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RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso teve por objetivo analisar o nível de 
satisfação dos servidores do Fórum da Comarca de Fraiburgo-SC quanto ao 
ambiente de trabalho, bem como propor melhorias para o clima organizacional da 
instituição. Para desenvolvimento do objetivo geral, foram propostos objetivos 
específicos. O primeiro foi descrever a forma como se encontram as relações de 
trabalho no fórum; como segundo objetivo específico, buscou-se identificar e 
analisar o nível de satisfação em relação ao clima organizacional; o terceiro e último 
objetivo consistiu da elaboração de propostas de ações de melhoria para a 
organização em estudo. A abordagem de pesquisa foi qualitativa e quantitativa, 
caracterizando-se como pesquisa exploratória, descritiva, levantamento e estudo de 
caso. Os resultados desse estudo apontam para melhorias que podem contribuir 
para um clima saudável dentro da organização em estudo, tais como a distribuição 
igual de estagiários nos diversos setores, treinamentos para todos os colaboradores, 
feedbacks positivos de seus gestores quando forem alcançadas as metas, reuniões 
semanais entre chefe e subordinados, eventos corporativos, palestras, e 
implementação da ginástica laboral para os colaboradores. Conclui-se que este 
trabalho foi de suma importância para a pesquisadora, bem como para a 
organização, visto que se fez uma análise prática da realidade da instituição, 
baseada no que foi estudado cientificamente. Por meio deste, foi possível 
compreender e diagnosticar os principais impasses existentes no Fórum, que afetam 
o cotidiano dos colaboradores e propor melhorias para auxiliar no clima 
organizacional favorável dentro da organização. 

Palavras-chave:  Clima Organizacional; Gestão de Pessoas; Colaboradores   
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ABSTRACT 

The objective of this final paper was to analyze the level of satisfaction of the servers 
of the Fraiburgo - SC County Forum regarding the work environment, as well as 
propose improvements to the organizational climate of the institution. For the 
development of the general objective, specific objectives were proposed. The first 
one was to describe how the work relations in the forum are; as a second specific 
objective, it was sought to identify and analyze the level of satisfaction in relation to 
the organizational climate; the third and final objective consisted of the elaboration of 
proposals for improvement actions for the organization under study. The research 
approach was qualitative and quantitative, characterizing as exploratory, descriptive, 
survey and case study. The results of this study point to improvements that can 
contribute to a healthy climate within the organization under study, such as the equal 
distribution of trainees in different sectors, training for all employees, positive 
feedback from their managers when goals are met, weekly meetings between boss 
and subordinates, corporate events, lectures, and implementation of work 
gymnastics for employees. It is concluded that this work was extremely important for 
both the researcher and the organization, since it generated a practical analysis in 
the institution, based on what was studied with scientific basis. Through this, it was 
possible to understand and diagnose the main impasses existing in the Forum, which 
affect the daily life of employees and propose improvements to help in the favorable 
organizational climate within the organization.  

Keywords: Organizational Climate; People management; Contributors 
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1 INTRODUÇÃO 

O tema clima organizacional trata do ambiente interno de uma empresa, 

incluindo subordinados, supervisores e direção. Oferece a oportunidade para 

identificação e análise de diversos aspectos da organização, tais como o grau de 

satisfação e comunicação dos funcionários, a comunicação organizacional, bem 

como a predisposição para mudanças. O conhecimento de tais aspectos 

proporciona aos gestores uma maior e melhor possibilidade de gerenciamento da 

organização. (FERREIRA; FORTUNA; TACHIZAWA, 2006). 

O conhecimento dos problemas organizacionais, bem como possíveis 

soluções, será possível com a participação e opinião dos colaboradores que fazem 

parte da organização em estudo, indicando os caminhos a serem percorridos, e 

procurando alinhar os objetivos dos colaboradores com os objetivos da organização, 

pois isso trará benefícios para ambos. Por meio da pesquisa, as pessoas se sentem 

ouvidas, respeitadas e corresponsáveis pela empresa, o que impacta a satisfação e 

a produção dentro da organização (FERREIRA, 2013, p. 72).  

Neste capítulo serão apresentadas a contextualização do tema, a 

problematização, bem como a definição do problema da pesquisa, justificativa, 

objetivo geral e os objetivos específicos. 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

Muitas das dificuldade encontradas nas organizações dizem respeito à gestão 

de pessoas. E a qualidade aos serviços prestados pela empresa depende dos 

colaboradores, que precisam estar satisfeitos e motivados para o desempenho de 

suas funções, pois são eles que fazem com que todos os processos aconteçam. As 

organizações onde predomina a satisfação com o trabalho aproximam-se de um 

melhor desempenho (JUDGE; ROBBINS; SOBRAL, 2011). 

A pessoas têm papel fundamental nas organizações, pois, segundo Araújo 

(2009), são elas que formam o corpo funcional e contribuem para a instalação de um 

clima organizacional favorável que conduz aos resultados desejados pela empresa. 

A gestão de pessoas e o clima organizacional vêm alcançando espaço 

também nas instituições públicas. Ao se referir à gestão de pessoas no setor 

público, Bergue (2007) destaca o esforço orientado para o suprimento, a 
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manutenção e o desenvolvimento de pessoas nas organizações públicas, em 

conformidade com os pareceres constitucionais e legais, observadas as 

necessidades e condições do ambiente em que se inserem. 

A proposta de pesquisa aqui apresentada diz respeito ao nível de satisfação 

dos servidores do Fórum da Comarca de Fraiburgo, SC quanto ao ambiente de 

trabalho e as propostas que podem melhorar o clima organizacional. 

O ambiente interno é onde os membros da organização convivem entre si e, 

por este motivo, há uma ligação com o grau de motivação e satisfação deles. O 

Clima Organizacional favorável, concede a possibilidade de satisfazer as 

necessidades desses membros, porém, quando é desfavorável, essas necessidades 

não são satisfeitas (FERREIRA; FORTUNA; TACHIZAWA, 2006). 

A pesquisa proporciona a capacidade de identificar os problemas 

organizacionais existentes, e com eles pode-se tomar as providências cabíveis para 

estabelecer melhorias e colher frutos desejados. Luz (2012) destaca que a pesquisa 

de clima organizacional proporciona um meio efetivo para melhorar o ambiente de 

trabalho, possibilitando que os funcionários se sintam melhor no cumprimento de 

suas obrigações e estejam mais envolvidos com sua empresa. 

1.2 PROBLEMA 

Esse trabalho tem como tema uma pesquisa de clima organizacional, que se 

apresenta como importante ferramenta para a obtenção de informações de como o 

funcionário percebe seu relacionamento com os colegas de trabalho, bem como com 

a própria empresa. 

O clima organizacional se traduz nas diferentes percepções no ambiente de 

trabalho, porque as pessoas possuem necessidades diferentes umas das outras. A 

pesquisa de clima organizacional fornece repostas que podem servir de base para 

as organizações identificarem falhas, tornando-se fundamental para mudanças e 

adequação na melhoria do ambiente de trabalho em organizações que buscam 

eficiência e qualidade em seus produtos e serviços (LUZ, 2012).

Diante do exposto, pergunta-se:� Qual o nível de satisfação dos 

colaboradores do Fórum da Comarca de Fraiburgo, SC com seu ambiente 

de trabalho, e que propostas podem contribuir para melhorar o clima organizacional? 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

Dada a importância do capital humano para as organizações, todo o 

comportamento dos indivíduos que compõem tal capital dá origem ao clima 

organizacional, que se constitui de sentimentos que as pessoas compartilham com 

relação à organização e que afetam de forma positiva ou negativa sua satisfação e 

motivação do trabalho. Portanto, foi através da necessidade de ouvir os 

colaboradores que surgiu o estudo do clima organizacional (MAXIMIANO, 2001). 

Assim, a realização de uma pesquisa de Clima Organizacional torna-se 

importante, pois permite esclarecer questões referentes ao funcionamento da 

organização, uma vez que os gestores encontram dificuldades em corrigir falhas e 

propor mudanças que melhorem o ambiente de trabalho dos colaboradores. 

�Administrar o clima passou a ser uma ação estratégica para todas as organizações 

[...] afinal, como se pode alcançar a qualidade dos produtos ou serviços se não 

houver qualidade na vida pessoal e profissional de quem os faz, se não houver 

qualidade no clima organizacional?� (LUZ, 2012, p. 3). 

Entende-se que a produtividade e a qualidade nos serviços dependem 

daqueles que os desenvolvem, neste caso, os servidores do Fórum da Comarca de 

Fraiburgo/SC. Sendo assim, é importante levantar indicadores sobre se estes 

servidores estão satisfeitos e motivados o suficiente para produzirem com qualidade 

e dentro das metas estabelecidas pela instituição. Assim, com a aplicação da 

pesquisa e sua análise quanto ao clima organizacional, poderão ser preenchidas 

lacunas existentes. 

Através desta pesquisa, os servidores poderão expor suas ideias, sem se 

identificar, com a finalidade de melhorar o ambiente de trabalho para que, assim, 

possam ser alcançados os objetivos da organização e tornar o ambiente 

organizacional mais agradável, uma vez que as pessoas permanecem em seu local 

de trabalho durante a maior parte do tempo (CHIAVENATO, 2010). 

1.4 OBJETIVOS 

Neste subcapítulo serão demonstrados os objetivos geral e específicos do 

trabalho de conclusão de curso. 
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1.4.1 Objetivo Geral 

Analisar o nível de satisfação dos servidores do Fórum da Comarca de 

Fraiburgo, SC quanto ao ambiente de trabalho, e propor melhorias para o clima 

organizacional da instituição. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

� Descrever a forma como se encontram as relações de trabalho no fórum; 

� Identificar e analisar o nível de satisfação em relação ao clima organizacional; 

� Propor ações de melhorias para a organização em estudo. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

Nesta seção serão revisados os principais conceitos envolvidos neste 

trabalho, considerados temas relevantes para o alcance dos objetivos deste estudo. 

Apresentar-se-á também a metodologia, a análise dos dados e os resultados 

obtidos. 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico do trabalho de conclusão de curso visa fundamentar, e 

dar o embasamento necessário para melhor compreensão do tema abordado. 

2.1.1 Gestão de Pessoas 

Gestão de Pessoas é a função ou forma gerencial adotada pela empresa que 

visa à cooperação das pessoas que atuam nas organizações para o alcance dos 

objetivos tanto organizacionais quanto individuais (GIL, 2014; FISCHER, 2002). 

Segundo Gil (2014, p. 18):  

A expressão Gestão de Pessoas visa substituir Administração de Recursos 
Humanos, que, ainda é a mais comum entre todas as expressões utilizadas 
nos tempos atuais para designar os modos de lidar com as pessoas nas 
organizações. 

A área de Gestão de Pessoas tornou-se fundamental para uma organização. 

Chiavenato (2008) afirma que a mesma vem se tornando cada vez mais complexa e 

também desafiante. Descrevendo seu pensamento, e confirmando o fato de que 

Gestão de Pessoas é essencial, Gil (2014, p. 60) afirma que �a Gestão de Pessoas 

passa a assumir um papel de liderança para alcançar a excelência organizacional 

necessária para enfrentar desafios competitivos, tais como a globalização, a 

utilização das novas tecnologias e a gestão do capital intelectual�. 

As transformações do meio em que se vive estão cada vez mais velozes, as 

inovações ocorrem em um piscar de olhos, novas tecnologias são introduzidas a 

cada instante. De acordo com Chiavenato (2010, p. 2):  

Vários fatores contribuem para isso: as mudanças econômicas, 
tecnológicas, sociais, culturais, legais, políticas, demográficas e ecológicas 
que atuam de maneira conjugada e sistêmica, em um campo dinâmico de 
forças que produz resultados inimagináveis, trazendo imprevisibilidade e 
incerteza para as organizações. 

19
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Neste contexto, a área que mais sofre mudanças e interferência é a Gestão 

de Pessoas, tendo em vista que não trabalha como uma ciência exata, e sim possui, 

em sua essência, pessoas. Gil (2014, p. 23) explica que, �verifica-se em algumas 

organizações a tendência para reconhecer o empregado como parceiro, já que todo 

o processo produtivo realiza-se com a participação conjunta de diversos parceiros, 

como fornecedores, acionistas e clientes�. 

Chiavenato (2010) complementa sobre as pessoas nas organizações: �elas 

são fornecedoras de conhecimentos, habilidades, competências e, sobretudo, o 

mais importante aporte para as organizações: a inteligência que proporciona 

decisões racionais e que imprime significado e rumo aos objetivos globais�.  

2.1.1.1 Processos de Gestão de Pessoas 

Sob a perspectiva de Chiavenato (2010, p. 16), existem seis processos de 

Gestão de Pessoas, conforme figura1, sendo eles: agregar pessoas, aplicar 

pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas, manter pessoas e monitorar 

pessoas.  

Sobre agregar pessoas, Chiavenato (2010, p. 16) afirma que �são os 

processos utilizados para incluir novas pessoas na empresa. Podem ser 

denominados processos de provisão ou de suprimento de pessoas. Incluem 

recrutamento e seleção de pessoas�.  

No que tange a aplicar pessoas, Chiavenato (2010, p. 16) considera que �são 

os processos utilizados para desenhar as atividades que as pessoas irão realizar na 

empresa, orientar e acompanhar seu desempenho.�  

Referindo-se a recompensar pessoas, o autor Chiavenato (2010, p. 16) 

destaca que �são os processos utilizados para incentivar as pessoas e satisfazer 

suas necessidades individuais mais elevadas. Incluem recompensas, remuneração e 

benefícios e serviços sociais.�  

Araújo (2009) diz que à remuneração variável tem como foco principal as 

pessoas, no sentido de recompensá-las pelas suas habilidades, competências e 

resultados proporcionados a organização que em contrapartida desenvolve seu 

critério de remuneração que pode ser por habilidades, competências ou resultados.  
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Chiavenato (2010, p. 274) ressalta:  

A palavra recompensa significa uma retribuição, prêmio ou reconhecimento 
pelos serviços de alguém. É um elemento fundamental na condução das 
pessoas em termos de retribuição, retroação ou reconhecimento do seu 
desempenho na organização.  

Já para os processos de desenvolver pessoas, o autor Chiavenato (2010) 

explica que: São os processos utilizados para capacitar e aumentar o 

desenvolvimento profissional e pessoal das pessoas. Envolve o treinamento e 

desenvolvimento, gestão do conhecimento e gestão de competências, 

aprendizagem, programas de mudança e ampliação de carreiras e programas de 

comunicações e consonância.  

No que diz respeito a manter pessoas, Chiavenato (2010, p. 16) salienta que:  

São os processos utilizados para criar condições ambientais e psicológicas 
satisfatórias para as atividades das pessoas. Incluem administração da
cultura organizacional, clima, disciplina, higiene, segurança e qualidade de 
vida e manutenção de relações sindicais. 

Chiavenato (2010, p. 16) explica, em relação a monitorar pessoas, que �são 

os processos utilizados para acompanhar e controlar as atividades das pessoas e 

verificar resultados. Incluem banco de dados e sistemas de informações gerenciais.�  

O Processo de Monitoração, que se caracteriza por estimular o autocontrole e 

flexibilidade que os profissionais devem ter na organização, para terem atitudes de 

cooperação e busca pelo alcance eficaz de sua missão. Com isso a organização 

deve estar preparada para controlar e realmente ver se o funcionário que está 

exercendo tal função, é definitivamente (Chiavenato 2010).  

2.1.1.2 Treinamento e Desenvolvimento 

O treinamento é visto pela empresa como um instrumento para o progresso 

dos indicadores de gestão nas organizações, uma vez que, para as equipes 

apresentarem alto desempenho, os colaboradores têm que apresentar habilidades 

polivalentes. Treinamento é uma responsabilidade própria das organizações, pois 

faz parte da gestão de recursos humanos (FERREIRA; FORTUNA; TACHIZAWA 

2006). 
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Para Marras (2009, p. 145), �treinamento é um processo de assimilação 

cultural a curto prazo, que objetiva repassar ou reciclar conhecimentos, habilidades 

e atitudes relacionados diretamente à execução de tarefas ou otimização no 

trabalho�. 

O treinamento vem sendo utilizado pelas organizações como uma estratégia 

visando aprimorar e elevar o nível de qualidade e produtividade nas organizações. 

Um treinamento é mais pontual, focado no presente e em situações que necessitem 

de um aprimoramento mais técnico, assim como descreve Chiavenato (2010), sendo 

orientado no presente e buscando melhorar aquelas habilidades e competências 

relacionadas com o desempenho imediato do cargo.  

Gil (2014, p. 118) apresenta sua visão sobre treinamento: 

O ambiente dinâmico das organizações requer o desenvolvimento de ações 
voltadas à constante capacitação das pessoas, com vista em torná-las mais 
eficazes naquilo que fazem. Tanto é que, com frequência cada vez maior, 
as empresas vêm desenvolvendo programas de formação, treinamento e 
desenvolvimento de pessoas, a ponto de muitas empresas dedicarem-se 
pela instalação não apenas de centros de treinamentos e desenvolvimento, 
mas até mesmo centros educacionais e universidades corporativas. 

Referindo-se aos objetivos do processo, Marras (2009) considera que o 

treinamento possui três tipos de objetivos: formação profissional, que tem como 

meta alcançar um grau ideal de capacidade laboral para determinada profissão; 

especialização, que oferece ao treinando um campo de conhecimento ou prática 

específica; e por último, a reciclagem, que possui como finalidade básica rever 

conceitos, conhecimentos ou práticas de trabalho, renovando-os ou atualizando-os 

de acordo com as necessidades. 

Para Chiavenato (2010), o treinamento é um processo cíclico e contínuo 

composto por quatro etapas: diagnóstico, desenho, implementação e avaliação. O 

diagnóstico é o levantamento das necessidades de treinamento que a organização 

apresenta. O desenho consiste no planejamento das ações de treinamento e deve 

ter um objetivo específico. A implementação refere-se à execução e condução do 

programa de desenvolvimento. E a avaliação é a verificação dos resultados obtidos 

com o treinamento. 

