresentam Fernandes e Pedroso (2010): 

A cultura de uma empresa determina a forma como funciona um clima 
organizacional de acordo com manifestações linguísticas e sociais, então se 
acredita que a cultura é fator determinante de sucesso de uma organização, a 
transformação de uma empresa depende da aderência de valores intrínsecos da 
cultura organizacional (FERNANDES; PEDROSO, 2010, p.18-19). 
 

2.8  Definição do Clima Organizacional 

 

Dentro do universo de pesquisas e estudos sobre o clima organizacional, 

usaremos o conceito utilizado por Lacombe (2012): 

O clima organizacional reflete o grau de satisfação do pessoal com o ambiente 
interno da empresa. Está vinculado à motivação, à lealdade e a identificação com 
a empresa, à colaboração entre as pessoas, ao interesse no trabalho, à 
facilidade das comunicações internas, aos relacionamentos entre as pessoas, 
aos sentimentos e emoções, à integração da equipe, ao comprometimento com 
a organização e  outras variáveis interviestes [...] (LACOMBE, 2012, p.214) 
 

Para o referido autor, o clima organizacional transmite a qualidade do ambiente 

de trabalho observada pelas pessoas das empresas, ele admite que o clima é a causa e 
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a consequência da atuação e desempenho dos participantes da organização,  além disso 

denota que o clima recebe forte influência da cultura da organização. 

 

2.9 Clima organizacional: os paradigmas da motivação e produtividade 

 

Chiavenato (2015, p.89) reforça que “O clima organizacional está intimamente 

relacionado com a motivação. Quando há elevada motivação entre os participantes o 

clima tende a ser elevado [...]. Todavia quando há baixa motivação [...] o clima tende a 

ser baixo”. 

Clima elevado é igual a clima positivo, clima positivo é igual à ambiente saudável. 

Clima baixo é igual a clima negativo, que por sua vez é igual a ambiente não saudável.  

Um dos grandes desafios das organizações é motivar os seus colaboradores, 

causar o empoderamento, torna-las decididas, proativas, destemidas, engajadas. A 

administração tem buscado recursos para que todos estes quesitos venham fazer de fato 

parte das atividades de qualquer organização, isto se deve a ideia de que tornar a equipe 

bem estruturada, equilibrada e com alto grau de satisfação implicará positivamente na 

produtividade dos indivíduos quanto aos resultados finais da empresa.  

Gil (2007, p.202) afirma que “motivação é a força que estimula as pessoas a agir 

[...]. A motivação tem sempre origem numa necessidade”. Apesar desta afirmação, os 

pontos de vistas de diversos autores trazem nortes diferentes sobre a temática, tornando 

a sua definição difícil. Mas o autor ainda ressalta uma teoria de extrema importância: 

Na verdade, a motivação é consequência de necessidades não satisfeitas. 
Essas necessidades são intrínsecas às pessoas. Não podem, por tanto, os 
gestores colocar necessidades nas pessoas. Isso significa que os gerentes não 
são capazes de motivar, mas de satisfazer as necessidades humana ou 
contrafazê-las. (Gil, 2007, p. 202) 
 

Dentro as teorias relacionadas às necessidades humanas, temos a Hierarquia 

das necessidades, desenvolvida por Maslow no inicio da década de 1940, nela é inferido 

o que motiva cada pessoa (ressaltando que o que a necessidade varia de pessoa a 

pessoa, e que o que motiva elas hoje, pode não as motivar amanhã). A conclusão de 

Maslow é disposta em uma pirâmide, onde a base é constituída as necessidades básicas 

(baixo nível) e ao topo ficam as necessidades mais refinadas (alto nível), como mostra 

na Figura 3. (Chiavenato, 2014) 

FIGURA 3 – Pirâmide de Maslow 
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Fonte: CHIAVENATO, 2014. 

