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Resumo
O objetivo deste case é salientar a relevância da pesquisa de clima organizacional
como uma importante ferramenta de Gestão de Pessoas. Uma vez que ela visa
diagnosticar e monitorar as percepções e sentimentos dos funcionários em
relação ao ambiente organizacional.
A pesquisa de clima organizacional torna-se um “termômetro” direcionador de
ações para empresa, que está engajada em promover um local de trabalho com
maior qualidade a seus funcionários.
A metodologia utilizada para coleta de dados foi o questionário eletrônico
elaborado internamente, a partir de revisão bibliográfica e conhecimento da
cultura organizacional vigente. São abordados alguns tópicos chaves que estão
sendo trabalhados através de ações proposta por nossa mesa diretora e
administrativa. Evidenciamos a satisfação dos funcionários em trabalhar na
instituição, indicador este que é refletido na qualidade do serviço prestado. A
pesquisa de clima como uma ferramenta de boas práticas de RH engloba
diversas abordagens em sua constituição como: comunicação, trabalho em
equipe, liderança entre outros.
Constatamos que o desenvolvimento organizacional só é alcançado através dos
esforços de empregado e empregador. A pesquisa de clima organizacional tornase uma importante aliada em intermediar este relacionamento, uma vez que
propicia ao funcionário apresentar seus sentimentos e percepções de forma
anônima e a empresa em contra partida recebe dados nem sempre perceptíveis e
que requerem monitoramentos e tratativa.
Palavras - chaves: Pesquisa de clima organizacional. Percepções. Sentimentos.
Satisfação.
Introdução: O ambiente organizacional e suas constantes mudanças
O mercado de trabalho passa por constantes transformações, encontrando-se
cada vez mais competitivo, as empresas percebem a necessidade de reter
talentos para oferecer maior qualidade para o cliente, as pessoas em contra
partida estão mais seletivas no momento de escolher seu futuro local de trabalho,
optam por empresas que ofereçam mais que salários, buscam por organizações
que promovam um ambiente de trabalho saudável, possibilitando assim maior
qualidade de vida no trabalho.
As empresas já reconhecem que o capital humano é o instrumento diferencial
para se obter o sucesso com o consumidor, então vem se observando uma

movimentação para criar condições mais favoráveis, a fim de diminuir situações
como: absenteísmo, turnover, desmotivação, presenteísmo etc.
Com o intuito de verificar a qualidade do ambiente de trabalho, é preciso ficar
atento e se utilizar de ferramentas de RH nesta trajetória, uma delas que
podemos destacar é a pesquisa de Clima Organizacional.
1. Gestão do clima organizacional: Entendendo Clima Organizacional
A literatura apresenta algumas definições para Clima Organizacional, dentre elas
destacamos a de Champion (1985, p.88):
Clima organizacional são as impressões gerais ou percepções dos
empregados em relação ao seu ambiente de trabalho; embora nem
todos os indivíduos tenham a mesma opinião, pois não tem a mesma
percepção,

o

clima

organizacional

reflete

o

comportamento

organizacional, isto é, atributos específicos de uma organização, seus
valores ou atitudes que afetam a maneira pela qual as pessoas ou
grupos se relacionam no ambiente de trabalho.

Litwin e Stringer (apud Santos, 1999) afirmam que o clima organizacional pode
ser definido como um grupo de atributos apreciável do ambiente de trabalho,
captada direta ou indiretamente pelo trabalhador presente na organização.
Podendo interferir na motivação e nas ações dos indivíduos presentes neste
ambiente.
De acordo com Chiavenato (1992), o clima não é palpável ou visto, mas é por
vezes sentido psicologicamente. O clima concebe o ambiente interno da
organização, a atmosfera psicológica presente e a individualidade existente em
cada empresa.
Andrade (2005) contribui com o conceito de clima, ao afirmar que o clima deve ser
observado como a somatória das percepções das pessoas presentes no
ambiente.
1.1 Cultura organizacional
Não há como compreender clima organizacional sem conceituarmos cultura
organizacional. Freitas (1991) esclarece, que o tema cultura organizacional
começou a ser elencado pela literatura em meados da década de 1980. Para
Schein (apud Freitas, 1991, p.74).
A Cultura Organizacional é o modelo dos pressupostos básicos, que um
dado grupo inventou, descobriu ou desenvolveu no processo de
aprendizagem, para lidar com os problemas de adaptação externa e
integração interna. Uma vez que os pressupostos tenham funcionado

bem o suficiente para serem considerados válidos, eles são ensinados
aos demais membros da organização como a maneira certa de se
perceber, pensar e sentir em relação àqueles problemas.