No que diz respeito a desenvolvimento de pessoal, Ferreira; Tachizawa e 

Fortuna (2006, p. 219) destacam: 
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O desenvolvimento de pessoal representa um conjunto de atividades e 
processos cujo objetivo é explorar o potencial de aprendizagem e a 
capacidade produtiva do ser humano nas organizações. Visa à aquisição de 
novas habilidades e novos conhecimentos e à modificação de 
comportamentos e atitudes. Procura definir métodos e procedimentos que 
possibilitem maximizar o desempenho profissional e elevar os níveis de 
motivação para o trabalho. Um plano de desenvolvimento motiva as 
pessoas da organização, cria perspectivas de evolução e contribui para a 
melhoria dos resultados. 

Sobre a duração do programa de treinamento, Chiavenato (2010, p. 374) 
defende que:  

O treinamento das pessoas na organização deve ser uma atividade 
contínua, constante e ininterrupta. Mesmo quando as pessoas apresentam 
excelente desempenho, alguma orientação e melhoria das habilidades e 
competências sempre deve ser introduzida ou incentivada. 

Todas as pessoas possuem uma bagagem de conhecimentos, habilidades e 

atitudes próprias de experiências vivenciadas, sendo papel do treinamento ajustar 

esta bagagem às necessidades do cargo exercido no momento (MARRAS, 2009).  

Para os autores Ferreira; Tachizawa e Fortuna (2006, p. 219) �nenhuma 

organização consegue manter o bom nível de produtividade sem uma equipe de 

profissionais bem preparados. O fator humano influencia de maneira decisiva no 

nível de desenvolvimento ou deterioração da organização�. 

Gil (2014) considera o desenvolvimento como a aprendizagem que oportuniza 

o crescimento e o progresso profissional, visa preparar o indivíduo para ocupar 

cargos futuros, capacitando-os em conhecimentos, habilidades e atitudes 

pertinentes a tais cargos. 

2.1.1.3 Remuneração e Benefícios 

A remuneração ou salário é a forma de retribuição ao colaborador que em 

troca disso deposita na empresa seu conhecimento adquirido em cursos 

especializados ou até mesmo em outras organizações ao longo da vida. Ferreira, 

Tachizawa e Fortuna (2006, p. 180) conceituam remuneração como �o conjunto de 

vantagens que uma pessoa recebe em contrapartida pela prestação de um serviço.� 

Para Lacombe (2005, p. 147) remuneração é: 

A soma de tudo o que é periodicamente pago aos empregados por serviços 
prestados: salários, gratificações, adicionais (por periculosidade, 
insalubridade, tempo de serviço, trabalho noturno e horas extras), bem 
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como todos os benefícios financeiros, como prêmios por produtividade, 
participação nos resultados e opção de compras de ações entre outros. 

Como parceiro da organização, cada funcionário está interessado em investir 

com trabalho, dedicação e esforço pessoal, com os seus conhecimentos e 

habilidades desde que receba uma retribuição adequada. As organizações estão 

interessadas em investir em recompensas para as pessoas, desde que delas 

possam receber retribuições ao alcance de seus objetivos. Daí decorre o conceito de 

remuneração (CHIAVENATO, 2008). 

Marras (2009) destaca a importância da administração da remuneração para 

a prática de uma política salarial justa, indicando a pesquisa de salário como 

instrumento consolidado que permite a comparação e o acompanhamento dos 

valores salariais e benefícios da empresa com os praticados pelo mercado. Tais 

informações são extremamente válidas para a tomada de decisão a respeito da 

política de remuneração da empresa. 

�Um dos fatos que mais desmotiva um profissional é considerar-se injustiçado 

em sua remuneração, pois ela afeta não só o nível material mas também o bem-

estar psicológico das pessoas� (LACOMBE, 2005, p. 145). 

Pontes (2005, p. 180) relata que �a empresa deve ter definidos os critérios de 

remuneração de seus empregados, procurando, através de instrumentos 

apropriados, deixar transparentes para todas as eventuais diferenças existentes e os 

motivos que as determinam�. 

Qualquer organização necessita de eficiência produtiva no seu quadro de 

pessoal, ou seja, quadro de funcionários e colaboradores. As empresas valorizam 

muito mais aquele funcionário que não faz apenas a sua função, mas sim aquele 

que está sempre na ativa, buscando novos desafios, Lacombe (2005) diz que as 

pessoas potencialmente qualificadas e com habilidade para trabalhar em equipe são 

indispensáveis para as organizações, sendo que a boa produtividade é conseguida 

com uma eficiente administração do sistema de remuneração, condição necessária 

para motivar o trabalho em equipe, bem como para atrair e reter de pessoas 

habilidosas. 

O salário é fator motivacional quando o profissional tem seu mérito 

reconhecido por aqueles que decidem sobre a remuneração, considerando ser por 

isso que uma pessoa se desmotiva quando vê alguém da empresa, com qualificação 

profissional inferior à dele, em sua visão, recebendo remuneração maior que a 
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recebida por ele. Isso leva o empregado a desmotivar-se mais do que se fosse 

remunerado um pouco abaixo do valor de mercado. Neste caso, é indispensável que 

a remuneração dos colaboradores da empresa tenha congruência, que haja 

equilíbrio e sincronia entre a importância do trabalho com a remuneração praticada 

(LACOMBE, 2005). 

Em se tratando de benefícios, Lacombe (2005, p. 151) descreve que �os 

benefícios são também necessários para manter os empregados satisfeitos com a 

organização. Para isso, é preciso haver uma boa comunicação sobre as vantagens 

de cada benefício�. 

Na visão de Marras (2009), os programas de benefícios primam atender aos 

objetivos organizacionais e pessoais. Os organizacionais são considerados atingidos 

caso as necessidades básicas, definidas pela teoria motivacional de Herzberg, forem 

atendidas, gerando, assim, como consequência, índices de rotatividade e 

absenteísmos aceitáveis e índices satisfatórios de qualidade de vida dos 

funcionários, potencializando a lucratividade empresarial; já os objetivos do 

profissional são atendidos pela garantia de um bom nível de qualidade de vida para 

si e para a família, difícil de ser conquistado somente com o salário. 

2.1.1.4 Trabalho em Equipe 

Equipes são diferentes de grupos, segundo Robbins (2010). Os grupos são 

formados por pessoas de áreas distintas que se reúnem para trocar informações, 

decidirem sobre algo e se auxiliarem na resolução de determinada situação, ou seja, 

a solução é encontrada com a junção das contribuições individuais dos participantes. 

Já as equipes exigem trabalho em conjunto e coordenado em prol do objetivo, que 

tem respaldo maior que o somatório das contribuições de cada pessoa (ROBBINS, 

2010). 

O trabalho em equipe possibilita a troca de conhecimento e agilidade no 

cumprimento de metas e objetivos compartilhados, uma vez que otimiza o tempo de 

cada pessoa e ainda contribui para conhecer outros indivíduos e aprender novas 

tarefas. Essa capacidade é bastante benéfica para o ambiente corporativo, pois 

permite que as tarefas sejam cumpridas com mais rapidez e eficiência, além de 

estimular o aprimoramento das habilidades de cada profissional. Lacombe (2005) 
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define equipe como sendo um grupo de pessoas com meta comum e que atuam 

sobrepondo os objetivos do grupo aos próprios interesses dentro do mesmo. 

Robbins (2010, p. 260) diz que �uma equipe de trabalho gera sinergia positiva 

mediante o esforço coordenado. Seus esforços individuais resultam em um nível de 

desempenho que é maior do que a soma dessas contribuições individuais�. 

Saber trabalhar em equipe é um fator importante e uma característica 

essencial para os profissionais. Vergara (2003, p.190) expõe sua opinião: 

 Um conjunto de pessoas trabalhando juntas é apenas um conjunto de 
pessoas. Para que se torne uma equipe é preciso que haja um elemento de 
identidade, elemento de natureza simbólica, que una as pessoas, estando 
elas fisicamente próximas, ou não. 

Os lideres das equipes têm a responsabilidade de construir o consenso de 

confiança, responsabilidade e comprometimento dos membros da equipe, e ainda, 

muita clareza para resolver possíveis conflitos, visando manter a eficácia da mesma. 

Conforme Lacombe (2005, p. 18), �numa verdadeira equipe tem de haver confiança 

entre seus membros, a qual precisa ser sempre cultivada e realimentada.� 

As equipes, segundo Robbins (2010), passaram a ser indispensáveis para a 

realização dos trabalhos na maioria das organizações, aumentando sua qualidade e 

flexibilidade. O trabalho em equipe traz inúmeros benefícios, pelo envolvimento, 

comprometimento e participação dos trabalhadores com suas ideias, sugestões, 

trocas de conhecimentos e de informações de áreas diversas, e níveis elevados de 

comunicação, sendo primordial na implantação e manutenção dos programas de 

qualidade total, cuja finalidade é melhorar continuamente os processos. 

O trabalho em equipe tem vantagens, como a agilidade na obtenção e 

aplicação das informações, a riqueza, qualidade e fundamentação mais acentuada 

das ideias por deliberarem de diferentes percepções do objeto em estudo, com 

ênfase na visão de conjunto em busca do resultado final conquistado com maior 

assertividade. As equipes conseguem, pela força do conjunto, arriscar-se mais já 

que a responsabilidade pelas soluções compete a todos os participantes. Também é 

evidente no trabalho em equipe o comprometimento, pois todos se engajam em 

torno do objetivo, agindo com cumplicidade, visando credibilidade nas ações 

VERGARA, 2003). 
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2.1.2 Clima Organizacional 

O clima organizacional diz respeito à percepção positiva ou negativa da 

empresa, e satisfação das expectativas das pessoas que integram o quadro das 

organizações. Se as pessoas percebem a empresa positivamente, a tendência do 

clima dessa empresa é ser bom, se elas percebem negativamente, o clima tende a 

ser ruim. �O clima organizacional é a percepção dos funcionários em relação a 

diversos fatores presentes na organização e se estes os satisfazem ou não� 

(FERREIRA, 2013, p. 47). 

O clima organizacional não é algo que possa ser criado pela organização, ele 

já existe e é resultante, principalmente, de fatores internos, das decisões tomadas e 

da forma como o trabalhador é administrado pelos seus líderes, atingindo 

diretamente o colaborador, no que diz respeito à percepção que ele tem da 

empresa, induzindo-o a determinado comportamento As pessoas esperam certas 

recompensas, satisfações e frustrações na base de suas percepções do clima 

organizacional. Essas expectativas tendem a conduzir à motivação (LUZ, 2012). 

Apesar de o clima ser afetado por fatores externos à organização, como, por 

exemplo, pelas condições de saúde, habitação, lazer e familiar de seus funcionários, 

assim como pelas próprias condições sociais, a cultura organizacional é uma das 

suas principais causas (LUZ, 2012, p.14). 

Na visão de Ferreira (2013, p. 47) 

A identificação do clima organizacional pode ajudar a aumentar a eficiência 
da organização, pois contribui para a criação de um ambiente que satisfaça 
as necessidades dos integrantes de seus quadro funcional, ao mesmo 
tempo que canaliza os comportamentos em direção ao atingimentos dos 
objetivos organizacionais. 

A empresa tem como compromisso manter a mão de obra satisfeita ou 

motivada, ela tem o dever de diagnosticar periodicamente seu clima organizacional 

com o objetivo de saber se está cumprindo sua missão (LUZ, 2012). O autor ainda 

destaca o porquê da importância da avaliação do clima organizacional: 

� Porque é umas de suas principais obrigações, de seus princípios, 

compromissos. Faz parte de sua missão; 

� Porque constitui uma oportunidade de realizar melhorias contínuas no 

ambiente de trabalho e nos resultados do negócios; 
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� Porque os clientes internos são a razão de ser de cada pessoa ou de    

cada setor de uma empresa. Logo, a empresa deve mantê-los satisfeitos. 

Clima organizacional é um conjunto de causas que interferem no ambiente de 

trabalho. As causas podem variar de acordo com os níveis culturais, de 

comunicação, econômicos e psicológicos dos indivíduos. Ferreira (2013, p. 51) 

descreve que são utilizados sete tipos de variáveis; conforme figura 1, para medir o 

clima organizacional, sendo elas categorias a serem pesquisadas e que não pode 

faltar em uma pesquisa de clima, que servirá como referência para análise dos 

dados coletados. Destacam-se: 

Figura 1 - Variáveis para medir o clima organizacional 

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�   

�  

Fonte: (FERREIRA, 2013)  

As organizações precisam conhecer o que pensam e como se sentem seus 

empregados em relação a diversas variáveis que afetam o clima, por isso é 

necessário realizar um avaliação do clima organizacional (LUZ, 2012). 

Rizzatti (2002) explica que a análise do clima contribui para identificar as 

deficiências da organização e nortear em que direções possíveis esforços devem ser 

envidados na busca por soluções que venham a favorecer uma melhor integração e 

      Tipo de trabalho 

Integração entre os departamentos 

Liderança 

Comunicação 

Treinamento 

Progresso profissional 

Relacionamento interpessoal 

Estabilidade no emprego 

Participação dos funcionários 

Salário e benefícios 
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compatibilidade entre as metas individuais e institucionais, o que, em consequência, 

se traduz-se num melhor desempenho, tanto do ponto de vista pessoal, como 

organizacional.    

O clima pode ser bom, prejudicado ou ruim. Ele é bom quando predominam 

as atitudes positivas que dão ao ambiente de trabalho uma tônica favorável. O clima 

é bom quando há alegria, confiança, entusiasmo, engajamento, participação, 

dedicação, satisfação, motivação, comprometimento na maior parte dos 

funcionários. O clima é prejudicado ou ruim quando algumas variáveis 

organizacionais afetam de forma negativa e duradoura o ânimo da maioria dos 

funcionários, gerando evidência de tensões, discórdias, desunião, rivalidade, 

animosidade, conflitos, desinteresse pelo comprimento das tarefas, resistência 

manifesta ou passiva às ordens, ruídos de comunicação, competições exacerbadas, 

etc (LUZ, 2012, p.31).  

2.1.2.1 A pesquisa de Clima Organizacional 

O clima organizacional é avaliado através de estratégias e não apenas por 

indicador. O indicador pode informar se o clima está bom ou não, porém a estratégia 

vai possibilitar à empresa conhecer como está o clima em geral ou em cada unidade 

de trabalho e as causas que resultam esse clima. Para Luz (2012, p. 35): 

Não podemos confundir uma estratégia de avaliação de clima com um 
indicador de clima organizacional. A primeira é um meio utilizado pela 
empresa para conhecer, detalhadamente, o seu clima, enquanto que um 
indicador serve apenas como um indício, um sinal, um alerta sobre o clima. 

Conforme Chiavenato (2010), a pesquisa do clima organizacional auxilia no 

entendimento do nível de satisfação que o membro de uma organização tem de seu 

ambiente de trabalho. Todavia, quando há baixo nível de satisfação, tende baixar a 

motivação, surgindo estado de apatia, desinteresse, inconformidade e, em alguns 

casos, agressividade. 

O clima organizacional está estritamente ligado ao nível motivacional 

apresentado pelos colaboradores das organizações, sendo ponto fundamental para 

o sucesso ou fracasso da mesma. É um estudo que necessita de alguns cuidados, 

para que se possam detectar com êxito os aspectos negativos na relação entre a 

organização e seus colaboradores, bem como reconhecer o comportamento dos 
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funcionários e suas tendências; se os mesmos estarão dispostos a dar andamento a 

projetos criados pela empresa (LUZ, 2012). 

Segundo autores (FERREIRA; FORTUNA; TACHIZAWA, 2006), pode-se 

estabelecer a seguinte lista de objetivos para uma pesquisa de Clima 

Organizacional:  

�   Pesquisar a Cultura Organizacional da empresa;  

�  Analisar a visão dos empregados em relação à empresa, de sua 

missão e objetivos;  

�  Mensurar o grau de satisfação dos colaboradores com os diversos 

aspectos da empresa;  

�  Analisar a norma para avaliação da motivação e satisfação, incluindo 

as necessidades e expectativas dos funcionários;  

�  Averiguar se há harmonia entre os objetivos dos funcionários com os 

objetivos da organização (integração; relação); 

� Constatar se há relação entre a satisfação na corporação e a oferta de 

benefícios e serviços;  

� Apurar o nível de ligação entre os departamentos; 

� Pesquisar as relações entre empregados no que diz respeito a suas 

funcionalidades;  

� Avaliar os modelos de produtividade;  

� Mensurar o nível de envoltura dos empregados com suas funções e 

encargos, com os clientes e agentes internos e externos. 

A pesquisa de clima deve ser realizada anualmente ou a cada dois anos. 

Periodicamente superior a dois anos pode trazer surpresas para as empresas. A 

pesquisa geralmente é realizada através do preenchimento de questionário. Nele os 

funcionários respondem a questões relacionadas a diferentes aspectos que possam 

causar sua insatisfação (LUZ, 2012).      

2.1.3 Cultura Organizacional 

A cultura de uma empresa é o conjunto de normas, regras, valores e atitudes, 

dando a este um modo particular de ser, com características próprias que distingue 

das demais (FERREIRA, 2013; LUZ, 2012). 
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Ela é um fator importante a ser considerado pelos gestores, tanto nas 

organizações privadas, quanto nas organizações públicas. Uma cultura forte 

proporciona estabilidade para a organização. (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010, 

p.501). 

�A cultura organizacional é uma forma de interpretação da realidade 

organizacional e constitui uma modelagem para lidar com questões organizacionais� 

(CHIAVENATO, 2010, p. 172). 

Segundo Robbins, Judge e Sobral (2010, p. 501) existem sete características 

básicas que capturam a essência da cultura de uma organização. São elas:  

1- Inovação e assunção de riscos. É o grau em que os funcionários são 
estimulados a ser inovadores e assumem riscos. 

2- Atenção aos detalhes. É o grau em que se espera que os funcionários 
demonstrem precisão, análise e atenção aos detalhes. 

3- Orientação para resultados. É o grau em que os dirigentes focam mais 
os resultados mais do que as técnicas e os processos empregados para 
seu alcance. 