 

Lacombe (2014) pontua de forma extremamente relevante a sinergia entre: a 

necessidade, a motivação (satisfação) e a produtividade: 

Quanto maior o ajustamento das necessidades e valores das pessoas com os 
da empresa, tanto maior tende a ser a motivação e, em consequência, tanto 
melhor o clima organizacional. Se o clima organizacional é alto, as pessoas 
tendem a ser proativas, partilhar conhecimentos, confiar nos chefes, colegas e 
subordinados, procura inovar, ter iniciativas e agir com forte sentimento de 
“pertença”. Se for muito baixo, tendem a fazer o mínimo indispensável para se 
manter no emprego. (2014, p.2014) 
 

Vale destacar alguns fatores que podem influenciar a satisfação com o trabalho, 

estes são: (a) uma função desafiadora; (b) recompensas compatíveis e justas; (c) 

condições de trabalho adequadas (infraestrutura predial, equipamentos, etc.); (d) 

trabalho em equipe e apoio dos colegas; (e) ajuste da pessoa ao cargo (quando as 

atividades que a pessoa exercer é compatível com a competência e personalidade da 

mesma). 

 

2.10 O clima organizacional positivo x negativo 

 

O clima organizacional pode estar expresso tanto de forma positiva quanto de 

forma negativa. Existem organizações que o ambiente interno não condiz com um 

ambiente saudável (clima negativo), outras em contrapartida são diferenciadas pelo seu 

ambiente altamente saudável (clima positivo).  

O ambiente saudável apresenta as seguintes características: (a) existe 

honestidade e integridade entre os membros; (b) existe uma ótima comunicação em 

todos os sentidos (de cima para baixo, de baixo para cima, e lateralmente); (c) os 
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superiores são interessados ao ouvir as opiniões dos outros membros, (d) existe 

empenho em esclarecer os problemas e encontrar soluções para resolvê-los; (e) todos 

trabalham com sincronia e em cooperação, como uma verdadeira equipe. (Lacombe, 

2012)  

Quando o clima organizacional é positivo, os participantes tendem a:  

• Ter bom relacionamento com os superiores, colegas e subordinados. 
• Evitar ironias e sarcasmos. 
• Evitar boatos. 
• Ter comportamento cortês e civilizado.  
• Evitar agressões verbais. 
• Ajudar os colegas sempre que possível. 
• Ter forte comprometimento com a organização. (LACOMBE, 2012, p. 215) 

 

No caso de organizações onde o ambiente atual não é saudável (clima negativo), 

são regulares os comportamentos de ausências (a pessoa está presente fisicamente, 

mas o pensamento está longe); alguns colaboradores se tornam indiferentes; outros não 

exercem suas atividades de forma concreta, por muitas vezes conversam 

demasiadamente entre si deixando suas atividades laborais para ultima hora, ou até 

mesmo navegam nas páginas da internet e em redes de relacionamento no horário de 

expediente.   

Ainda pode-se observar que os atrasos são frequentes, o índice de absenteísmo 

aumenta, achegam até faltar com respeito com os demais, e o mais agravante: muitos 

dos colaboradores possuem pouco eu nenhum tipo de comprometimento com a 

empresa, não possuem a intenção de continuar na empresa. Chega ao lamentável ponto 

da pessoa ter somente o sentimento de obrigação e dever.  

Nesta era, de globalização e mercado acirrado onde concorrente copiam os 

processos, produtos e tecnologias, a grande diferença de uma organização para outra é 

justamente a competência e o comprometimento dos seus colaboradores. Quando o 

colaborador está comprometido com as suas atividades ele tenderá a dar o melhor que 

pode. 

Quanto maior for o entusiasmo e comprometimento maior serão os resultados 

das organizações (LACOMBE, 2012). Daí dar-se a importância de instituir na 

organização um ambiente agradável, sadio, para que as pessoas trabalhem de forma 

eficaz, em espírito de cooperação, sendo reconhecidas pelo esforço mutuo e 
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desenvolvendo seus conhecimentos e suas habilidades, logo, aumentando assim a sua 

competência profissional. 

 

2.11 Os três fatores que conduz um clima favorável 

 

É indiscutível a importância da gestão organizacional, visar a criação do melhor 

clima possível, para que as pessoas consigam trabalhar de forma eficaz, desenvolvendo 

com melhor performance suas atividades, conduzindo assim aos resultados esperados 

pela empresa.  

Segundo Araujo (2009), apud Sirota, Mischkind e Meltzeri existem três fatores 

que a organização anseia, e que contribuem para um clima altamente positivo. São eles: 

a) equidade: no entendimento de perceber que os superiores na hierarquia são pessoas 

integras na relação com os demais mais membros, seja com relação as recompensas e 

remunerações, seja com as avaliações elaboradas ou conflitos interpessoais existentes; 

b) realização: fatores como estar bem na organização, ser reconhecido, respeitado e 

estimado, estar em uma organização que preze a ética e as legislação; c) 

companheirismo: todos trabalham dedicadamente como verdadeiras equipes. 