4- Foco na pessoas. É o grau em que as decisões dos dirigentes levam 
em consideração o efeito dos resultados sobre as pessoas dentro da 
organização. 

5- Foco na equipe. É o grau em que as atividades de trabalho são mais 
organizadas em torno de equipes do que de indivíduos.  

6- Agressividade. É o grau em que as pessoas são competitivas e 
agressivas, em vez de tranquilas. 

7- Estabilidade. É o grau em que as atividades organizacionais enfatizam a 
manutenção da situação atual das coisas em contraste ao crescimento.  

A cultura proporciona aos membros da organização uma descrição de 

identidade organizacional e gera um comprometimento com a crença e os valores, 

que são maiores que os próprios membros da organização. Segundo Gil (2014, p. 

43) �abordar temas relacionados à cultura organizacional constitui um dos mais 

delicados empreendimentos no campo da administração, já que envolve aspectos 

que as empresas mais valorizam e que muitas vezes constituem a própria razão de 

sua existência�. 

A cultura é tratada na missão, objetivos, estilos de gestão, forma de 

comunicação, tomada de decisão, delegação de poder e histórico da organização, 

que representam forma de a cultura de expressar. �A cultura organizacional ou 

cultura corporativa é o conjunto de hábitos e crenças, estabelecidos por normas, 

valores, atitudes e expectativas, compartilhado por todos os membros da 

organização� (CHIAVENATO, 2010, p. 173).  
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Todas as organizações apresentam uma cultura organizacional que se 

caracteriza pelos valores propostos, pela regularidade do comportamento de seus 

membros, pela filosofia que guia suas políticas e pelo clima expresso, tanto por seu 

layout físico quanto pela interação de seus membros entre si e com o público 

externo (GIL, 2014, p. 42). 

Luz (2012, p. 14) diz que �[...] a cultura de uma empresa acaba reforçando o 

comportamento de seus membros, determinando o que deve ser seguido e 

repudiando o que deve ser evitado�. 

Para Lacombe (2005, p. 231), �a cultura da empresa é um recurso da 

administração e pode ser usada para alcançar os objetivos da mesma forma que a 

tecnologia, os insumos de produção, os equipamentos, os recursos financeiros e os 

recursos humanos�. 

É importante ressaltar que �a cultura organizacional está diretamente ligada 

ao clima organizacional, uma vez que o influencia. [...] os dois constituem conceitos 

distintos, porém complementares� (FERREIRA, 2013, p. 51). 

A cultura organizacional impacta o cotidiano da organização: suas decisões, 

as atribuições de seus funcionários, as formas de recompensas e punições, as 

formas de relacionamentos com seus parceiros comerciais, seu mobiliário, o estilo 

de liderança adotado, o processo de comunicação e assim por diante (LUZ, 2012).   

As organizações estão cada vez mais tentando mudar sua cultura como parte 

de estratégias mais amplas que procurem encorajar a inovação, realçar a 

produtividade e, de modo geral, revitalizar suas operações. (BOWDITCH, BUONO, 

2013, p. 190). 

2.1.4 Motivação 

Gil (2014, p. 201) cita �empregados motivados para realizar seu trabalho, 

tanto individualmente como em grupo, tendem a proporcionar melhores resultados.� 

Mas manter as pessoas motivadas é um verdadeiro desafio, por a motivação 

ser própria do ser humano, não se consegue motivar ninguém, somente oferecer 

estímulos, incentivar, desafiar o indivíduo para que ele mesmo se motive. �Ninguém 

motiva ninguém. Nós é que nos motivamos, ou não. Tudo o que os de fora podem 

fazer é estimular, incentivar, provocar nossa motivação� (VERGANA,2003, p. 42). 
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Gil (2014, p. 202) acredita que motivação é: 

 [...] a força que estimula as pessoas a agir. No passado, acreditava-se que 
esta força era determinada principalmente pela ação de outras pessoas, 
como pais, professores ou chefes. Hoje, sabe-se que a motivação tem 
sempre origem numa necessidade. [...] é consequência de necessidades 
não satisfeitas. 

 Robbins, Judge e Sobral (2010) relatam três elementos-chave pra a definição 

de motivação: A intensidade refere-se a quanto esforço a pessoa despende. É o 

elemento ao qual a maioria se refere quando fala de motivação. Contudo, uma alta 

intensidade não é capaz de levar a resultados favoráveis de desempenho 

profissional, a menos que canalizada em uma direção favorável à organização. 

Portanto é precisos considerar a qualidade do esforço, tanto quanto sua intensidade. 

O tipo de esforço que se deve buscar é aquele que vai em direção aos objetivos da 

organização e que é coerente com esses objetivos. Por fim, a motivação tem uma 

dimensão de persistência. Essa é uma medida de quanto tempo uma pessoa 

consegue manter seu esforço. Os indivíduos motivados mantêm-se na realização da 

tarefa até que seus objetivos sejam atingidos.  

�O comportamento das pessoas varia em decorrência de diferentes 

motivações, o que motiva uma pessoa pode não motivar a outra, o que motiva em 

determinado momento, pode não motivar em outro. Isso é o que diferencia uma 

pessoa da outra� (VERGARA, 2003, p. 52). 

Se a empresa almeja um profissional motivado, precisa tratá-lo como 

parceiro. A parceria requer colaboração de ambas as partes à razão de objetivos 

comuns, onde cada qual tem sua lucratividade. �É natural do ser humano querer ser 

reconhecido, por isso, muitas vezes dedica todo seu esforço num mesmo trabalho, 

esperando que, com isso, receba alguma recompensa pelo esforço que teve� 

(VERGARA, 2003, p. 48). 

É importante saber identificar as contribuições que o funcionário deixou para a 

empresa e até mesmo apoiá-lo quando ocorrem erros, apontando e mostrando a 

melhor maneira de evitá-los. Reconhecendo os pontos fortes e fracos do 

empregado, automaticamente, os organizadores estarão contribuindo para o 

crescimento do funcionário. É lembrado por Gil que: �os funcionários costumam ser 

incentivados a progredir de acordo com um padrão de metas a serem alcançados. 

Logo, cada avanço deve ser reconhecido e todos os seus êxitos devem ser 

elogiados e recebidos de modo animador (GIL, 2014, p. 211). 
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Outro item importante é encorajar as iniciativas, é recomendável que as 

empresas adotem um sistema de recepção de sugestões e que demonstrem 

receptividade nas sugestões e ideias manifestadas. A iniciativa das pessoas ou 

equipes é um sinal de motivação, ser solicitado a participar de novas propostas ou 

até mesmo para solucionar algum problema, motiva o ser humano (Gil, 2014, p. 212) 

ressalta que, para estimular as pessoas, �é necessário que se estabeleçam metas 

ambiciosas. Organizações que se contentam com metas modestas não conseguem 

estimular suas equipes a pensar grande�. 

2.1.5 Satisfação no Trabalho 

Toda empresa que almeja reforçar as atitudes de seus colaboradores internos 

necessita realizar regularmente pesquisas voltadas para a satisfação com a 

finalidade de monitorar as tendências e transformações nessa área. �Satisfação no 

trabalho é um sentimento positivo resultante de uma avaliação de suas 

características, é claramente ampla� (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010, p. 74). 

Segundo Kanaane (2011, p. 18), �do ponto de vista psicológico, o trabalho 

provoca diferentes graus de motivação e de satisfação no trabalhador, 

principalmente quanto à forma e ao meio no qual desempenha sua tarefa�. Sendo 

assim, o trabalhador pode perceber as condições oferecidas pela empresa a ele, e 

avaliar se essas são favoráveis a ou não para atingir a satisfação de suas 

necessidades.  

Quando se diz que o trabalho deve ser desafiante no seu conteúdo, se está 

dizendo que ele deve prover o sustento econômico, deve estimular e gerar contatos 

interpessoais com outras pessoas (SIQUEIRA, 2008). 

Dessa forma, conforme Lacombe (2005), satisfação no trabalho é definida 

como um grupo de pessoas constituídas de maneira organizada para alcançar 

objetivos comuns.  

Quando as pessoas falam sobre atitudes de um funcionário, normalmente se 

referem à satisfação com o trabalho, um sentimento positivo com relação ao 

trabalho, resultando de uma avaliação de suas características. Uma pessoa que tem 

um alto nível de satisfação no trabalho apresenta sentimentos positivos com relação 
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a ele, ao passo que alguém com um nível baixo de satisfação apresenta sentimentos 

negativos (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010). 

Outra definição segundo, Spector (2002), é a afirmação de que a satisfação é 

um envolvimento entre o indivíduo e seu trabalho. Então cabe analisar a 

personalidade de cada um em relação ao seu trabalho. E, analisando a adequação 

da pessoa no seu trabalho, pode-se compreender a satisfação. A satisfação pode 

ser medida através do desempenho, observando que as pessoas que gostam de 

seu trabalho o realizarão com mais dedicação, resultando em satisfação. 

Segundo o autor Siqueira (2008, p. 267): 

Investigar satisfação no trabalho significa avaliar o quanto os retornos 
ofertados pela empresa em forma de salários e promoções, o quanto a 
convivência com os colegas e as chefias e o quanto a realização das tarefas 
propiciam ao empregado sentimentos gratificantes ou prazerosos. 

A insatisfação do empregado pode ser vista de várias maneiras, mais do que 

sair da empresa, os empregados podem reclamar ou negligenciar uma parte de suas 

responsabilidades no trabalho. Para o estudo da satisfação no trabalho existem duas 

abordagens: a abordagem global, que considera a satisfação no trabalho como um 

sentimento único, como um todo, apresentando um único índice geral da satisfação; 

e a abordagem em facetas ou aspectos. Nesta abordagem, uma pessoa apresenta 

diferentes níveis de satisfação em relação às várias facetas. Dessa forma, a 

satisfação global pode ser interpretada como um índice geral da satisfação ou como 

um índice de diferentes facetas (SPECTOR, 2002). 

O relacionamento interpessoal garante um ambiente agradável tanto para o 

grupo quanto para a organização, proporcionando às pessoas, mais prazer em 

trabalhar. Segundo Moscovici (2002), o relacionamento interpessoal e o clima 

influenciam-se recíproca e circularmente, caracterizando um ambiente agradável e 

estimulante ou desagradável, podendo causar a satisfação ou insatisfação.  

2.1.6 Comunicação 

A comunicação empresarial possui um papel muito importante dentro da 

organização, ela é uma ferramenta necessária para as empresas. Para que a 

comunicação aconteça, é necessário o envolvimento de pelo menos duas pessoas 

para que haja a troca de informações entre (CHIAVENATO, 2008). 
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A equipe de colaboradores deve estar em sintonia com as atividades que 

acontecem na empresa para que não surjam conflitos que atrapalhem o 

desempenho da organização na busca de resultados. �A comunicação é 

frequentemente definida como a troca de informações entre um transmissor e um 

receptor, e a inferência (percepção) do significado entre os indivíduos envolvidos� 

(BOWDITCH, BUONO, 2013 p. 118). 

A equipe gerencial deve promover um ambiente de trabalho onde as pessoas 

envolvidas possam interagir, onde possam ser ouvidas, onde exprimam suas 

opiniões sem medo, gerando assim motivação entre elas. A comunicação é de 

extrema importância nas organizações e ocorre quando, além de informar o 

comunicador, consegue fazer-se entender. �Portanto, a comunicação precisa incluir 

a transferência e a compreensão de mensagem� (ROBBINS, 2003, p. 276). 

Casado (2002) explica que a comunicação estabelece uma relação entre a 

parte que transmite e a parte que compreende. Ou seja, se a mensagem não for 

transmitida e compreendida pelas pessoas envolvidas, se tornará algo inútil. 

 A comunicação, conforme Robbins (2003), desempenha o papel de informar, 

possibilitando que a pessoa consiga formular e avaliar alternativas para tomada de 

decisão a partir dos dados informados. Outro papel da comunicação é fornecer 

meios para as expressões emocionais dos indivíduos, principalmente dentro do 

grupo que estão inseridos, expressando suas frustrações ou satisfações.  

Matos (2009) explica a diferença entre comunicação e informação: 

Informação é quando um emissor passa para um receptor um conjunto de dados 

codificados que elimina uma série de indefinições e dúvidas. Ou seja, a informação 

pressupõe a figura de um emissor, uma mensagem e um receptor. A comunicação 

acontece somente quando a informação recebida pelo receptor é compreendida, 

interpretada (decodificada) e encaminhada de volta ao emissor, o que caracteriza a 

retroalimentação do processo. 

A comunicação também contribui com a motivação dos funcionários, quando 

recebem feedback de sua atuação dentro da organização, bem como quando lhes é 

esclarecido, os procedimentos de trabalho, a importância da qualidade deste e como 

deve agir para melhorar o seu desempenho. �Feedback é o principal elemento que 

caracteriza e dinamiza o processo de comunicação� (MATOS, 2009, p. 4). 



36 

2.1.7 Liderança  

A liderança pode ser considerada como um processo de influência, 

geralmente de uma pessoa, através do qual um indivíduo ou grupo é orientado para 

estabelecimento e atingimento de meta (BOWDITCH; BUONO, 2013 p. 118). 

Líder, chefe, comandante, autoridade, são algumas das primeiras palavras 

que ocorrem quando se pensa em liderança. É comum, também, entender que 

liderar é tarefa para aquelas pessoas com QI elevado, mais autoconfiantes ou 

bastante ambiciosas, ou ainda aquelas que têm sutis habilidades sociais. Contudo, 

observa-se que atualmente o conceito de liderança é colocado da seguinte forma: 

�Liderança representa a sua capacidade de influenciar pessoas a agir� (HUNTER, 

2004, p. 105). 

Para Maximiano (2001), uma pessoa tem liderança quando consegue 

direcionar as ações ou influenciar o comportamento de outros indivíduos. O 

verdadeiro líder é aquele que faz o grupo participar, que delega responsabilidade 

além das tarefas, que recompensa os liderados a contento tanto financeira quanto 

psicologicamente, que busca conhecer seus colaboradores, observando três pontos 

básicos: o comprometimento, a motivação e a comunicação. 

De acordo com Gil (2014) o comprometimento das pessoas com os 

propósitos da organização depende muito da força de suas lideranças, visto que 

geralmente nas empresas ocorrem movimentos contrários de cooperação e de 

conflito, sendo necessário direcioná-los, fazendo com que se tornem aspectos de 

contribuição de mudança e de criatividade. Isto é possível quando os líderes são 

atuantes e desempenham o seu papel integrador mantendo a união das pessoas. 

Na visão de Gil (2014, p. 20), �[...] liderança nada mais é do que a forma de direção 

baseada no prestígio pessoal e na aceitação dos subordinados�. 

Seguindo esta teoria, Vergara (2003) destaca que as pessoas já nascem com 

características de liderança, possuem traços físicos: aparência, estatura, energia e 

força física; traços intelectuais: adaptabilidade, entusiasmo, autoconfiança e elevado 

quociente de inteligência; traços sociais: cooperação, habilidades interpessoais e 

habilidades administrativas; e traços relacionados com a tarefa: impulso de 

realização, persistência e iniciativa; específicos de sua personalidade que os 

diferencia das outras pessoas caracterizando-os como líderes, enquanto que as 
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pessoas que não apresentam tais aspectos de personalidade são conotadas como 

liderados. 

�A liderança, por sua vez, diz respeito ao gerenciamento da mudança. Os 

líderes estabelecem direções por meio do desenvolvimento de uma visão do futuro; 

depois, engajam as pessoas, comunicando-lhes essa visão e inspirando-as a 

superar os obstáculos� (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010, p. 359). 

2.2 METODOLOGIA 

Para alcançar êxito na obtenção de conhecimento em algum estudo, torna-se 

necessária a utilização da metodologia da forma correta, conforme Barros e Lehfeld 

(2000). 

 Para Oliveira (2001), nos diferentes ramos do conhecimento humano, a 

busca pela compreensão e respostas pode ser estabelecida através dos métodos de 

pesquisa, que abrem caminhos para o desenvolvimento do conhecimento. Oliveira 

(2001, p. 57) ressalta ainda que �o método nos leva a identificar a forma pela qual 

alcançamos determinado fim ou objetivo�. 

Para o desenvolvimento do presente trabalho serão expostos os 

procedimentos metodológico utilizados, tais como, a natureza e o tipo de pesquisa, 

delimitação do universo, técnicas e instrumentos para coleta de dados e os 

procedimentos para análise destes.  

2.2.1 Natureza da Pesquisa 

A natureza do presente trabalho de conclusão de curso fundamentou-se na 

pesquisa quantitativa e qualitativa. Marconi e Lakatos (2006, p. 269) relatam que a 

metodologia qualitativa: 

[...] preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, 
descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece análise 
mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de 
comportamento. 

Os processos de codificação de perguntas abertas são da natureza qualitativa 

e o primeiro passo a ser dado é sua organização em determinadas categorias não 
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sobrepostas, isto é, sobre as quais as respostas não podem incidir (MARCONI; 

LAKATOS, 2006). 

Em se tratando de pesquisa quantitativa, Fachin (2001, p. 79) descreve que: 

�a variável quantitativa é determinada em relação aos dados ou à proporção 

numérica, mas a atribuição numérica não deve ser feita ao acaso, porque a variação 

de uma propriedade não é quantitativa cientificamente�.  Essa quantificação é 

empregada como meio de atribuir números à propriedade, objetivos, matérias, etc., 

de forma que estes possam proporcionar alguma informação (FACHIN, 2001).  

Pesquisas quantitativas têm como principal finalidade o delineamento ou 

análise das características de fatos ou fenômenos, a avaliação de programas, ou o 

isolamento de variáveis principais ou chaves (MARCONI; LAKATOS, 2017).  

2.2.2 Tipo de Pesquisa 

Na elaboração deste trabalho, foram utilizadas: pesquisa exploratória, 

descritiva, levantamento e estudo de caso. 

Pesquisa, segundo Gil (2002), é o procedimento racional e sistemático que 

tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A 

pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder 

ao problema ou então quando a informação disponível se encontra em tal estado de 

desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao problema. 