 

2.12 A dinâmica existente entre a cultura e o clima organizacional 

 

A enorme interatividade entre a cultura e o clima na vida interna de uma empresa 

está intimamente relacionada com o capital humano, administrar esses fatores significa 

potencializar a capacidade dos recursos, alcançando assim os objetivos econômicos, 

sociais e ambientais da organização. Foi mencionado no artigo que a cultura tem o poder 

de influenciar o comportamento das pessoas, o clima por sua vez traduz a influência que 

o ambiente provoca na motivação dos membros da organização. Neste sentido o 

equilíbrio organizacional depende dos incentivos oferecidos pela empresa e das 

contribuições oferecidas pelos colaboradores como retorno as organizações, como 

aponta Chiavenato (2015). 

 

2.13 A abordagem cultural nas organizações públicas 
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Como o objeto de estudo da pesquisa do artigo está focado em uma organização 

pública é necessário abordar os aspectos deste tipo organização. 

De acordo com os mestres Pires e Macedo (2016) apud Dias, as organizações 

tem como seu escopo prestar serviço a sociedade, sendo caracterizados como sistemas 

de alto grau de complexidade. As atividades são movidas pela interação de: (a)  

informações e fluxos, (b) pessoas, (c) tecnologia e (d) estrutura. Segundo Dussault 

(1992) 

As organizações de serviços públicos dependem em maior grau do que as 
demais do ambiente sociopolítico: seu quadro de funcionamento é regulado 
externamente à organização. As organizações públicas podem ter autonomia na 
direção dos seus negócios, mas, inicialmente, seu mandato vem do governo, 
seus objetivos são fixados por uma autoridade externa. (DUSSAULT,1992, p. 
13) 
 

Pires e Macedo afirmam alguns aspectos que geralmente estão presentes nas 

organizações públicas, conforme Tabela 4. 

 

 

 

                     TABELA 4 – Aspectos da cultura organizacional 

1. Nas organizações publicas, são as relações de estima e os jogos de 

influências os verdadeiros indicadores de poder no Brasil. 

2. Alto índice de burocracia. 

3. Idênticas situações laborais, as atividades tendem a ser repetitivas. 

4. Centralização das decisões. 

5. Apego às regras e rotinas, supervalorização da hierarquia, 

paternalismo nas relações, apego ao poder. 

6. Processos lentos. 

7. Aversão ao empreendedorismo. 

      Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Tipologia de Pesquisa 
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Segundo Andrade (2010, p. 117), “metodologia é o conjunto de métodos ou 

caminhos que são percorridos na busca do conhecimento”, ou seja, o modo pelo qual se 

chegará às informações necessárias a respeito de um determinado assunto. Quanto ao 

objetivo da pesquisa, a metodologia escolhida foi à descritiva. 

Segundo Gressler (2007):  

A pesquisa descritiva é usada para descrever fenômenos existentes, situações 
presentes e eventos, identificar problemas e justificar condições, comparar e 
avaliar o que os outros estão desenvolvendo em situações e problemas 
similares, visando aclarar situações para futuros planos e decisões. Não procura 
necessariamente, explicar relações ou testar hipóteses provando causa e efeito. 
(GRESSLER, 2007, p. 59) 

 

Em relação ao objeto de estudo, foi empregada a metodologia de campo (in-loco). 

E adotou-se a abordagem quanti-qualitativa. Como instrumento de coleta de dados 

utilizou-se um questionário de perguntas fechadas, elaborado a partir de um modelo de 

avaliação de clima organizacional, proposto pela Fundação Dom Cabral. O modelo foi 

adaptado e aplicado fisicamente a uma parcela dos servidores da Diretoria Executiva de 

Pagamento do Estado de Rondônia –DESP/RO.  

A parte inicial do questionário teve por finalidade identificar o perfil dos 

respondentes, e foi estruturado em cinco perguntas, que se referem à idade, sexo, 

escolaridade, ocupação de cargo e tempo de serviço.  