Essa pesquisa enquadra-se como exploratória, pois, segundo Marconi e 

Lakatos (2017, p. 71), pesquisas exploratórias: 

[...] são investigações empíricas cujo objetivo é a formulação de questões 
ou de um problema, com tripla finalidade:  
Desenvolver hipóteses; 
Aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente; 
Fato ou fenômeno para a realização de uma pesquisa futura mais precisa 
ou modificar e clarificar conceitos.  

A presente pesquisa é de caráter descritivo. Conforme Gil (2002, p. 42), �as 

pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações 

entre variáveis�.  
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Segundo Marconi e Lakatos (2017, p. 6), �a pesquisa descritiva aborda quatro 

aspectos: descrição, registro, análise e interpretação de fenômenos atuais, 

objetivando o seu funcionamento no presente�. Complementam, ainda, que estes 

descrevem um fenômeno ou situação mediante um estudo realizado em 

determinado espaço-tempo.   

Já as pesquisas de levantamento, conforme Gil (2002), caracterizam-se pela 

interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. 

Basicamente, procede-se a solicitação de informações a um grupo significativo de 

pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise 

quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados. 

Essa é uma pesquisa que se caracteriza como estudo de caso, pois será 

realizada no Fórum de Justiça da comarca de Fraiburgo � SC. Assim, informa-se o 

que, para Gil (2002, p. 54), seja um estudo de caso: �é uma modalidade de pesquisa 

amplamente utilizada nas ciências biomédicas e sociais, pois consiste no estudo de 

um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento�.  

2.2.3 Delimitação do Universo 

�A delimitação do universo consiste em explicitar que pessoas ou coisas, 

fenômenos etc. serão pesquisados, enumerando suas características comuns, 

como, por exemplo, sexo, faixa etária, organização a que pertencem [...] etc� 

(MARCONI; LAKATOS, 2017, p. 242). 

O universo da pesquisa é o Fórum de Justiça da Comarca de Fraiburgo-SC, 

que conta com 49 colaboradores. Entre eles, concursados, terceirizados, estagiários 

e voluntários. Nessa pesquisa, foram obtidas respostas de 41 colaboradores, ou seja 

83% do universo total. 

Segundo Fachin (2001, p. 113), �é na delimitação do universo que se 

relacionam as fontes de informações e onde se descrevem e quantificam os 

entrevistados�.  

Para analisar o clima da instituição, a pesquisa foi aplicada também para os 

colaboradores terceirizados. Pois apesar de não possuírem contrato direto com o 

Tribunal de Justiça, diferente dos demais, como servidores efetivos e servidores 
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comissionados, estagiários e voluntários, eles também fazem parte da organização, 

sendo assim, fazem parte do clima organizacional da mesma.  

2.2.4 Técnicas e Instrumentos de Coleta de Dados 

No presente trabalho, foram usados instrumentos quantitativos e qualitativos. 

Para a coleta dos dados quantitativos e primários, foram utilizadas conversas 

informais e a aplicação de questionário, cuja elaboração contou com a ferramenta 

disponível na internet de forma gratuita, o Google Docs1.  

O questionário foi composto por 48 questões, sendo 46 perguntas fechadas e 

duas abertas. Para cada pergunta, foram propostas alternativas de múltipla escolha, 

com variáveis que iam de �plenamente satisfeito� a �completamente insatisfeito�. 

Os questionários foram encaminhados aos servidores do poder judiciário para 

preenchimento. Este é um meio utilizado pelo qual se considera de baixo custo, e é 

bem aceito pelo público-alvo, visto que é garantido o anonimato. 

 Vergara, sobre o questionário, diz que: 

O questionário caracteriza-se por uma série de questões apresentadas ao 
respondente, por escrito. Às vezes, é chamado de teste, como é comum em 
pesquisa psicológica; outras, é designado por escala, quando quantifica 
respostas. O questionário pode ser aberto, pouco ou não estruturado, ou 
fechado, estruturado. No questionário aberto, as respostas livres são dadas 
pelos respondentes; no fechado, o respondente faz escolhas, ou pondera, 
diante de alternativas apresentadas (VERGARA, 2007, p. 54). 

Para a coleta de dados, foram realizadas conversas informais, que tiveram 

como objetivo analisar a escala de satisfação dos colaboradores com o trabalho e 

que permitiram a elaboração do questionário.  

A abordagem qualitativa expõe questões que não são percebidas em 

números ou quantidade, e sim subjetivamente, conforme Minayo (2003). A mesma 

autora reforça que a utilização da pesquisa qualitativa pode responder a questões 

específicas, em um contexto de realidade não quantificável. 

                                            
1O Google Docs é um serviço para Web, Android e iOS que permite criar, editar e visualizar 
documentos de texto e compartilhá-los com amigos e contatos profissionais. Com a possibilidade de 
trabalhar offline, esta ferramenta pode salvar os arquivos tanto no drive online do Google quanto na 
memória do dispositivo. Além disso, pode transformar o arquivo em PDF, .doc, .txt. e .html.  
(SIGNIFICADOS, web). 
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Minayo (2003, p. 21-22) descreve ainda que a pesquisa qualitativa �trabalha 

com o universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um processo mais profundo das relações�. 

2.2.5 Procedimento para Análise de Dados 

A análise é a tentativa de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno 

estudado e outros fatores. Na análise, o pesquisador entra em mais detalhes sobre 

os dados decorrentes do trabalho estatístico, com o objetivo de conseguir respostas 

às suas indagações, e procura constituir as relações necessárias entre os dados 

obtidos e as hipóteses formuladas. Estes são comprovados ou refutados, mediante a 

análise (MARCONI; LAKATOS, 2006).   

Os procedimentos para a análise de dados ocorreram primeiramente no 

desenvolvimento e interpretação das informações coletadas através das conversas e 

respostas aos questionários, confrontando-as com o conteúdo estudado 

anteriormente por meio do referencial teórico.  

Os dados quantitativos coletados serão organizados em tabelas e gráficos, 

seguidos de análise qualitativa. 

Para a elaboração e medição do questionário aplicado, foi utilizada a escala 

de Lickert, visando avaliar as opiniões dos colaboradores. É um método mais 

simples de construir escalas de atitudes, que não requer especialistas.  

A escala de Lickert, segundo Marconi e Lakatos (2011, p. 109-110), apresenta 

os seguintes passos: 

1- Elaboração de um grande número de proposições consideradas 
importantes em relação a atitudes ou opiniões, que tenha relação direta 
ou indireta com o objetivo a ser estudado. 

2- Estas proposições são representadas a certo número de pessoas que 
indicarão suas reações.  

3- Cada pessoa recebe uma nota global, que é o resultado da soma dos 
pontos individuais obtidos. 

�Analisam-se as respostas e, desta forma, obtém-se uma graduação 

quantitativa das proposições. É importante anotar que as proposições apresentadas 

expressam determinado ponto de vista, favorável ou desfavorável ao assunto que se 

quer pesquisar� (LAKATOS, 2011, p. 110). 

Neste trabalho, as respostas que se referem à positividade foram 

�completamente satisfeito� e �satisfeito�. E as variáveis que indicam insatisfação 
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foram: �insatisfeito� e �completamente insatisfeito�. Inclui-se, ainda, a opção 

�indiferente�, que indica neutralidade. 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

Neste subcapítulo serão apresentados os dados coletados e analisados, bem 

como a conclusão dos estudos realizados para atingir os objetivos específicos 

previamente descritos.  

2.3.1 Caracterização da Empresa ou População 

A comarca de Fraiburgo foi criada pela Lei Complementar n.6.535, de 

13/06/1985, tendo sua instalação no dia 22 de fevereiro de 1986, durante a gestão 

do então presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Eduardo 

Pedro Carneiro da Cunha Luz, que designou o juiz de direito substituto, Valdomiro 

Antônio Nercolini, para presidir a solenidade de instalação e responder pela 

comarca. 

Como não havia imóvel próprio adquirido, o Tribunal de Justiça, a fim de 

abrigar a estrutura da comarca para instalada, esta foi adaptada no prédio do Paço 

Municipal.  

A partir do ano de 1997, com a doação de imóvel feito pelo Município de 

Fraiburgo, a comarca passou a ter a sua própria sede, podendo assim, melhor 

prestar serviços à população e ao jurisdicionado em geral. 

Inicialmente a comarca era composta pelo município de Fraiburgo e Lebon 

Régis. Com a Lei Complementar n. 109, de 07/01/1994, foi criada a comarca de 

Lebon Régis e alterada a base territorial da comarca de Fraiburgo, que passou a ser 

composta também pelo município de Monte Carlo, situação que perdura até a 

presente data.  

A comarca inicialmente era composta apenas de uma unidade, na qual 

tramitavam feitos cíveis e criminais, mas, com o aumento da população e 

consequentemente da demanda de processos, fez-se necessária a criação e 

instalação de uma segunda unidade, a qual foi criada pela Lei Complementar n. 224, 

de janeiro de 2002 e instalada no dia 13/01/2006. 
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A segunda vara é competente para o processamento e julgamento na área 

cível, de ações de menor complexidade e matérias de família, sucessões, registros 

públicos, usucapião, infância e juventude, órfãos, ausentes, interditos, provedoria, 

resíduos e fundações, e, na área criminal, para todas as ações penais, inclusive 

aquelas de menor potencial ofensivo, cartas precatórias criminais, execução penal e 

corregedoria dos Presídios, conforme Resolução n. 03/05 do Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina. 

A comarca de Fraiburgo, de entrância final, faz parte da circunscrição de 

Videira, está localizada na região no Vale do Rio do Peixe, com sede na Avenida 

Curitibanos, n. 375 - Centro, Fraiburgo � SC e funciona de segunda a sexta-feira, 

das 12h às 19h, além dos serviços previstos em regime de plantão. 

2.3.2 Descrição da Forma que se Encontram as Relações de Trabalho no Fórum 

A justiça de primeiro grau, salvo nos casos de processos e julgamentos 

administrativos, que não impedem a propositura na via judicial, é porta de entrada do 

Judiciário, salvaguardando a garantia constitucional do acesso à justiça.  

A justiça de primeiro grau é dividida em entrâncias, sendo elas a inicial, final e 

especial, esta última a comarca da capital. Após aprovação no concurso para 

ingresso na carreira, o candidato é nomeado juiz substituto, iniciando sua judicatura 

em comarca de entrância inicial e, após 2 (dois) anos de estágio probatório, ingressa 

na carreira de juiz de direito, podendo ser promovido à comarca de entrância final. 

O estado de Santa Catarina possui 173 comarcas, que são as seções 

judiciárias do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sendo Fraiburgo uma dessas 

unidades, prestando serviços jurisdicionais à população abrangida em seus limites 

territoriais.  

A comarca de Fraiburgo conta com 31 anos de existência e tem sede própria, 

na qual prestam serviços, servidores e estagiários do próprio Tribunal de Justiça, 

além de servidores públicos municipais cedidos, policial militar na reserva, mediante 

convênios e terceirizados contratados por empresa prestadora de serviços 

vencedora de licitação, para realização de trabalhos de limpeza, copa, jardinagem, 

zeladoria, expedição, recepção e vigilância. 
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O ingresso nos quadros funcionais do Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina ocorre mediante aprovação em concurso público. Após nomeação e 

aprovação no estágio probatório, o servidor ocupante de cargo efetivo também 

poderá exercer funções e cargos comissionados mediante indicação da direção do 

foro. 

Para realização de estágio na instituição, o Poder Judiciário de Santa 

Catarina dispõe de Programa de Estágio Não Obrigatório para estudantes de 

educação superior e ensino médio feito através de processos seletivos, para um 

período de, no máximo, 2 anos, com carga horária de 20 horas semanais. Haverá o 

preenchimento da vaga sempre que houver necessidade e vacância, podendo, 

assim, ocorrer em qualquer época do ano. 

Para melhor prestação dos serviços, além de duas unidades jurisdicionais e 

gabinetes, existem as unidades administrativas, como distribuição judicial, 

contadoria judicial, oficialato de justiça, serviço social forense, além da secretaria de 

foro, a qual é responsável pela administração do prédio em geral.  

A organização dos trabalhos, a fim de atingir objetivos e metas, para 

cumprimento da missão do Tribunal de justiça de Santa Catarina, é traçado de 

acordo com cada chefia e, como em cada setor as funções são diferenciadas, 

consequentemente as formas para consecução dos objetivos também.  

O Tribunal de Justiça disponibiliza, para seus servidores, treinamentos 

presenciais e treinamentos à distância, que vem crescendo significativamente dentro 

das instituição. Porém, após realização de pesquisa de campo e entrevistas 

informais com os colaboradores da organização, percebeu-se que estes não estão 

satisfeitos em relação aos cursos oferecidos, pois acreditam a modalidade 

presencial teria melhor aproveitamento. 

Durante a realização da pesquisa, foram constatadas falhas dentro da 

organização, as quais serão demostradas nos resultados da coleta de dados no 

próximo subcapítulo, com propostas para melhoria.  

2.3.3 Identificação e Análise do Nível de Satisfação em Relação ao Clima 

Organizacional  
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A pesquisa de clima organizacional, foi aplicada junto aos colaboradores do 

Fórum da Comarca de Fraiburgo-SC, sendo servidores efetivos e servidores 

exclusivamente comissionados, terceirizados, estagiários e voluntários a fim de 

avaliar o clima da organização em estudo. 

 Dos 49 formulários enviados, 41 retornaram respondidos no período de 

agosto a setembro de 2017. O formulário utilizado para a pesquisa pode ser 

encontrado no Apêndice 1 deste trabalho. 

2.3.3.1 Perfil dos Colaboradores 

Para que se conheça o perfil dos colaboradores da instituição em estudo, 

foram elaboradas algumas perguntas.  

Dessa forma, no Quadro 1, encontram-se expostos os dados do perfil dos 

colaboradores quanto a informações de gênero, idade, escolaridade, vínculo 

empregatício, tempo de trabalho na organização, setor de trabalho e renda mensal. 

  
Quadro 1 - Perfil dos Colaboradores 

Continua... 
PERFIL DOS COLABORADORES ENTREVISTADOS

GÊNERO Nº DE COLABORADORES PERCENTUAL %
Feminino 21 51,2% 
Masculino 19 46,3% 
Prefiro não Informar 1 2,4% 
IDADE Nº DE COLABORADORES PERCENTUAL %

18 a 25 13 31,7% 
26 a 40 anos 14 34,1% 
41 a 50 8 19,5% 
Acima de 50 6 14,7% 
VÍNCULO EMPREGATÍCIO Nº DE COLABORADORES PERCENTUAL %
Servidor público efetivo 22 53,7% 
Servidor Público comissionado 1 2,4% 
Estagiário 11 26,8% 
Voluntário 1 2,4% 

Terceirizado  6 14,6% 
TEMPO DE TRABALHO Nº DE COLABORADORES PERCENTUAL %
Até 1 ano 12 29,3% 
1 a 3 anos 4 9,8% 
3 a 5 anos 6 14,6% 
5 a 10 anos 8 19,5% 
Acima de 10 anos 11 26,8% 
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Quadro 1 - Perfil dos Colaboradores 

Conclusão 
FORMAÇÃO Nº DE COLABORADORES PERCENTUAL %
Ensino Fundamental incompleto 3 7,3% 
Ensino Fundamental completo 2 4,9% 
Ensino Médio incompleto 1 2,4% 
Ensino Médio completo - - 
Ensino Superior incompleto 16 39% 
Superior completo 5 12,2% 
Superior com especialização 14 34,1% 
Mestrado � Doutorado - - 
SETOR DE TRABALHO Nº DE COLABORADORES PERCENTUAL %
Secretaria de foro 2 4,9% 
Cartório 7 17,1% 
Gabinete de magistrado 9 22% 
Distribuição/Contadoria Judiciais 4 9,8% 
Oficialato 3 7,3% 
Serviço Social forense 1 2,4% 

Outros 15 36,6% 
REMUNERAÇÃO MENSAL Nº DE COLABORADORES PERCENTUAL %
Sem remuneração 1 2,4% 
800 até 1000 15 36,6% 
1000 até 2000 2 4,9% 
2000 até 3000 2 4,9% 
3000 até 4000 3 7,3% 
Acima de 4000 18 43,9% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Foram 41 pessoas que responderam o questionário. Na sequência será 

apresentada a descrição do perfil dos respondentes, a começar pelo gênero. 

Entre os entrevistados, o maior percentual de pessoas é do gênero feminino, 

que corresponde a 51,2%, ou seja, dos 41 entrevistados, 21 são mulheres. Os 

homens correspondem a um total de 43,3%, gerando 19 respostas. E 2,4% (um 

respondente) preferiu não identificar seu gênero. Esses dados estão demonstrados 

no Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Gênero dos Entrevistados 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 
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Como faixa etária predominante, estão os colaboradores com 26 a 40 anos, 

somando 14 dos 41 entrevistados. A escolaridade tem forte representação no ensino 

superior incompleto, sendo 39% dos colaboradores, já os que possuem ensino 

superior com especialização somam 34,1% dos entrevistados; 12,2% possuem 

superior completo; 7,3%, fundamental incompleto; 4,9%, fundamental completo; e 

2,4%, ensino médio incompleto.  Isto demonstra que, na organização em estudo, os 

indivíduos valorizam a educação e o conhecimento, pois apesar de muitos desses 

cargos não exigirem o título de ensino superior, as pessoas decidiram investir em 

sua educação. Importante lembrar que foram incluídos na pesquisa também os 

estagiários e terceirizados. 

Estão na empresa há até um ano, 29,3% dos pesquisados; e há mais de 10 

anos, 26,8%, somando 11 colaboradores da organização. Entre 5 e 10 anos, estão 

19,5% dos entrevistados; de 3 a 5 anos, estão 6 pessoas; sendo que 14,6%; e 9,8% 

dos colaboradores estão na organização de 1 a 3 anos.  

Atuam como servidor público efetivo, 53,7% dos colaboradores entrevistados, 

sendo 22 pessoas. Como estagiário, 26,8%; como terceirizado, 14,6%; e como 

servidor público exclusivamente comissionado, 2,4%; e também 2,4% atuam como 

voluntários. 

 No questionamento sobre o setor em que os colaboradores trabalham, 22% 

fazem parte do gabinete do magistrado; 17,1%, nos cartórios de 1ª e 2ª vara; 9,8% 

fazem parte da distribuição e contadoria judicial; 7,3%, do oficialato; 4,9% fazem 

parte da secretaria de foro; 2,4%, do serviço social forense; e a grande maioria 

respondeu a alternativa �outros�, correspondente a 36,6% dos colaboradores, ou 

seja, 15 pessoas. 

Gráfico 2 - Vínculo empregatício dos colaboradores 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 
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A maioria dos colaboradores respondentes recebe salário acima de R$ 

4.000,00, sendo 43,9%. Há 36,6% que recebem entre R$800 a R$1000; 7,3% 

possuem salário de R$3000 até R$4000; 4,9% recebem entre R$ 2000 até R3000; 

2,4% dos colaboradores recebem entre R$ 1000 até R$2000; e 2,4% dos 

entrevistados fazem parte dos voluntários, ou seja, não possuem remuneração.  

Assim, define-se o perfil geral dos respondentes, colaboradores da instituição 

estudada: são homens (19 colaboradores) e mulheres (21 colaboradoras) com idade 

predominante entre 26 e 40 anos (14 pessoas), havendo um percentual significativo 

de pessoas (13) com idade entre 18 e 25 anos. São pessoas com vínculo 

empregatício efetivo (53,7). Quanto ao tempo de trabalho na instituição, 

predominam, com 12, os colaboradores com até um ano de trabalho. Entretanto, há 

11 pessoas com vínculo acima de 10 anos. A formação dos colaboradores é 

predominantemente ensino superior incompleto (16 pessoas), mas há cinco pessoas 

com graduação em ensino superior 14 pessoas graduadas com especialização. Há 

diversidade nas funções ocupadas em diferentes setores do fórum, concentrando-se 

nove pessoas no gabinete de magistrado. Quanto à remuneração, o valor recebido 

concentra-se (18 pessoas) acima de R$4.000, 00, havendo 15 pessoas que 

recebem de R$800,00 a R$1.000,00. 

No próximo subcapítulo serão demonstrados os dados coletados para a 

pesquisa quanto à satisfação dos colaboradores em relação à organização em 

estudo, o que permitirá que se proceda a análise de como se encontra o clima 

organizacional da instituição.  

2.3.3.2 Análise do Clima Organizacional 

Entre as perguntas do questionário enviado aos colaboradores do Fórum da 

Comarca de Fraiburgo, SC, buscou-se avaliar a motivação dos colaboradores da 

organização em estudo, com a seguinte pergunta: �Como você avalia a sua 

motivação com relação ao trabalho?�.  

Conforme se afirma no referencial deste trabalho, a motivação nas 

organizações é um fator que atrai a atenção dos gestores, pois, geralmente, 

funcionários motivados produzem mais e com melhor qualidade. A motivação é 

essencial ao ser humano e tem influência direta em seu comportamento. Uma vez 

que as pessoas não agem pelos mesmos objetivos, é necessário aos gestores fazer 
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com que elas descubram suas próprias necessidades e satisfaçam-nas, 

encontrando meios para que os indivíduos estejam motivados. 

Obteve-se como resultado para a pergunta sobre a motivação, o que mostra o 

Gráfico 3. 

Gráfico 3 - Motivação geral dos colaboradores 

19,50%

46,30%

22%

2,40%
9,80%

 Plenamente
Satisfeito

 Satisfeito

 Indiferente

 Insatisfeito

 Completamente
Insatisfeito

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

No gráfico 3, observa-se que o maior percentual dos entrevistados sente-se 

motivado com relação ao trabalho, sendo 46,3%, o que se refere a 19 pessoas 

entrevistadas. Já 22% dos colaboradores são indiferentes. Há 19,5% que se 

encontram plenamente satisfeitos. Porém 9,8% dos entrevistados que se encontram 

completamente insatisfeitos; e 2,4% (uma pessoa) insatisfeita em relação a sua 

motivação para o trabalho. 

Pode-se perceber que a maioria dos colaboradores encontram-se motivados 

com seu trabalho e com a organização. Sendo resultado desta motivação, a 

estabilidade que a instituição oferece, principalmente pra os servidores efetivos, ou 

seja, que passam em concurso público. Pode perceber-se que a organização 

procura estimular e incentivar seus colaboradores no desempenho da sua função, 

fator esse que gera motivação e satisfação de seus colaboradores. 

2.3.3.3 Estrutura 

Neste tema, foram abordadas cinco questões referentes ao ambiente 

proporcionado pela instituição para que o colaborador possa exercer seu trabalho de 
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forma eficiente e eficaz. As perguntas feitas e os resultados coletados estão 

demonstrados no Quadro 2.  

Quadro 2 - Avaliação da estrutura da organização 

Nível de 
satisfação quanto 

à estrutura da 
Comarca 

Plenamente 
Satisfeito 

Satisfeito Indiferente Insatisfeito Completamente 
Insatisfeito 

Total 

Estrutura física da 
instituição 

17,1% 73,2% 9,8% -           - 
  

100% 

Material 
permanente 

(móveis, 
equipamentos de 
informática, etc.) 

9,8% 68,3% 12,2% 9,8%           - 100%

Material de 
consumo 

(suprimentos, café, 
água, etc.)

17,1% 65,9% 14,6% 2,4%           - 
100%

Quantidade de 
servidores/colabor

adores para a 
execução dos 

trabalhos 
prestados 

7,3% 29,3% 14,6% 46,3% 2,4% 
100% 

Segurança do 
ambiente de 

trabalho
31,7% 36,6% 22% 7,3% 2,4% 100%

Média
16,6% 54,66% 14,64% 13,16% 0.96% 100%

TOTAL DA 
PERCEPÇÃO 

SATISFAÇÃO

71,26% 

INDIFERENÇA 

14,64% 

INSATISFAÇÃO

14,12% 100%

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

A primeira questão do Quadro 2 aborda a satisfação dos colaboradores 

quanto à estrutura física da organização, sendo que a maioria se encontra satisfeita, 

somando 71,26% dos respondentes; 17,1% estão plenamente satisfeitos e, 9,8% 

mostraram-se indiferentes.  

Com os dados coletados é possível afirmar que fórum da comarca de 

Fraiburgo possui boa estrutura física, pois os colaboradores mostram-se satisfeitos. 

A instituição possui prédio próprio, com dois pisos e salas amplas para melhor 

receber seus colaboradores e atender à população. 

Quanto ao material permanente, oferecido pela instituição, tais como móveis, 

equipamentos de informática, entre outros, 68,3% dos respondentes encontram-se 

satisfeitos; 9,8%, plenamente satisfeitos; e 12,2%, indiferentes quanto à questão 

abordada.  
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Os móveis e equipamentos são importantes para a qualidade dos serviços, e, 

como se pode perceber, os colaboradores avaliaram esse quesito como satisfeitos, 

pois, de forma geral, a estrutura atende suas necessidades e acompanham as 

tecnologias necessárias, ajudando no andamento de seus serviços. Porém, percebe-

se que 9,8% dos respondentes encontram-se insatisfeitos. Esse grau de insatisfação 

pode ser atribuída, talvez, aos equipamentos de informática, haja vista que são 

fundamentais para o andamento de praticamente todos os procedimentos realizados 

pela instituição, a qual depende de liberação de recursos, para investimento, pelo 

Tribunal de Justiça, o que as vezes torna o processo burocrático e demorado. 

Sugere-se, portanto, que nova pesquisa seja feita para identificar como os 

colaboradores se sentem em relação aos processos e equipamentos na área da 

Tecnologia da Informação.  

Na terceira pergunta do Quadro 2, que se refere a materiais de consumo, 

como café, água, suprimentos, entre outros, os colaboradores demostraram-se 

satisfeitos, com 65,9% dos respondentes; e 17,1% estão plenamente satisfeitos. 

Esses materiais de consumo são disponibilizados pelo Tribunal de Justiça. É feito 

pedido mensalmente para reposição, sendo assim, nunca há falta destes materiais, 

por isso a satisfação dos colaboradores. Porém, ainda assim, 14,6% mostram-se 

indiferentes; o que merece atenção dos gestores, pois é preciso que os 

colaboradores percebam os benefícios que têm. Apenas 2,4% dos colaboradores 

(uma pessoa) encontram-se insatisfeitos. 

Em se tratando da quarta pergunta mencionada no Quadro 2, que questiona 

sobre a quantidade de servidores/colaboradores para a execução dos trabalhos 

prestados, obtiveram-se as seguintes respostas: 46,3% encontram-se insatisfeitos; 

2,4%, plenamente insatisfeitos; 14,6% mostram-se indiferentes em relação a este 

questionamento; 29,3%, satisfeitos; e 7,3%, plenamente satisfeitos.  

Analisando os dados obtidos, conclui-se que 48,7% dos colaboradores 

mostram insatisfação no quesito mencionado. Este percentual de insatisfação deu-

se, visto que alguns setores possuem demanda relativamente alta, contando com 

poucos colaboradores para a realização destas tarefas. Sugere-se atenção às 

propostas de melhorias para elevar os índices de satisfação, os quais, de acordo 

com o referencial desse trabalho, melhoram o clima organizacional. 

Quanto à pergunta que tratava sobre a segurança do ambiente de trabalho, 

os colaboradores mostraram-se satisfeitos, com 36,6%; e há os plenamente 
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satisfeitos, com 31,7%. Esses índices de satisfação dão-se pelo fato de a instituição 

realmente mostrar-se preocupada com a segurança de seus colaboradores e de 

quem utiliza seus serviços. Recentemente foi realizada a instalação de uma porta 

giratória com detector de metais, o que inibe as ocorrências de assaltos, 

preservando vidas. Além disso, a instituição conta com vigilante 24 horas por dia, e 

com um policial a serviço em horário de expediente da instituição.   

Há um índice de indiferença quanto a pergunta de 22%. E apenas 7,3% dos 

colaboradores mostram-se insatisfeitos, 2,4% plenamente insatisfeitos. Apesar da 

segurança que a instituição dispõe, como mencionado acima, ainda há 

colaboradores que demostram insatisfação nesse quesito, dados esses de 

respondentes que trabalham diretamente com audiências e júris, sendo que estão 

mais expostos, consequentemente, gerando mais receios e preocupações por parte 

dos colaboradores. 

De forma geral, sobre a avaliação da estrutura da organização, tem-se os 

dados ilustrados no Gráfico 4, onde se contata a predominante satisfação dos 

colaboradores.  As propostas de melhoria que serão sugeridas em capítulo 

específico desse trabalho visam potencializar a satisfação e evitar que os 

indiferentes evoluam para um quadro de insatisfação. 

Gráfico 4 - Avaliação da estrutura da organização 
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Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

No Gráfico 4, vê-se que a maioria dos entrevistados apresenta satisfação com 

relação à estrutura da organização, sendo um total de 71,26% dos colaboradores. 
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14,64% mostraram-se indiferentes quanto ao questionamento; e 14,12%, mostram-

se insatisfeitos. Como há um índice, ainda que pequeno de insatisfação, uma nova 

pesquisa poderia ser empregada para que se identifique o que, efetivamente, não 

está bom em termos de estrutura. 

2.3.3.4 Comunicação interna  

A comunicação Interna é responsável por fazer circular as informações, o 

conhecimento e permite ao colaborador uma visão expandida do processo. A 

comunicação interna é muito importante nas organizações e deve ser valorizada por 

todos que fazem parte dela. Compreender a importância da comunicação e segui-la 

de forma eficiente, no momento oportuno, acarreta um melhor clima organizacional, 

sendo assim, levará a organização a melhores resultados. Levantaram-se dados 

sobre essa variável, os quais são apresentados no Quadro 3. 

Pode-se perceber, perante os resultados obtidos através do questionário 

aplicado, em relação à comunicação interna da organização em estudo, que os 

colaboradores respondentes encontram-se predominantemente satisfeitos. 

Quadro 3 - Comunicação interna 

Satisfação em 
relação à 

comunicação 
interna Plenamente 

Satisfeito 
Satisfeito Indiferente Insatisfeito Completamente 

Insatisfeito 
Total 

Comunicação com 
outros 

servidores/colabor
adores 

24,4% 61% 14,6% - - 
100%

Comunicação 
entre os setores 

14,6% 65,9% 17,1% 2,4% - 100%

Orientações 
recebidas para 

realizar seu 
trabalho  

34,1% 39% 17,1% 9,8% - 
100%

Segurança para 
passar e receber 

informações  
12,2% 70,7% 12,2% 4,9% - 100%

Média 21,32% 59,15% 15,25% 4,27% - 100%

TOTAL DA 
PERCEPÇÃO 

SATISFAÇÃO

80,47% 

INDIFERENÇA 

15,25% 

INSATISFAÇÃO

4,27% 100%

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 



54 

Para obtenção dos dados necessários para a pesquisa, questionou-se sobre 

a comunicação com outros servidores/colaboradores, o que teve como resultado: 

61% de satisfação, 24,4% mostram-se plenamente satisfeitos e 14,6% mostraram-se 

indiferentes em relação ao questionado. Dados de indiferença que merecem atenção 

os gestores, pois quanto mais cedo forem tomadas as medidas para melhoria, a 

tendência de insatisfação tende a subir para satisfeito e não baixar para insatisfação, 

o que gera melhores índices para a organização quanto a este quesito. 

Em se tratando de comunicação entre os setores que compõem a instituição, 

os colaboradores também se encontram satisfeitos, totalizando 65,9% dos 

respondentes; 14,6% estão plenamente satisfeitos; 17,1%, indiferentes; e 2,4%, 

(apenas uma pessoa) insatisfeitos. Esses resultados permitem perceber que 

predomina a satisfação, que é fundamental para o andamento do trabalho de cada 

setor, visto que um setor depende do outro para o processo contínuo das atividades 

desenvolvidas. Porém os índices de indiferença merecem atenção visto que podem 

evoluir para negativo se ações pontuais não deem conta de melhorar os processos 

de modo a elevar a satisfação. 

Os respondentes foram questionados, ainda, sobre as orientações recebidas 

para realizar seu trabalho, sendo que, dos 41 entrevistados, 39% encontram-se 

satisfeitos; e, 34,1%, plenamente satisfeitos. Esses dados indicam que existe, dentro 

da organização, bom tratamento entre líder e colaborador, o que auxilia para a 

motivação e um clima organizacional favorável.   

Porém, ainda encontra-se indiferença da parte dos colaboradores em relação 

ao questionamento sobre as orientações recebidas de seus superiores, sendo 

17,1%; e há 9,8% insatisfeitos com esse quesito dentro da organização. Acredita-se 

que, em alguns setores, está faltando a presença orientadora por parte de gestores, 

talvez devido à sobrecarga de trabalho desses profissionais. Lembra-se, também, 

que a insatisfação (9,8%) quanto às orientações recebidas pode ser destacada pelo 

fato de que, ao entrar na organização, os colaboradores não possuem conhecimento 

sobre as atividades a serem desenvolvidas. Viu-se na descrição do perfil dos 

colaboradores, que há 12 pessoas (29,3%) que têm até um ano de trabalho na 

instituição, ou seja, ainda possuem pouca experiência, o que pode ser o caso dos 

estagiários e voluntários, por exemplo. 

Sobre a segurança que os colaboradores têm para passar e receber 

informações no ambiente de trabalho, 70,7% estão satisfeitos com seu desempenho; 
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12,2%, plenamente satisfeitos. Isso demonstra que os colaboradores sentem-se 

confiantes e seguros, o que é muito importante para a organização, visto que o 

trabalho em equipe é indispensável e necessário para o melhor desempenho de 

todos os envolvidos. Há 12,2% que se mostraram indiferentes em relação à 

pergunta; e 4,9% estão insatisfeitos. Estes índices de indiferença e insatisfação são, 

de colaboradores novos na organização, que ainda não se familiarizaram com os 

colegas de trabalho e têm dificuldades de passar e receber informações, dificultando 

a comunicação entre os mesmos.  

Analisando esses dados, no Gráfico 5, conclui-se, de maneira geral, que 

80,47% dos colaboradores mostram satisfação quanto ao quesito comunicação 

interna; o que pode ser destacado pelo fato de se tratarem de pessoas que 

trabalham há tempo na organização e que possuem facilidade para a comunicação 

com os demais colaboradores. Porém, 12,25% mostraram-se indiferentes; fator este 

que merece atenção dos gestores da organização, visto que se for tomada 

providencia e focado em melhorias, esse índice de indiferença tende a subir para 

satisfação por parte dos colaboradores.  

Há ainda 4,27% que encontram-se insatisfeitos com o quesito mencionado. 

Sugere-se, dessa forma, atenção às propostas de melhoria apresentadas em 

capítulo subsequente.  

Gráfico 5 - Nível de satisfação quanto à comunicação interna 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Para diminuir o índice de insatisfação dos colaboradores, a organização deve 

incentivar o convívio social entre eles, tornando assim a comunicação mais eficaz, 
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podendo ser percebida na melhoria dos resultados obtidos. Os melhores resultados 

surgem a partir do investimento na satisfação dos colaboradores, demonstrando 

reconhecimento pelo bom trabalho e apresentando comunicação e gerenciamento 

eficazes.  

2.3.3.5 Remuneração e Benefícios 

De acordo com o referencial deste trabalho, entre os vários fatores que 

influenciam o clima organizacional, pode-se citar a remuneração. Então, foram 

aplicadas perguntas referentes ao assunto, constantes no Quadro 4, para se ter 

melhor conhecimento da satisfação dos entrevistados. 