A segunda parte do questionário é composta por 32 questões, distribuídas em 

oito variáveis, são elas: (1) Condições de Trabalho; (2) Gestão Organizacional; (3) 

Liderança; (4) Comunicação; (5) Identificação com a Empresa; (6) Gestão integrada de 

Cargos e Carreira; (7) Comprometimento e Engajamento Coletivo; (8) Oportunidade e 

Participação. Para cada variável, foram dispostas quatro características afirmativas 

presentes em organizações, onde o respondente teria então que avaliar a existência ou 

não dessas características de acordo com a escala linear representadas na figura 5. 

 

Figura 5 – Escala linear 
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  Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 

Posterior a aplicação e recolhimento dos questionários físicos, os dados 

coletados foram informatizados em programação eletrônica, através da ferramenta 

disposta no Google Forms (formulário online), onde foram gerados os resumos das 

respostas de cada pergunta, apresentadas em gráficos primários (simples). Estes 

gráficos primários foram transpostos para o software Excel, neste segundo processos foi 

possível gerar os gráficos mais complexos, bem como as análises das oito variáveis. A 

finalidade da aplicação do questionário fora a de levantar informações sobre o clima atual 

(classificando-o como positivo ou negativo), e gerar conhecimento sobre a relação da 

cultura com o clima da organização.  Uma vez que através do clima podemos nortear a 

identidade cultural de uma organização. 

 

3.2 Cenário da pesquisa 

 

A Diretoria Executiva do Sistema de Pagamento (DESP) corresponde a 

Superintendência de Gestão de Pessoas do Estado de Rondônia (SEGEP). É uma 

organização do setor público, destinado a operar os tramites financeiros dos servidores 

públicos do Estado de Rondônia (implantação em folha de pagamento; implantação de 

adicionais, gratificações; pagamento de verbas rescisórias, férias, licenças prêmios, 

abonos permanência, abono pecuniário e afins; descontos em folha, registros e 

correções de pagamentos indevidos, execuções de sentenças judiciais referentes a 

pecúnia do servidores, entre outras ações) . Atualmente estão lotados 68 servidores na 

DESP. 

 

3.3 Amostra 

 

O universo da pesquisa corresponde a 68 servidores ativos na DESP/SEGEP. 

Foram distribuídos 50 questionários aleatoriamente entre os 68 servidores, contudo 

apenas 44 questionários retornaram devidamente respondidos.  O número amostral de 

questionários respondidos representa 64, 70 % do universo da pesquisa. 
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4 ANÁLISE RESULTADOS 

4.1  Perfil dos servidores 

 

Por meio da análise do perfil dos sujeitos da pesquisa, observou-se um 

predomínio do sexo masculino com a porcentagem de 52,3%, sendo o sexo feminino 

47,7% da amostra.  A faixa etária da maioria dos servidores (50%) está entre os 51 e 60 

anos, 23% possui idades entre 41 e 50 anos, 9,1% tem idades entre 31 a 40 anos, 6,8% 

possui idades entre 25 a 30 anos,  os indivíduos com idade acima de 60 anos representa 

6,8 da amostra total e nenhum individuo apresentou idade inferior a 25 anos.  

Com relação ao grau de escolaridade, prevaleceu o ensino médio com (61,4%), 

os indivíduos com ensino superior representa 20,5%, os pós-graduados representam 

13,6%, e apenas 4,2% possui ensino fundamental. 

Em relação ao tempo de serviço na DESP os indivíduos que possuem até 05 

anos de serviço representam 38,6% da amostra total, porém os servidores com mais de 

20 anos de casa representa significativamente 36,4%. De 6 a 10 anos de serviço são 

11,40%, de 10 a 15 anos são 9,1%, e os que trabalharam entre 15 e 20 anos são apenas 

4,5%. Analisando esses dados podemos relatar que a grande parte dos servidores tem 

muitos anos de serviço, para ser exato 50% dos servidores trabalham mais de 10 anos 

na DESP. 

No que diz respeito sobre a ocupação dos cargos, a pesquisa disparou os cargos 

efetivos como a maioria (55,8%), logo a baixo temos os servidores federais com 27,9%, 

os cargos comissionados são 14% e os indivíduos a disposição representa apenas 2,3%. 

 

4.2 Respostas dos questionários – Análise de favorabilidade 

 

Apresenta-se aqui, o desempenho de cada uma das oito variáveis mensuradas 

no instrumento de pesquisa em suas respectivas questões, em termos de favorabilidade. 

A caracterização dos parâmetros de favorabilidade levou em conta a média das 

respostas dos indivíduos em relação à escala de Likert. De posse das medias de cada 

construto, as mesmas foram categorizadas dentro de cinco níveis de favorabilidade e de 

três pontos de observância. 

 A categorização desta pesquisa obedeceu aos seguintes parâmetros, Tabela 5. 
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28,98% 

 

Tabela 5 – Parâmetro de análise da pesquisa 

 

ESCALA FAVORABILIDADE  

1 TOTALMENTE DESFAVORÁVEL 
PONTOS FRACOS 

2 DESFAVORÁVEL 

3 POUCO FAVORÁVEL PONTOS A MELHORAR

4 FAVORÁVEL 
PONTOS FORTES 

5 TOTALMENTE FAVORÁVEL 

  Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

(1) Condições de trabalho  

 

Gráfico 1,  trata-se das quatro primeiras assertivas do questionário, apresentou 

pontos a serem avaliados  sobre:  instalações, equipamentos, materiais de apoio e outros 

produtos reverentes as Condições de Trabalho. É possível verificar através do gráfico de 

favorabilidade ilustrado abaixo, que 43,75% dos servidores assumem que de forma geral 

a DESP apresenta condições favoráveis às atividades laborais pertinentes ao setor, 

sendo que apenas 3% declara o contrário.   

 

              GRÁFICO 1 –  Favorabilidade  ( Variável Condições de Trabalho) 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2016. 
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(2) Gestão Organizacional 

 

No gráfico 2, trata-se das quatro assertivas avaliadas pelos servidores sobre os 

aspectos da Gestão Organizacional, como: realização de trabalho com qualidade e no 

tempo estipulado, descentralização, distribuição justa e equilibrada das tarefas, roteiros 

de processos bem estruturados e sem ocorrências de retrabalho, metas claras e 

atingíveis. Através do gráfico de favorabilidade ilustrado abaixo, verifica-se que 38,63% 

dos servidores avaliaram a DESP como uma local que existe uma gestão organizacional 

bem estruturada, contudo 30,11% afirmam que a DESP possui traços desfavoráveis, e 

quase 20% acreditam que a gestão organizacional é pouco favorável tendo ainda em 

muito o que melhorar. 

 

              GRÁFICO 2 – Favorabilidade (Variável Gestão Organizacional) 

 

 

 

 

 

   Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

(3) Liderança 

 

O gráfico 3,  trata das quatro assertivas avaliadas pelos servidores sobre os 

aspectos do Estilo de Liderança. Nessa variável a chefia imediata foi avaliada quanto ao 

grau de respeito para com os servidores, quanto ao grau de estímulos liberados por ele 

para o trabalho em equipe, liberdade de criatividade nos desenvolvimento das atividades 

e o quanto ele possui competência para assumir a posição que ele ocupa dentro da 

DESP. As análises das respostas concluem que os chefes imediatos presentes na DESP 

possuem características de bom lideres. A relação entre líder e liderados são amigáveis 

e saudáveis, é possível notar que existe confiabilidade entre ambos, o que torna o 

ambiente de trabalho harmonioso. 

            GRÁFICO 3 – Favorabilidade (Variável Liderança) 

5,11 % 
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 Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

(4) Comunicação 

 

O gráfico 4, aborda as quatro assertivas avaliadas pelos servidores sobre da 

aspectos da Comunicação existente no ambiente interno da DESP. Ele evidencia que a 

média de favorabilidade é predominante (35,80%). Porém o índice de pouco favorável é 

de 32,39% e 27,84% dos servidores afirmam que a comunicação existente na DESP não 

é favorável. Apesar da média da favorabilidade (ponto forte) ser maior, contatamos que 

a somatória da média entre “pouco favorável” e “desfavorável” e “totalmente 

desfavorável” chega a quase 62% do total da amostra, o que significa que a comunicação 

na DESP apresenta grande déficit de desempenho, e que a maioria dos servidores não 

está totalmente satisfeita. 