Quadro 4 - Remuneração e Benefícios 

Nível de 
satisfação em 

relação à 
remuneração e 

benefícios  
Plenamente 

Satisfeito
Satisfeito Indiferente Insatisfeito Completamente      

Insatisfeito
Total 

Como se sente 
em relação a sua 

remuneração 
2,4% 56,1% 9,8% 22% 9,8% 100%

Salário que 
recebe 

comparado ao de 
colegas que 
executam a 

mesma função, 
ou parecida 

9,8% 41,5% 34,1% 2,4% 12,2% 100%

Como se sente 
em relação aos 
benefícios que 
tem por trabalhar 
na instituição 

12,2% 36,6% 24,4% 19,5% 7,3% 100%

Média 8,13% 44,73% 22,76% 14,63% 9,76% 100%

TOTAL DA 
PERCEPÇÃO 

SATISFAÇÃO

52,86% 

INDIFERENÇA

22,76% 

INSATISFAÇÃO

24,39% 100%

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Em relação ao salário recebido por seu trabalho na instituição, os 

colaboradores mostram que se encontram predominantemente satisfeitos, com 

56,1%; 2,4%, plenamente satisfeitos. Porém, 9,8% mostram-se indiferentes; 22% 

insatisfeitos; e 9,8%, completamente insatisfeitos, índices que merecem atenção 

pelos gestores, pois este quesito é essencial para a motivação do colaborador 

dentro da organização, interferindo no clima organizacional. 
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A insatisfação com o salário é a que mais incomoda os colaboradores de 

qualquer organização, isso faz com que fiquem desanimados e isso reflete 

diretamente no relacionamento com os colegas. Porém, no caso da instituição 

estudada, a avaliação e decisão dos salários parte do Tribunal de Justiça, o que 

possui critérios e avaliação padrão para a remuneração dos seus colaboradores de 

acordo com o cargo e função exercida.  

Perguntou-se sobre a satisfação em relação ao salário que os colaboradores 

recebem, comparando-o ao de colegas que executam a mesma função, ou parecida, 

obtiveram-se os seguintes dados: 41,5% encontram-se satisfeitos; 9,8% plenamente 

satisfeitos. Esses resultados são percebidos pelo fato de que o Tribunal possui 

salários padrão para todos que exercem a mesma função em todos os fórum de 

Santa Catarina. 

 Já 34,1% responderam que se sentem indiferentes; esses índices pode ser 

representado por aqueles que possuem ou ocupam cargo único na organização, 

como alguns dos terceirizados, por exemplo, sendo recepcionista, zelador, jardineiro 

e office boy, e até mesmo cargo ocupados por servidores efetivos, como o caso de 

chefe de secretaria e TSI. Foi possível observar, também, através dos dados 

coletados, que 2,4% encontram-se insatisfeitos; e 12,2%, completamente 

insatisfeitos. 

 Em se tratando dos benefícios oferecidos pela organização, 36,6% 

encontram-se satisfeitos; 12,2%, plenamente satisfeitos; e 24,4%, indiferentes. A 

maioria dos colaboradores demostram-se insatisfeitos, pois o Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina, instituição pública, tem uma política de concessão de benefícios 

voltada aos seus interesses e aos interesses dos servidores, que acabam 

revertendo em benefício da população catarinense na medida em que melhora a 

prestação jurisdicional. Todos eles foram instituídos e são regulamentados por 

resolução, que também estabelece os critérios de concessão. Dentre os benefícios 

oferecidos, estão: auxílio alimentação, auxílio saúde, auxílio creche e vale 

transporte.  

Porém, houve 19,5% de colaboradores insatisfeitos; e 7,3% completamente 

insatisfeitos. Em conversas informais com os colaboradores, percebeu-se que 

alguns demonstram insatisfação, pois acreditam que benefícios como o auxílio 

alimentação poderiam estar inclusos no salário, e não como forma de vale, assim 
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ajudaria futuramente na remuneração dos colaboradores para compor o salário na 

aposentadoria. 

Assim, reunindo os dados coletados, apresenta-se, no Gráfico 6, os 

percentuais gerais dos colaboradores quanto a suas percepções com relação ao 

salário. 

Gráfico 6 - Percepções gerais com relação ao salário 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Muitos colaboradores se veem como parceiros da organização e investem 

com trabalho, dedicação e esforço pessoal, com os seus conhecimentos e 

habilidades, esperando retribuição adequada por parte da organização. Então, como 

se pode perceber, a maioria dos respondentes encontra-se satisfeita, de modo geral 

(52,86%). Porém, ainda há um índice considerável de indiferença, 22,76%, que pode 

evoluir tanto positivamente como negativamente, e também um índice de 24,39% de 

colaboradores que estão insatisfeitos em relação a sua remuneração e benefícios 

recebidos.  

Estes dados de insatisfação são esperados, haja vista ser uma organização 
pública, porém, que interferem na produtividade do colaborador, visto que é um fator 
que gera orgulho e vínculo para com a organização. 

2.3.3.6 Reconhecimento Profissional 

Também de acordo com o referencial deste trabalho, uma maneira de motivar 

os colaboradores é melhorar o seu ambiente de trabalho, demonstrando 

reconhecimento profissional para com os mesmos. Pode-se conseguir isso 

mostrando que seu trabalho é importante para a organização, aplicando 

treinamentos, incentivando os colaboradores para que continuem seus estudos. 
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Esses e outros fatores se somam para que resultem em colaboradores motivados e, 

consequentemente, com melhor produtividade e alcance de metas e objetivos 

traçados pela organização e seus líderes.  

Com o propósito de avaliar esse quesito com os colaboradores do Fórum de 

Justiça da Comarca de Fraiburgo, os mesmos foram questionados através de sete 

perguntas referentes ao assunto, as quais constam no Quadro 5.  

Quadro 5 - Reconhecimento profissional 

Reconhecimento 
e oportunidades 
de crescimento 

Plenamente 
Satisfeito 

Satisfeito Indiferente Insatisfeito Completamente 
Insatisfeito Total

Reconhecimento 
de seu trabalho 

por parte da 
instituição  

12,2% 39% 14,6% 22% 12,2% 
100%

Importância de 
seu trabalho para 

a instituição 
22% 51,2% 17,1% 9,8% - 100%

Preocupação da 
instituição na 
preservação e 
manutenção da 

saúde  

12,2% 29,3% 31,7% 22% 4,9% 100%

Incentivo da 
instituição para 

continuar estudos 
17,1% 41,5% 36,6% - 4,9% 100%

Treinamentos para 
melhor realizar 
seu trabalho 

2,4% 43,9% 26,8% 22% 4,9% 
100%

Oportunidade para 
desenvolver-se no 
trabalho que faz 

12,2% 48,8% 29,3% 7,3% 2,4% 100%

Treinamentos que 
efetivamente 

contribuem para 
sua atuação

6,5% 58,1% 29% 3,2% 3,2% 
100%

Média 12,08% 44,54% 26,44% 12,32% 4,64% 100%

TOTAL DA 
PERCEPÇÃO 

SATISFAÇÃO 
56,62% 

INDIFEREN-
ÇA 

26,44% 

INSATISFAÇÃO 
16,96% 

100%

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Conforme o Quadro 5, entre as perguntas, está o reconhecimento de seu 

trabalho por parte da instituição, obtendo-se: 39%, satisfeitos; e 12,2%, plenamente 

satisfeitos. Esses dados são positivos para a organização, pois o reconhecimento 

profissional leva à satisfação do colaborador e à motivação para realização de suas 
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atividades, buscando dar o melhor de si. Porém, pode-se perceber, ainda, que 

14,6% mostram-se indiferentes; 22%, insatisfeitos; e 12,2%, completamente 

insatisfeitos. Esses dados merecem atenção, pois é necessário que a organização 

reconheça seus profissionais, seus pontos fortes e fracos, assim, automaticamente, 

contribuindo para o crescimento do colaborador e da instituição, consequentemente. 

Dos colaboradores entrevistados, 51,2% acreditam que seu trabalho seja 

importante para a organização, mostrando-se satisfeitos; e 22%, plenamente 

satisfeitos. Esses dados são positivos para a organização, pois é também uma 

necessidade do indivíduo, que, acreditando na importância do seu trabalho, realizá-

lo-á com satisfação e orgulho. Porém, 9,8% responderam que se sentem 

insatisfeitos; e 17,1% mostram-se indiferentes. Visto que é necessário deixar claro 

que todos os cargos e que todas as pessoas que fazem pare da instituição têm 

papel fundamental dentro dela, esse é um trabalho que precisa ser fortalecido nas 

ações da instituição. 

Quando questionada a preocupação da instituição na preservação e 

manutenção da saúde dos colaboradores, 29,3% encontram-se satisfeitos; e 12,2%, 

plenamente satisfeitos. Isso é de suma importância, pois a organização que possui 

programas de promoção à saúde demonstra comprometimento com o colaborador. 

Ações bem sucedidas de Saúde Ocupacional deixam transparecer o cuidado com o 

patrimônio mais valioso de uma organização, que é o seu colaborador. Ao sentir-se 

acolhido e cuidado, o colaborador se torna mais engajado e motivado. Porém, 22% 

dos entrevistados estão insatisfeitos; 4,9%, completamente insatisfeitos; e 31,7% 

mostraram-se indiferentes, o que necessita atenção por parte da organização. A 

realização de ginástica laboral para seus colaboradores é uma demonstração de 

preocupação com a saúde dos mesmos, e é uma das sugestões de melhorias 

propostas neste trabalho, como poderá ser visto no próximo subcapítulo. 

No questionário também foi perguntado aos colaboradores sobre a satisfação 

quanto ao incentivo da instituição para a continuação dos estudos. Pôde-se perceber 

que os colaboradores estão satisfeitos em relação ao mencionado, pois 41,5% estão 

satisfeitos; 17,1%, plenamente satisfeitos; 36,6% mostraram-se indiferentes; e 

apenas 4,9% dos entrevistados mostraram-se completamente insatisfeitos.  

Para a busca do crescimento profissional, pessoal, é necessário o estudo, 

aprendizado contínuo e, como se pode perceber, os colaboradores encontram-se 

satisfeitos com esse quesito. Assim, o colaborador se sente preparado para 
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desenvolver-se no conhecimento global que o cerca. Cada nova tendência que 

surge é mais uma nova exigência, portanto, é essencial buscar o conhecimento, e a 

instituição apoia a continuação nos estudos de seus colaboradores. 

Em se tratando de treinamento, percebe-se que a qualificação das pessoas 

não é mais um diferencial, e sim uma necessidade na busca por melhores 

resultados paras as organizações. Questionando os colaboradores nesse quesito, 

entende-se que eles estão satisfeitos, pois a pesquisa revela um total de 43,9% para 

satisfação; e 2,4%, plenamente satisfeitos. Há 26,8% que se mostraram indiferentes 

em relação à pergunta; e 22% acreditam que os treinamentos não são satisfatórios 

ou, até mesmo, não recebem treinamentos para a sua função. Há, ainda, 4,9% que 

estão completamente insatisfeitos.  

O processo de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal torna-se uma 

atividade imprescindível para o sucesso ou o fracasso de uma organização. Treinar 

o seu grupo de profissionais é papel fundamental do gestor da organização, por isso, 

ressalta-se a importância de a organização em estudo avaliar a forma como conduz 

e incentiva os treinamentos.  

Poder desenvolver-se no que se faz, sentir-se capaz, torna o indivíduo mais 

motivado e satisfeito dentro da organização de trabalho, o que contribui para um 

clima mais favorável. Sendo assim, o tema faz parte das perguntas elaboradas no 

questionário e, mediante as respostas, pode-se perceber que 48,8% dos 

entrevistados estão satisfeitos; e 12,2% plenamente satisfeito, somando assim um 

total de 61% das respostas. Esse índice é positivo para a organização em estudo. 

Entretanto, 29,3% dos colaboradores mostram-se indiferentes quanto a este 

questionamento; 7,3% estão insatisfeitos e 2,4% completamente insatisfeitos. Esses 

dados merecem atenção, já que o índice de indiferença tem pode evoluir para 

positivo, mas também negativo. 

As organizações devem utilizar-se de treinamentos, visando a ampliar a 

capacitação de seus colaboradores, para que possam desempenhar melhor suas 

tarefes. Então, foi perguntado aos colaboradores sobre a satisfação que sentem 

quanto a treinamentos que efetivamente contribuam para atuação. Registraram-se 

58,1% dos respondentes satisfeitos; e 6,5%, plenamente satisfeitos. Há 29% que se 

mostraram indiferentes; 3,2%, insatisfeitos e, com a mesma porcentagem, 

encontram-se os completamente insatisfeitos.  
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Em conversas informais, registrou-se que algumas pessoas se encontram 

insatisfeitas com os treinamentos oferecidos devido a que muitos deles não 

contribuem efetivamente, pois não são compatíveis com a função desempenhada, o 

que merece atenção por parte organização, que, se deseja desenvolver 

competências que serão aproveitadas posteriormente, deve deixar isso claro aos 

colaboradores, que farão os treinamentos já sabendo disso. Isso, possivelmente, as 

fará encarar o treinamento como uma oportunidade de profissionalização. 

Analisando de forma geral os dados do Quadro 5, percebeu-se que a 

satisfação dos colaboradores teve predomínio nas sete questões abordando o 

reconhecimento profissional e oportunidades de crescimento, como pode ser 

analisado melhor com a demonstração do Gráfico 7. 

Gráfico 7 - Percepções sobre reconhecimento profissional 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Para 56,62% dos respondentes, o reconhecimento profissional na 

organização encontra-se satisfatório; 26,44% dos colaboradores mostraram 

indiferença quanto ao assunto abordado; e 16,96% demonstram que estão 

insatisfeitos com o reconhecimento. Esses números de insatisfação e indiferença 

merecem atenção e, em subcapítulo específico, serão avaliadas propostas de 

melhoria para a organização em estudo. 

2.3.3.7 Relacionamento entre Servidores 

O referencial deste trabalho mostra que as pessoas se destacam não apenas 

pelo seu profissionalismo, mas também pela sua capacidade de se relacionar e 
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ajudar seus colegas de trabalho, obtendo consenso em uma equipe e um clima 

organizacional mais agradável para se trabalhar.  

Com as perguntas pertinentes a esse assunto, foi possível concluir que a 

grande maioria dos colaboradores respondentes estão satisfeitos com seu 

relacionamento com colegas e também com a distribuição de tarefas impostas pelos 

seus superiores, como demonstra o Quadro 6.  

Quadro 6 - Relacionamento entre colaboradores

Relacionamento 
entre os 

servidores 
Plenamente 
Satisfeito 

Satisfeito Indiferente Insatisfeito Completamente 
Insatisfeito Total

Comunicação com 
outros 

colaboradores 
24,4% 61% 14,6% - - 100%

Como sente o 
trabalho de equipe 

17,1% 63,4% 17,1% 2,4% - 100%

Clima de trabalho 
no grupo que atua

48,8% 46,3% 4,9% - - 100%

Distribuição de 
tarefas 

12,2% 58,5% 24,4% 4,9% - 100%

Média 25,62% 57,3% 15,25% 1,82% - 100%

TOTAL DA 
PERCEPÇÃO SATISFAÇÃO 

82,92% 
INDIFERENÇA

15,25% 
INSATISFAÇÃO 

1,82% 
100%

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Elaboradas quatro perguntas que fazem parte da avaliação do clima 

organizacional da instituição em estudo, referentes ao nível de satisfação dos 

colaboradores quanto ao relacionamento entre servidores, pode-se concluir que a 

maioria dos colaboradores encontra-se satisfeita. Sendo que, para a primeira 

pergunta, que abordou a satisfação quanto à comunicação com outros 

colaboradores, 61% dos entrevistados encontram-se satisfeitos; 24,4%, plenamente 

satisfeitos; e 14,6% se mostram indiferentes.  

Criar um esforço coletivo para resolver um problema, dedicar-se à realização 

de uma tarefa, visando concluir determinado trabalho, cada um desempenhando 

uma função específica, mas todos unidos por um só objetivo, e alcançar o tão 

almejado sucesso são ações que estão relacionadas ao trabalho em equipe, que é 

de suma importância dentro de qualquer organização. Assim, é possível trocar 

conhecimento e habilidades no cumprimento de metas e objetivos traçados.  
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Com o objetivo de avaliar como está a satisfação com colaboradores da 

organização em estudo quanto ao trabalho em equipe, foi feita a seguinte pergunta: 

�Como você sente o trabalho de equipe na organização?�. Com a coleta de dados, 

pôde-se perceber que 63,4% dos colaboradores estão satisfeitos; 17,1%, 

plenamente satisfeitos, somando 80,5% de satisfação. Já 17,1% demonstram-se 

indiferentes; e 2,4%, ou seja, uma pessoa respondente, está insatisfeita.  

Como mencionado no referencial teórico deste trabalho, as organizações 

precisam conhecer o que pensam e como se sentem seus colaboradores em relação 

ao clima de trabalho dentro do grupo em que atuam. Sendo assim, como propósito 

do trabalho, dentre as perguntas, perguntou-se sobre o grau de satisfação em 

relação ao clima de trabalho dentro do grupo em que atuam. As respostas foram: 

48,8%, plenamente satisfeitos; 46,3%, satisfeitos; e 4,9% dos colaboradores 

mostraram indiferença à pergunta. Dados estes positivos para a organização. 

A distribuição de tarefas visa tornar o trabalho dentro da organização mais 

efetivo. Questionado aos colaboradores sobre como se sentem em relação à 

distribuição de tarefas, 58,5% responderam que estão satisfeitos; 12,2%, 

plenamente satisfeitos; 24,4% mostram-se indiferentes; e 4,9% estão insatisfeitos. 

Implantar e manter uma boa distribuição de tarefas são funções essenciais para a 

organização, pois encontram-se intimamente ligadas à qualidade do trabalho, ao 

desempenho e satisfação do colaborador e à própria consecução dos objetivos e 

metas fixados. 

Pode-se perceber, no Gráfico 8, de maneira geral, as visões dos 

colaboradores quanto ao relacionamento entre os colaboradores da organização. 

Gráfico 8 - Relacionamento entre os colaboradores 

82,92%

15,25%

1,82

Satisfação

Idiferença

Insatisfação

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 
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Como as pessoas passam boa parte do dia no trabalho, devem adaptar-se ao 

ambiente e relacionar-se de forma amigável com os colegas, tornando o ambiente 

mais agradável e melhor de se conviver. Isso contribui para um clima organizacional 

favorável e positivo dentro da organização. Na instituição em estudo, pôde-se 

perceber que os colaboradores possuem, de uma maneira geral, satisfação quanto 

ao seu relacionamento com colegas, sendo que 82,92% estão satisfeitos; 15,25% 

demonstraram indiferença; e apenas 1,82% encontram-se insatisfeitos. 