 

                              GRÁFICO 4 – Favorabilidade (Variável Comunicação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: elaborado pela autora, 2016. 
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(5) Identificação com a empresa 

 

O gráfico 5,  trata-se das quatro assertivas reverentes a variável: Identificação 

com a Empresa. Nesta variável foi mensurado o quanto os trabalhadores gostam de estar 

na DESP, o grau de ética existente na organização e a imagem (positiva ou negativa) 

que ela passa para os mesmos, além de conotar a intenção dos servidores em prosseguir 

carreira até a aposentadoria no mesmo local. As análises das respostas mostram que a 

favorabilidade geral é de 68,75%, (somatória das médias “favorável” e “totalmente 

favorável”). Mais da metade da amostra se identificam com a organização, o que é 

extremamente significativo, já que apenas 11,36% (somatória das médias “desfavorável” 

e “totalmente desfavorável”) não se identificam. 

 

                  GRÁFICO 5 – Favorabilidade (Variável Identificação com a Empresa) 

  

 

 

 

 

 

   Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

(6) Gestão integrada de cargos e carreira 

 

O Gráfico 6, apresenta os índices de favorabilidade a cerca da variável  Gestão 

de Cargos e Carreira. Tem por objetivo identificar a DESP desenvolve ferramentas 

administrativas de promoção de cargos e garantia de carreira. As assertivas abordaram 

sobre oportunidade de progresso na carreira, satisfação da remuneração, e avaliaram 

os cargos comissionados quanto ao favorecimento e influências de poder.  

Os resultados da pesquisa mostram o alto índice de características 

desfavoráveis (39,78%).  Apenas 14,77% dos servidores afirmam que a gestão de cargos 

e salários na DESP é favorável. Os servidores que considera pouco favorável é de 
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23,30%. Este resultado é típico se organizações pública, visto que geralmente a gestão 

de cargos e carreiras não são desenvolvidas na administração pública. 

  

        GRÁFICO 6 – Favorabilidade (Variável Gestão Integrada de Cargos e Carreira) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

(7) Comprometimento e engajamento 

 

O gráfico 7, mostra os resultados da variável Comprometimento e Engajamento. 

São quantificadas as respostas de quatro assertivas que tratam do quanto o servidor se 

autodenomina comprometido com a organização e como ele percebe o 

comprometimento das outras pessoas em dar o máximo de sua produtividade. A 

favorabilidade geral foi de 86,93% (somatória das médias “favorável” e totalmente 

“desfavorável”), ou seja, a maioria dos servidores da DESP, afirmam que se dedicam ao 

máximo que podem e sempre procuram trabalhar de forma ética, e que de forma geral 

eles reconhecem que os demais colegas de trabalho também se esforçam para ter o 

mesmo desempenho e comprometimento.  

 

GRAFICO 7 – Favorabilidade (Variável Comprometimento e Engajamento) 
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Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

(8) Oportunidade e participação 

 

A última variável analisada foi a Oportunidade e Participação. As assertivas 

quantificava a participação dos servidores nos planejamentos estratégicos, assim como 

a eficiência dos projetos de aperfeiçoamento/treinamento e do programa de 

saúde/qualidade de vida no trabalho. Além disso, questionou se a DESP era aberta a 

sugestões e opiniões dos servidores.  

Os resultados a cerca a variável em questão apontou o predomínio do pontos 

desfavoráveis chegando a 46,59% (somatória das médias “desfavorável” e totalmente 

“desfavorável”) da amostra total, isto é, a maioria dos servidores afirmam insatisfações 

sobre a forma que a DESP envolve os servidores no desenvolvimento de programas, 

capacitações e planejamento. Apenas 25,56% (somatória das médias “favorável” e 

“totalmente favorável”) dos servidores, consideram que DESP proporciona o 

envolvimento dos servidores nos fatores organizacionais. E 27,85% dos servidores 

acreditam que a variável possui pouca favorabilidade (consideram boa em alguns 

aspectos e ruins em outros, mantendo opiniões intermediárias), mas acreditam que pode 

ser melhorada com alguns ajustes. 

 

GRÁFICO 8 – Favorabilidade (Variável Oportunidade e Participação) 
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Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

CONCLUSÃO 

 

Para muitas organizações tanto públicas quanto privadas, a cultura e clima no 

trabalho ainda são tidos como campos de estudos não prioritários, e até mesmo 

desnecessários para se utilizar no contexto organizacional. Contudo, com o passar dos 

anos e com o largo desenvolvimento e aprimoramento de estudos na área, é notório que 

estes dois aspectos são primordiais para o progresso no gerenciamento de pessoas e 

de modo consequente, para upgrade nos resultados organizacionais. 