2.3.3.8 Clima Organizacional  

Como descrito no referencial teórico desse trabalho, o clima organizacional 

diz respeito à percepção positiva ou negativa da organização e à satisfação das 

expectativas das pessoas que fazem parte dela.  

Para avaliar esse quesito, foi perguntado aos colaboradores como avaliam o 

clima de trabalho da instituição de forma geral. Pode-se concluir, perante os 

resultados obtidos, que os colaboradores encontram-se satisfeitos com o clima no 

ambiente de trabalho, com 63,4% das respostas; e 22% de colaboradores 

plenamente satisfeitos. Esse indicador é bastante positivo para a organização, 

entretanto, ainda há 7,3% dos colaboradores que se mostram indiferentes; há 4,9% 

que estão insatisfeitos e 2,4% completamente insatisfeitos. Esses dados de 

insatisfação podem se referir à falta de comunicação dentro do grupo em que 

trabalham ou ainda à falta de feedbacks por parte do seu líder, o que deixa o 

colaborar inseguro e, talvez, desmotivado para o desempenho de suas funções.  

Gráfico 9 - Percepções quanto ao clima organizacional 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017)    
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A identificação do clima organizacional pode contribui para a criação de um 

ambiente de trabalho satisfatório, visando às necessidades dos integrantes que 

fazem parte da organização. Ao mesmo tempo, melhora os comportamentos para a 

direção de alcance dos objetivos e metas organizacionais. 

2.3.3.9 Relacionamento com Superiores 

As referências utilizadas neste trabalho afirmam que o relacionamento nas 

organizações é extremamente importante, já que bons resultados requerem 

companheirismo e trabalho em conjunto. O sucesso da organização exige, muitas 

vezes, que pessoas distintas abandonem as diferenças, quebrando as barreiras do 

conflito.  

Com o objetivo de avaliar a satisfação dos colaboradores quanto ao 

relacionamento com seus superiores, foi feita a seguinte pergunta: �Você se sente 

encorajado(a) a propor melhorias, fazendo críticas ou sugestões para seus 

superiores?�, as respostas constam no Gráfico 10. 

Gráfico 10 - Propostas de melhorias dos colaboradores pelos líderes 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Pode-se perceber que grande parte dos colaboradores entrevistados se sente 

encorajada a fazer críticas e propor melhorias para seus superiores, sendo 80,5%. 

Dados esse muitos positivos para a organização, pois é fundamental o colaborador 

sentir que faz parte realmente da instituição em que trabalha e que pode sempre 

conversar abertamente com seus superiores para expor críticas e melhorias. Apenas 
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19,5% deles não se sentem encorajados, talvez falte aproximação destes com seus 

líderes e superiores, sendo assim, é necessário atenção para o resultado desses 

dados.   

Haja vista a importância das relações entre líderes e liderados para a 

composição do clima organizacional, viu-se a necessidade de aprofundar a pesquisa 

nesse aspecto. Para isso, foram aplicadas mais perguntas sobre o assunto de forma 

a oferecer condições de análise desses relações. Assim, obtiveram-se os resultados 

constantes no Quadro 7. 

Quadro 7 - Relacionamento com superiores 

Relacionamento 
com superiores Plenamente 

Satisfeito
Satisfeito Indiferente Insatisfeito

Completa-
mente 

Insatisfeito Total 
Auxílio e 

orientação de 
superiores  

31,7% 51,2% 12,2% 4,9% - 100% 

Relacionamento 
com a chefia 

34,1% 61% 4,9% - - 
100% 

Facilidade de se 
aproximar e 

conversar com 
as chefias 

24,4% 68,3% 7,3% - - 
100% 

Como recebe 
feedbacks sobre 
seu desempenho 

pela chefia 

17,1% 58,5% 22% 2,4% - 
100% 

Elogios que 
recebe 

19,5% 43,9% 36,6% - - 
100% 

Média 25,36% 56,58% 16,6% 1,46% - 100% 

TOTAL DA 
PERCEPÇÃO 

SATISFAÇÃO 
81,94% 

INDIFERENÇA 
16,6% 

INSATISFAÇÃO 
1,46% 100%

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

A primeira pergunta constante no Quadro 7 diz respeito ao auxílio e 

orientação que os colaboradores respondentes recebem de superiores quando têm 

dificuldade para a realização de suas atividades. Com base nos dados, pode-se 

perceber que os colaboradores estão satisfeitos, com 51,2%; e 31,7% dizem estar 

plenamente satisfeitos. Já 12,2% mostram-se indiferentes; e 4,9% estão 

insatisfeitos. Como se pode perceber, esse fator é positivo dentro da organização, 

pois seus superiores mostram-se dispostos a ajudar e auxiliar perante as 
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dificuldades, fazendo com que o andamento da atividade realizada seja feita sem 

dúvida, ou seja, com segurança e confiança de ótimos resultados.   

Na segunda pergunta, constante no Quadro 7, foi questionado o 

relacionamento com a chefia, identificando qual o nível de satisfação dos 

colaboradores. Percebeu-se que 61% estão satisfeitos; 34,1%, plenamente 

satisfeitos e 4,9%, indiferentes. Vale ressaltar que, para essa pergunta, não houve 

nenhum índice de insatisfação. Esses índices estão relacionados com o nível 

cultural dos colaboradores que fazem parte da organização, bem como com a 

cultura organizacional da empresa, pois as chefias estão sempre presentes e 

procurando manter um relacionamento amigável e de respeito com seus 

colaboradores. 

 Sobre a facilidade que sentem os colaboradores para se aproximarem e 

conversarem com as chefias, pode-se perceber que 68,3% encontram-se satisfeitos 

e 24,4%, plenamente satisfeitos, somando um índice de satisfação de 92,7%. Isso é 

muito positivo para a organização. Apenas 7,3% responderam �indiferente� para 

essa pergunta, o que indica neutralidade, e não insatisfação. 

O feedback tem papel fundamental dentro das organizações, pois permite 

informar o profissional sobre seu desempenho, conduta ou resultado. Para avaliar a 

satisfação dos colaboradores da organização em estudo sobre feedbacks, foi 

lançada a pergunta: �Como recebe feedbacks (retornos) sobre seu desempenho 

pela chefia?�. Há 58,5% dos respondentes que se encontram satisfeitos em relação 

aos feedbacks recebidos; 17,1%, plenamente satisfeitos; já 22% dos colaboradores 

mostraram-se indiferentes; e 2,4% insatisfeitos. A falta do feedback pode deixar sem 

saber qual direção seguir, pois o retorno pode ser considerado uma direção que se 

deve tomar para atingir objetivos e satisfação, por isso merece atenção de seus 

superiores e líderes dentro da organização.  

O elogio dá poder, uma vez que ele é o próprio reconhecimento de atitudes e 

também de valorização. A quinta pergunta referiu-se aos elogios recebidos pelos 

colaboradores na realização de seu trabalho. As pessoas geralmente são inseguras, 

têm medo de errar ou de não serrem aceitas, necessitam sentir-se importantes, 

mostrarem-se úteis e serem reconhecidas, por isso, buscou-se conhecer o grau de 

satisfação dos colaboradores da organização em estudo em relação ao assunto.  

Com os resultados obtidos, pode-se concluir que os colaboradores sentem-se 

satisfeitos, sendo 43,9% de satisfação e 19,5% de colaboradores plenamente 
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satisfeitos, somando 63,4% de satisfação. O restante do colaboradores, ou seja, 

36,6%, mostram-se indiferentes, e vale ressaltar que não houve nenhuma 

porcentagem de insatisfação.   

Pode-se compreender, de forma mais clara, a seguir, os resultado obtidos 

através das perguntas elencadas no Quadro 7, que apresenta indicadores gerais 

sobre o assunto de relacionamento com superiores.  

Gráfico 11 - Relacionamento com as chefias 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017)

A satisfação dos colaboradores (81,94%) foi a resposta que prevaleceu. A 

maioria dos colaboradores diz sentir-se satisfeitos em relação ao seu 

relacionamento com superiores, o que é fundamental pra um clima organizacional 

favorável. Há 16,6% que se mostraram indiferentes, o que merece atenção dos 

gestores para procurar aumentar o índice de indiferença para satisfação. E ainda 

1,46% responderam que estão insatisfeitos. Como os dois juízes que estão na 

comarca, atendendo tanto a primeira vara, quanto a segunda vara são juízes novos 

na instituição, algumas pessoas ainda podem não ter criado um bom relacionamento 

com eles, por isso o índice de insatisfação.  

2.3.3.10 Identidade com o Trabalho 

A ideia de que o trabalho está relacionado à identidade pode ser confirmada 

em situações cotidianas, como a de identificar uma pessoa não pelo seu nome, mas 

pelo local em que ela trabalha. É muito comum se falar sobre determinada pessoa e, 

para localizá-la no contexto, informar sua profissão ou local de trabalho. 
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Para a avaliação de como os colaboradores se sentem quanto à identidade e 

percepção que têm por trabalhar na organização, fazer parte do quadro funcional da 

mesma e até como se sentem em relação à participação de metas e objetivos, foram 

realizadas seis perguntas, obtendo-se os resultados constantes no Quadro 8. 

Quadro 8 - Identidade com o trabalho 

Identidade com 
o trabalho 

Plenamente 
Satisfeito 

Satisfeito Indiferente Insatisfeito Completamente 
Insatisfeito Total

Orgulho de fazer 
parte da 

instituição 
26,8% 39% 22% 7,3% 4,9% 

100%

Sensação sobre 
a prestação de 

serviços da 
instituição 

12,2% 46,3% 26,8% 12,2% 2,4% 
100%

Imagem 
transmitida pela 

instituição 
19,5% 39% 29,3% 7,3% 4,9% 100%

Participação na 
definição de 

metas e objetivos
4,9% 46,3% 39% 7,3% 2,4% 100%

Respeito com 
que é tratado(a) 

22% 43,9% 24,4% 4,9% 4,9% 100%

Prazer em se 
mostrar eficiente 

19,5% 61% 17,1% - 2,4% 100%

Média 17,49% 45,91% 26,43% 6,5% 3,65% 100%

TOTAL DA 
PERCEPÇÃO 

SATISFAÇÃO 
63,4% 

INDIFERENÇA 
26,43% 

INSATISFAÇÃO 
         10,15% 

100%

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Questionados os colaboradores sobre o orgulho de fazer parte da instituição, 

pode-se observar que 39% estão satisfeitos; 26,8% encontram-se plenamente 

satisfeitos, somando 65,8% de satisfação. Esses fatores dão-se pelo ambiente de 

trabalho e pelos diversos benefícios que a organização oferece, como o salário, a 

estabilidade de emprego e o horário de trabalho. Porém, 22% dos colaboradores 

mostraram-se indiferentes; sendo outra questão que merece atenção dos gestores, 

pois esse indicador pode evoluir tanto para positivo como para negativo. Com os 

dados obtidos, pode-se perceber que 7,3%, encontram-se insatisfeitos; e 4,9%, 
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completamente insatisfeitos, somando, 12,2% de insatisfação quanto ao orgulho de 

fazer parte da instituição. 

 A segunda pergunta abordada no Quadro 8 trata da prestação de serviços da 

instituição. Buscou-se saber como os colaboradores se sentem. Analisando os 

dados obtidos através das respostas sobre o assunto, pode-se perceber que 46,3% 

encontram-se satisfeitos; 12,2%, plenamente satisfeitos. Os colaboradores da 

organização procuram cumprir as metas e objetivos impostos por seus superiores 

realizando os serviços com agilidade para melhor atender o público. 

Houve 26,8% que se mostraram indiferentes a essa pergunta; 12,2% 

encontram-se insatisfeitos; e 2,4% completamente insatisfeitos. Percebe-se que há 

certa burocracia para os processos realizados, isso muitas vezes gera incômodo ao 

público que necessita dos serviços da instituição, o que acaba gerando 

reclamações, ouvidas, obviamente, pelos colaboradores, que estão ali para atendê-

los, gerando insatisfação.  

Em relação à imagem transmitida pela instituição, foi feito o questionamento 

para saber dos colaboradores qual o grau de satisfação quanto a esse quesito. 

Houve 39% de satisfação; 19,5% responderam estar plenamente satisfeitos, 29,3% 

mostram-se indiferentes, 7,3% encontram-se insatisfeitos; e 4,9% completamente 

insatisfeitos. Por se tratar de uma instituição pública e que trabalha com processos, 

sendo cíveis e criminais, acaba passando para a população uma imagem negativa, o 

que retorna para os colaboradores que ali trabalham, Atribui-se a isso o índice de 

insatisfação em relação ao questionamento.   

Participação nas metas e objetivos propostos pela organização é, sem dúvida, 

um ótimo estímulo motivacional para as pessoas, tornando-as cada vez mais 

dispostas a sempre darem o melhor no desempenho de sua função, desde que isso 

venha acompanhado de um feedback positivo.  

Para saber a opinião dos colaboradores da organização em estudo, foi 

questionada a participação na definição de metas e objetivos. Houve 46,3% de 

satisfação; 4,9% responderam estar plenamente satisfeitos; 39% mostram-se 

indiferentes; 7,3% encontram-se insatisfeitos; e 2,4% completamente insatisfeitos. O 

grau de insatisfação que pode ser percebido deve-se à desmotivação de alguns 

colaboradores pelos fatores que se levantaram no decorrer do trabalho. A 

desmotivação no trabalho tende a diminuir a produtividade, o que gera baixa 

participação nas metas e objetivos da organização. 
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Ser tratado com educação e respeito é fundamental para qualquer ambiente. 

Por se tratarem de colaboradores com um nível intelectual alto, o respeito e a 

educação dentro da organização prevalecem, tendo como resultado, sobre esse 

questionamento, 43,9% de satisfação; 22% responderam estar plenamente 

satisfeitos, somando 65,9% de satisfação entre os colaboradores.  

Apesar disso, há um índice de 24,4% de colaboradores indiferentes; 4,9% 

encontram-se insatisfeitos; e 4,9%, completamente insatisfeitos. Esses índices 

podem ser percebidos por parte do líder, que, ao chamar atenção, relatar algo que 

não está correto no trabalho do colaborador ou que pode ser melhorado, acaba 

usando palavras desnecessárias e que o desagradam. 

Outra pergunta relacionada ao tema é o prazer que os colaboradores têm em 

se mostrar eficientes. Obteve-se também um predomínio de satisfação, com 61% 

dos colaboradores; 19,5% responderam estar plenamente satisfeitos. Dentro da 

organização, a comunicação entre chefe e subordinados está sempre presente, 

assim como mostrado anteriormente, tendo também a aceitação de críticas e 

melhorias como índice positivo para a organização. Esses resultados geram a 

satisfação dos colaboradores que, assim, sentem-se motivados para se mostrarem 

eficientes. Houve 17,1% de respondentes indiferentes; e apenas 2,4% (um 

respondente) completamente insatisfeitos. O Gráfico 12 mostra os resultados gerais 

das percepções sobre a identidade com a organização.  

Gráfico 12 - Sentimento de identidade com a organização 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Os dados ilustrados no Gráfico 12 mostram, de forma geral, que 63,40% 

encontram-se satisfeitos; 26,43% mostram-se indiferentes com as questões; e 
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10,15% estão insatisfeitos em se tratando da identidade com a instituição, resultado 

esse, satisfatório para a organização. Sentir-se parte da organização é de interesse 

de todos os profissionais, para que possam desempenhar as atividades que mais 

gostam e dentro da organização que poderão interagir com outros com os quais se 

julgam semelhantes. A identidade profissional se constrói a partir de escolhas feitas 

em função do autoconhecimento e da vivência e do conhecimento do grupo, a 

identificação, por seu lado, promove o apoio e o comprometimento com a 

organização, assim como sentimentos de lealdade e orgulho no indivíduo. 

No questionário aplicado, foram feitas duas perguntas abertas, sem 

alternativas, apenas com espaço para resposta descritiva dos colaboradores, onde 

tiveram a oportunidade de se expressar melhor com suas respostas em relação aos 

questionamentos. A primeira pergunta foi: �Como você poderia melhorar sua 

produtividade?�. Dentre as respostas obtidas, a que mais se repetiu foi a questão da 

remuneração. Algumas pessoas se mostram insatisfeitas e acreditam que esse fator 

interfere na produtividade, pois veem o salário como estímulo para o melhor 

desempenho.  

Treinamentos para especialização no trabalho também foram citados, que, 

quando acertados, fazem com que os colaboradores fiquem mais motivados, pois o 

investimento em treinamento demonstra que a organização realmente se importa 

com o conhecimento e com o aperfeiçoamento de seus colaboradores.  

Outra resposta obtida foi a necessidade de mais pausas durante o trabalho, 

como por exemplo, com ginástica laboral, já que os mesmos ficam sete horas 

consecutivas dentro da organização e, muitas vezes, sentem-se cansados, o que, 

consequentemente, compromete sua produtividade. Outros se sentem 

sobrecarregados e acreditam que mais servidores para o auxílio nas funções 

melhoraria o ambiente de trabalho e, consequentemente, sua produtividade.  

A segunda questão foi: �O que você mudaria na forma de agir no 

desempenho de sua função?� Uma das respostas dos colaboradores foi: agir com 

mais atenção. Acredita-se que, muitas vezes, por passarem muito tempo em certa 

atividade, sem ter algo para espairecer por alguns minutos ou para movimentarem-

se e se alongarem, acarreta dispersão do trabalho, cansaço físico, retirando a 

concentração e atenção dos colaboradores.  
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Devido à falta de treinamentos para alguns colaboradores, eles se sentem 

desmotivados e deixam de acreditar no seu potencial, descrevendo isso como uma 

mudança que precisa ser feita para melhor desempenho na forma de agir.  

�Gostaria de produzir mais em menos tempo� foi uma das respostas obtidas. 

Acredita-se que a insegurança, talvez falta de conhecimento e habilidade na função 

sejam motivos que interfiram na produtividade. Desta forma, acredita-se que 

treinamentos e feedbacks motivacionais por parte do líder ajudem a resolver e 

aumentar a produtividade de seus colaboradores.  

Para finalizar os questionamentos, foram elencados vários fatores para que 

os colaboradores pudessem marcar a alternativa com que mais se identificavam, 

tanto para satisfação quanto para insatisfação por trabalhar no Fórum da Comarca 

de Fraiburgo. Foram obtidos os resultados que constam no Quadro 9: 

Quadro 9 - Indicadores de Satisfação 

Fatores associados à SATISFAÇÃO por trabalhar no fórum: 

Ambiente da organização 7,3% 

Benefícios 7,3% 

Estabilidade no emprego 12,2% 

O trabalho em si 14,6% 

Oportunidades de crescimento profissional 19,5% 

Oportunidades de treinamento 7,3% 

Reconhecimento 4,9% 

Relacionamento com a liderança - 

Relacionamento com o grupo 24,4% 

Remuneração 2,4% 

  Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

A opção que os colaboradores mais se identificaram quanto à satisfação por 

trabalharem no fórum foi o relacionamento com o grupo, obtendo 24,4% das 

escolhas assinaladas. Como se viu anteriormente, quanto ao relacionamento com o 

grupo de trabalho, com outros setores e também com os seus superiores, 

apresentaram bons índices de satisfação, o que se confirma aqui, onde a satisfação 

está relacionada ao grupo de trabalho.  

Outro fator que teve destaque em satisfação dos colaboradores por trabalhar 

na instituição foi o crescimento profissional. Isso porque, depois que entram na 
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instituição, os servidores que são concursados possuem estabilidade de emprego e, 

quando surge vaga para determinado cargo, é feita contratação interna, sendo ponto 

positivo para todos que se destacam dentro da organização.  

De forma geral, os trabalhos desempenhados dentro da organização geram 

satisfação pelos colaboradores e foi um dos fatores que se destacaram no quesito 

�satisfação por trabalhar no fórum�. O horário diferenciado dos demais órgãos do 

Município também se inclui neste quesito, o que disponibiliza aos colaboradores o 

período matutino para realizarem outros afazeres de seus interesses.  

No Quadro 10 observam-se os indicadores de insatisfação para os 

colaboradores que participaram da pesquisa. 

Quadro 10 - Indicadores de Insatisfação

Fatores que mais estão associados à INSATISFAÇÃO por trabalhar no fórum: 

Ambiente da organização 4,9% 

Benefícios 12,2% 

Estabilidade no emprego 14,6% 

O trabalho em si 7,3% 

Oportunidades de crescimento profissional 14,6% 

Oportunidades de treinamento 7,3% 

Reconhecimento 19,5% 

Relacionamento com a liderança 2,4% 

Relacionamento com o grupo - 

Remuneração 17,1% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017   

Como se pode observar no quadro 10, os colaboradores escolheram a opção 

�reconhecimento�, com 19,5% como a que mais gera insatisfação. Talvez essa tenha 

sido a alternativa escolhida pelo fato de algumas pessoas destacarem que não 

recebem treinamentos, por estarem sobrecarregados, e também pela remuneração 

recebida pelo trabalho prestado. É preciso que os gestores fiquem atentos a esses 

dados, sendo necessário agir de forma a reconhecer os colaboradores para que 

estejam satisfeitos com a organização.  

Alguns colaboradores se sentem sobrecarregados e acreditam que seu 

salário não esteja compatível com a função, fator este que gera insatisfação. Alguns 
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estagiários e voluntários acabam realizando serviços semelhantes aos de servidores 

e recebem um salário bem abaixo ou até mesmo não recebem remuneração pelo 

serviço prestado, tornando-se assim um dos fatores que mais gera a insatisfação e 

desmotivação do colaborar dentro da organização. 

Para servidores concursados, a instituição possui grande estabilidade de 

emprego, porém, para os estagiários, a estabilidade gera insatisfação, pelo fato de 

serem contratados por tempo determinado, ou seja, por no máximo dois anos, o que 

acaba, de certa forma, prejudicando também a organização, pois quando o 

estagiário tem o conhecimento sobre tudo dentro do setor, já realiza trabalhos 

diversos, há a necessidade de encerramento de contrato e dispensa.  

Constatando algumas falhas na organização e o que pode atrapalhar no clima 

organizacional, no próximo subcapítulo, serão elaboradas algumas propostas de 

melhorias para a organização em estudo.  

  
2.3.4 Propostas de Ações de Melhorias Para a Organização em Estudo 

Conforme dados obtidos na pesquisa efetuada no Fórum da Comarca de 

Fraiburgo-SC, onde foram disponibilizadas informações para que se pudesse 

detectar a qualidade do clima organizacional, serão apresentadas, neste capítulo, 

sugestões baseadas nos resultados coletados através do questionário, cuja 

finalidade é melhorar a realidade de questões referentes ao trabalho interno no 

Fórum. 

Essas sugestões são limitadas à Comarca, visto que este é subordinado ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, onde há um Código de Normas 

próprio. 

o Em relação ao número de funcionários para a realização das atividades, 

sugere-se a distribuição igual de estagiários nos diversos setores, visto que 

alguns contam com poucos funcionários frente à demanda de processos. 

Melhor seria a contratação de novos servidores concursados, porém, esta é 

uma ação de responsabilidade do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 

Entretanto, destaca-se que, com certeza, o clima organizacional seria melhor 

se houvesse medidas que privilegiassem a melhor distribuição de tarefas, 

com mais colaboradores. 
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o Em relação aos salários e benefícios, a insatisfação apresenta-se na 

demanda de tarefas para cada funcionário, bem como para os estagiários e 

voluntários que exercem atividades comuns aos dos técnicos. Sugere-se, 

diante do limite do assunto, já que estes são estabelecidos pelo Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina, que segue normas para o aumento dos mesmos 

bem como estabelece um teto para cada categoria, que as tarefas sejam 

distribuídas de acordo com o vínculo empregatício. 

o Como um auxílio para a motivação dos colaboradores, sugere-se que os que 

se destacarem na participação de metas e objetivos traçados, recebam 

feedbacks positivos de seus gestores, gesto este que pode significar ainda 

mais na satisfação e produtividade de seus colaboradores. 

o Com relação aos treinamentos, sugere-se que a instituição realize ao menos 

uma vez a cada semestre, para cada servidor e também para estagiários, seja 

ele permanente ou temporário, para que estes estejam fortemente orientados 

acerca das tarefas que devem cumprir.  

o Sugere-se, para a melhoria da relação entre chefe e subordinado, que sejam 

criadas reuniões semanais, onde possam ser discutidos os assuntos 

referentes ao trabalho, suas metas e objetivos impostos. Outra sugestão é 

cursos sobre relacionamento humano para os gestores, tendo como objetivo 

aprender o poder do elogio, do feedback. Esses cursos poderiam ser 

ministrados pelos acadêmicos de Psicologia da Universidade, em parceria, 

com projetos de extensão ou estágios.  

o Em relação ao relacionamento interpessoal, sugere-se a realização de 

eventos corporativos, palestras, entre outros. Deste modo, os colaboradores 

que não interagem durante seu expediente, possam se conhecer melhor, 

aumentando, assim, a integração, sendo esta de suma importância para a 

melhoria no clima do ambiente de trabalho. 

o Como os colaboradores trabalham sete horas consecutivas dentro da 

organização, que é o caso dos servidores, por exemplo, sugere-se a 

implementação da ginástica laboral, que tem como princípio a reeducação 

postural, alívio do estresse e promoção de saúde e prevenção de lesões 

como LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho). 
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3 CONCLUSÃO 

A partir da proposta de pesquisa desse trabalho, apresentaram-se as 

conclusões a que se chegou ao analisar o clima organizacional do Fórum da 

Comarca de Fraiburgo. O dados organizacionais coletados, bem como as possíveis 

sugestões, foram possíveis com a participação e opinião dos colaboradores que 

fazem parte da organização em estudo. 

Inicialmente buscou-se aprofundar o conhecimento no tema proposto através 

da pesquisa bibliográfica em obras de autores renomados no assunto. Para alcançar 

o objetivo geral dessa pesquisa, organizaram-se alguns objetivos específicos, sendo 

eles: descrever a forma como se encontram as relações de trabalho no fórum; 

identificar e analisar o nível de satisfação em relação ao clima organizacional, e 

propor ações de melhorias para a organização em estudo. 

O primeiro objetivo específico, que tratou de descrever a forma como se 

encontram as relações de trabalho no fórum, permitiu visualizar a forma como 

ocorrem os processos dentro da organização. Pôde-se perceber que a instituição 

necessita do funcionário; e este, da instituição. É uma troca recíproca, necessária 

para que ambos alcancem seus objetivos, a instituição almejando êxito em suas 

metas; e o servidor, alcançando seus objetivos de vida e de carreira profissional. 

É necessário ressaltar que a análise do clima organizacional precisa ser feita 

anualmente, buscando, assim, saber quais aspectos estão passando por melhorias 

e quais ainda precisam ser analisados. Fica como sugestão e recomendação de 

estudos futuros na organização, a avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho, 

sendo este fator essencial para medir o nível das condições básicas e 

suplementares do ser humano. Estas condições envolvem desde o bem-estar 

físico, mental, psicológico e emocional, os relacionamentos sociais, como família e 

amigos, e também a saúde, a educação e outros parâmetros que afetam a vida 

humana e, consequentemente, interferem no trabalho e produtividade dos 

profissionais. 

Com o segundo objetivo específico, em que se coletaram e analisaram os 

dados do nível de satisfação em relação ao clima organizacional, chegou-se à 

conclusão de que a instituição necessita de colaboradores motivados e 

comprometidos para que a mesma possa alcançar suas metas e objetivos 
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estabelecidos. Para isto, a instituição deve estar atenta aos elementos básicos 

necessários para que o seu colaborador esteja satisfeito: oferecer boas condições 

de trabalho, salários compatíveis com as tarefas desenvolvidas pelo servidor, 

proporcionar treinamentos e orientação básica, ou seja, criar um ambiente de 

trabalho agradável e propício ao bom desenvolvimento das atividades laborais. 

Após analisar os dados, tratou-se, no terceiro objetivo específico, do 

levantamento de propostas de melhorias à organização em estudo. Dentre as 

principais propostas, destacam-se, a sugestão de feedbacks positivos de gestores 

para seus subordinados. Sugeriu-se ainda que a instituição realize treinamentos, 

para todos os colaboradores. Para a melhoria da relação entre chefe e subordinado, 

sugeriu-se que sejam criadas reuniões semanais. Outra sugestão foi a realização de 

eventos corporativos, palestras, entre outros, para o aumento da integração dos 

colaboradores, sendo esta de suma importância para a melhoria no clima do 

ambiente de trabalho. E, por fim, sugeriu-se a implementação da ginástica laboral, 

devido aos colaboradores passarem sete horas consecutivas dentro da organização. 

Este estudo foi suma importância, tanto para a pesquisadora quanto para a 

organização estudada, visto que gerou uma análise prática dentro da instituição, 

baseada no que foi estudado teoricamente. Por meio deste, foi possível 

compreender e diagnosticar os principais impasses existentes no Fórum que afetam 

o cotidiano dos colaboradores e propor melhorias para auxiliar no clima 

organizacional favorável dentro da organização. 

3.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Embora esse estudo tenha atingido seus objetivos, destacam-se alguns 

fatores limitantes constatados durante a execução da pesquisa:  

Inicialmente, percebeu-se que o fator tempo prejudicou de alguma maneira 

para a qualidade do trabalho, pois não foi possível coletar os dados da pesquisa 

com todos os colaboradores da organização. Sendo assim, os resultados foram 

afetados pelo número de respondentes à pesquisa. O ideal seria que houvesse um 

tempo maior para a coleta de dados.  

Outro fator limitante foi a disponibilidade de livros na biblioteca acadêmica 

sobre o assunto e a dificuldade de encontrar livros atualizados para o auxílio da 

fundamentação teórica.  
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A inexperiência na condução de pesquisa foi outro fator, mas, com a ajuda da 

orientadora, tornaram-se mais claro os objetivos e passos para seguir.  

Outro fator limitante foi a proximidade da pesquisadora com a empresa em 

estudo, o que pode, de alguma forma, ter comprometido o olhar imparcial necessário 

para a pesquisa. 

Este estudo de clima organizacional, apesar de ter sua importância 

incalculável, foi limitado, tendo em vista que muitos aspectos revelados são de 

responsabilidade e dependem diretamente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Santa Catarina, ao qual este Fórum é subordinado. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A � QUESTIONÁRIO  

PESQUISA SOBRE O CLIMA ORGANIZACIONAL DO FORÚM DA COMARCA DE 
FRAIBURGO-SC 

Olá, você está convidada(o) a responder o questionário a seguir. Ele servirá 

para a elaboração de TCC no curso de Bacharel em Administração que pode 

contribuir para que ações sejam desenvolvidas para melhorar o clima organizacional 

dos colaboradores que atuam na Comarca de Fraiburgo, SC. 

Você não precisa se identificar. Se concordar em participar, solicita-se que 

responda a todas as questões, para que tenhamos melhores condições para aferir 

os resultados.   

Dúvidas, por favor, entre em contato com a pesquisadora, Jessica Terres 

Dutra (jessica_terresdutra@hotmail.com ou 98865-5805 WattsApp) ou com sua 

orientadora. Prof. Me. Sandra Mara Bragagnolo (sandramara@uniarp.edu.br 9 9925 

1499) 

As primeiras sete perguntas nos ajudarão a descrever o perfil dos colaboradores do 

Fórum de Fraiburgo. 

1 � Idade 

(  ) 17 a 25       (  ) 26 a 40        (  ) 41 a 50       (  ) 51 a 60 

2-  Gênero dos colaboradores

(  ) Masculino              (  ) Feminino                  (  ) Prefiro não informar  
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3- Vínculo empregatício. 

(  ) Servidor público efetivo       (  ) Servidor público exclusivamente comissionado        

(   ) Estagiário     (   ) Voluntário     (   ) Terceirizado 

4- Há quanto tempo trabalha na organização? 

(  ) Até 1 ano   (  ) 1 a 3 anos  (  ) 3 a 5 anos    (  ) 5 a 10 anos   (  ) Acima de 10 anos  

5- Grau de instrução. 

(  ) Ensino fundamental incompleto                 (  ) Ensino fundamental completo 

(  ) Ensino médio incompleto                           (  ) Ensino médio completo   

(  ) Ensino superior incompleto                        (  ) Superior completo 

(  ) Superior com especialização                     (  ) Mestrado � Doutorado  

6- Em qual setor você trabalha? 

(  ) Secretaria de foro          (  ) Cartório         (  ) Gabinete do magistrado                      

(  ) Distribuição/ Contadoria judicial    (  ) Oficialato       (  ) Serviço social    (  ) Outros 

7- Remuneração Mensal. 

(  ) Sem remuneração   (  ) 800 até 1000  (  ) 1000 até 2000   (  ) 2000 até 3000  

(  ) 3000 até 4000         (  ) Acima de 4000 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA 

           8- Qual seu grau de satisfação quanto à estrutura física da instituição? 
           (  ) Plenamente Satisfeito          (  ) Satisfeito        (  ) Indiferente 

(  ) Insatisfeito                            (  ) Completamente Insatisfeito 

           9- Qual seu grau de satisfação quanto às relações de trabalho referente ao material 
permanente (móveis, equipamentos de informática, etc.)? 
(  ) Plenamente Satisfeito           (  ) Satisfeito        (  ) Indiferente  
(  ) Insatisfeito                             (  ) Completamente Insatisfeito 

10-  Com relação ao material de consumo (suprimentos de escritório, café, 
água, etc.) você está: 

(  ) Plenamente Satisfeito           (  ) Satisfeito         (  ) Indiferente 
(  ) Insatisfeito                             (  ) Completamente Insatisfeito 

           11- Com relação à quantidade de servidores/colaboradores para a execução dos 

trabalhos prestados: 
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           (  ) Plenamente Satisfeito           (  ) Satisfeito         (  ) Indiferente 
(  ) Insatisfeito                             (  ) Completamente Insatisfeito 

12- Com relação à preocupação da instituição na preservação e manutenção da 

saúde dos colaboradores:       

           (  ) Plenamente Satisfeito           (  ) Satisfeito         (  ) Indiferente (  ) Insatisfeito                             
(  ) Completamente Insatisfeito 

         13- Como se sente em relação à segurança que você tem do ambiente de trabalho? 

            (  ) Plenamente Satisfeito           (  ) Satisfeito         (  ) Indiferente 
 (  ) Insatisfeito                             (  ) Completamente Insatisfeito 

   14- Como você se sente em relação à distribuição de tarefas? 

            (  ) Plenamente Satisfeito            (  ) Satisfeito         (  ) Indiferente 
 (  ) Insatisfeito                              (  ) Completamente Insatisfeito 

COMUNICAÇÃO INTERNA 

15- Com relação à comunicação com outros servidores/colaboradores, você está: 

           (  ) Plenamente Satisfeito            (  ) Satisfeito          (  ) Indiferente 
(  ) Insatisfeito                              (  ) Completamente Insatisfeito 

16- Com relação à comunicação entre os setores, como você se sente?  

           (  ) Plenamente Satisfeito            (  ) Satisfeito           (  ) Indiferente 
(  ) Insatisfeito                             (  ) Completamente Insatisfeito 

        17- Como você se sente quanto às orientações recebidas para realizar seu trabalho 

(são claras, suficientes e objetivas)? 

           (  ) Plenamente Satisfeito            (  ) Satisfeito           (  ) Indiferente 
(  ) Insatisfeito                             (  ) Completamente Insatisfeito 

18- Em que nível você avalia a sua segurança para passar e receber informações 

em seu ambiente de trabalho. 

(  ) Plenamente Satisfeito           (  ) Satisfeito            (  ) Indiferente 
(  ) Insatisfeito                             (  ) Completamente Insatisfeito 

REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS 

        19- Considerando o trabalho que você realiza, como se sente em relação a sua 

remuneração? 

          (  ) Plenamente Satisfeito            (  ) Satisfeito             (  ) Indiferente 
(  ) Insatisfeito                             (  ) Completamente Insatisfeito 