Com o manifesto estudo foi possível, constatar a importância de administrar a 

cultura e o clima no trabalho e mensurar a relação entre a cultura e clima da organização, 

além disso, foi realizado a identificação do perfil dos colaboradores e o grau de satisfação 

dos mesmos em relação ao clima organizacional.     

Através da análise dos dados coletados na organização pública, foi possível 

perceber que existe uma equidade entre os sexos dos servidores, e que a maior parte 

deles possui uma vasta experiência, decorrentes em seus longos anos de serviço, o que 

reforça o tradicionalismo presente nos órgãos públicos em geral, e com maior 

propriedade no setor objeto desta pesquisa.    

Um ponto muito interessante a se apresentar, parte da observância das 

respostas na sua individualidade: os servidores que possuem maior tempo de 

contribuição foram mais críticos nas suas decifrações quanto ao clima da organização, 

em comparação aos servidores mais recentes, em especial aos com menos de seis anos 

de serviço. O mesmo ocorre com os servidores com a escolaridade  de nível superior, a 

percepção deles se tornam mais criteriosas, estes tiveram muito mais pontos 

desfavoráveis do que favoráveis. 

Considerando as resultas da pesquisa, os pontos fortes da DESP são 

exatamente: (a) Condições de Trabalho, o relacionamento com a (b) Liderança, a (c) 

Identificação do servidor com a Organização e o (d) Comprometimento e Engajamento 

dos mesmo. Quanto aos seus pontos merecedores de maior atenção e cuidado, são: (a) 
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Gestão de Cargos e Carreiras e a (b) Oportunidade e Participação.  Nisto é possível 

perceber que existe certo descontentamento por parte dos participantes da pesquisa, 

quando enxergam que a possibilidade de crescimento do crescimento profissional são 

mínimas. Salienta-se ainda que os servidores também demonstraram 

descontentamentos quanto ao salário.  

É comum que as pessoas associem a cultura das organizações públicas como 

sendo marcadas pelos procedimentos burocráticos, rígidos, lentos e centralizados. E 

mediante pesquisa, foi possível observar que tais características também estão 

presentes na DESP, e são percebidas quando os servidores apontaram uma avaliação 

negativa a respeito de sua participação nas decisões e planejamentos, na gestão 

organizacional, na gestão de cargos e na comunicação.   O que nos possibilita realizar a 

leitura de que a cultura da DESP pode ser caracterizada como uma cultura tradicional 

quando associada à estrutura dos processos e atividade, contudo apresenta traços de 

uma cultura forte, isto porque os valores essenciais da DESP são acatados e os 

servidores possuem comprometimento com esses valores, como observado nas 

análises.  

Contudo, de forma geral a estrutura tradicional presente na DESP tem 

conseguido influenciar o comportamento dos membros da organização e essa 

característica influenciadora afirma uma cultura forte.  

Já o clima é marcado pela característica predominantemente positiva, ou seja, o 

ambiente da organização pesquisada é sim saudável, fatores como a integridade nos 

relacionamentos interpessoais entre os membros, sincronia e sinergia nos processos de 

trabalho, estão fortemente expressos na organização. A partir da questão apresentada 

os resultados sinalizam que a instituição é um bom lugar para se trabalhar com um 

ambiente agradável e sadio, apesar de não existir um desenvolvimento sólido e explicito 

da Cultura e do Clima Organizacional. Ainda não há estrutura gerencial voltada para 

estes dois aspectos.  

É inegável que cultura tradicional da DESP tem influenciado o clima da 

organização, no que tange os aspectos funcionais.  Então se validou a afirmativa de 

Chiavenato (2015) que diz respeito ao poder influenciador da cultura sobre o clima e a 

relação de dois os termos como forte originador da eficiência e eficácia de uma 

organização. 
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O estudo aqui apresentado contribui para o entendimento de embasamentos 

teóricos sobre as organizações; a gestão de pessoas; estilos culturais e o clima no 

trabalho, além de averiguar como os assuntos se interligam e como conseguem 

coadjuvar para o avanço dos rendimentos nas organizações. 
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