Evidenciamos que a cultura estabelece os padrões de comportamento na
empresa, sendo eles formais ou informais. Reconhece conceitos que impactam
de forma positiva ou não no processo de desenvolvimento empresarial, em
constante transformação. Freitas (1991) conceitua que a cultura organizacional é
composta por elementos que auxilia na sua distinção e entendimento, sendo eles:
valores, crenças e pressupostos, ritos, rituais e cerimônias, tabus, heróis, normas
e processo de comunicação que podem ser observados pelos funcionários
inseridos no ambiente de trabalho.
Andrade (2005) argumenta que “a cultura de cada organização é como a
personalidade de cada indivíduo, única e singular” ela complementa que a cultura
existe e é um forte aliado para esclarecer ou indicar o comportamento da
organização e de seus integrantes.
1.2 Inter-relação entre clima e cultura organizacional
A cultura organizacional é concebida e preservada no decorrer da história da
organização, já o clima organizacional é o diagnóstico do ambiente interno.
Apesar da inter-relação latente entre os dois temas, ressaltamos que ambos
devem ser entendidos de forma separada, uma vez que um influência o outro.
Santos (2000) define, que o clima organizacional possui um perfil transitório,
sendo capaz de absorver intervenções em menor espaço de tempo, já a cultura
abrange transformações organizacionais mais consistentes e frequentemente
necessita de mais tempo para sua assimilação.
A pesquisa de clima organizacional é destacada como uma importante ferramenta
de monitoramento dos sentimentos e percepções de seus funcionários. Segundo
Santos (2000) a pesquisa de clima organizacional é o “termômetro” da empresa
para apontar possíveis razões para desmotivação dos empregados, insatisfação
com as políticas e normas, ausência de oportunidades de crescimento. Estes
fatores constantemente presentes em pesquisa de clima estão frequentemente
relacionados à noção de cultura. A pesquisa de clima mede a compatibilidade
entre a cultura existente e os valores pessoais do trabalhador.
1.3 Como a mudança pode influenciar o clima e a cultura organizacional
Na medida em que aparecem novos produtos, serviços, tecnologias e mudanças
de mercado, algumas organizações insistem em permanecer tradicionalista em

seu ambiente e políticas internas, permanecem com a mesma cultura de sua
fundação (COELHO, 2006). Para Robbins (2000), devido ao grande tempo que a
cultura leva para se estruturar ela influenciará diretamente o clima, por esta
questão, alterações neste cenário ocorrem em longo prazo.
Coelho (2006) relata que preparar-se para as mudanças está sendo trabalhoso,
tendo em vista que constantemente as empresas procuram informações sobre as
transições nas tecnologias, esforçam-se em agregar valor a seus produtos e
serviços e principalmente prever as mudanças de hábito dos clientes.
Observa-se que mudanças consequentes de elementos externos e de
determinados elementos internos ao ambiente organizacional interferem no
comportamento dos empregados. Luz (2003) alega que as mudanças presentes
na econômica do país na década de 1990 forçaram várias empresas a iniciarem o
processo de downsizing, este forte movimento de redução de pessoal e custo,
causou nos funcionários uma nova maneira de portar-se e interpretar seu
relacionamento com a empresa.
Sendo assim não podemos deixar de considerar que o triunfo organizacional está
intimamente ligado à relação homem – trabalho e as mudanças constantes neste
cenário. Uma vez que as transformações organizacionais influenciam o ambiente
de trabalho, a empresa deve ser compreendida como uma estrutura viva, onde as
mudanças abalam suas “estruturas” positivamente ou não. A mudança é cíclica,
portanto temos que ponderar a respeito da inter-relação presente entre as
mudanças organizacional e as mudanças no comportamento do funcionário
(GIL,1994).
2. Pesquisa de clima organizacional: Por que medir o clima?
As empresas realmente competitivas destacam-se por suas ações voltadas a seu
capital humano. É essencial compreender o ponto de vista dos trabalhadores
sobre os elementos que influenciam diretamente ou indiretamente o clima
organizacional. Destacamos a pesquisa de clima organizacional como a melhor
maneira de se analisar o índice de satisfação dos empregados em relação à
empresa e seu trabalho.
Neste cenário organizacional inconstante em que estamos inseridos em especial
em nossa área de atuação, onde seres humanos cuidam de seres humanos,
percebemos que o clima é um termômetro direcionador de ações. Se analisarmos
as informações trazidas pela revista Exame referentes às “Melhores Empresas
para se trabalhar”, as companhias citadas como referência, possuem entre seus
pontos em comum a qualidade com que gerenciam seu capital humano, desta

forma entendesse que o clima interno deve ser destacado como diferencial
competitivo.
A pesquisa de clima busca então prover a empresa a possibilidade de avaliar
claramente suas fragilidades e direcionar suas ações para elevar a satisfação do
funcionário.
A pesquisa e o estudo do clima organizacional alcançam de forma amplamente
satisfatória o seu intento em coletar e centralizar as informações relevantes
acerca do ambiente de trabalho, ela se propõe a ser um importante canal de
comunicação dos empregados para com a empresa, através dela o funcionário se
sente seguro em destacar suas percepções e sentimentos uma vez que o clima é
construído por todos e por cada um em especial.
Utilizar está ferramenta de gestão de pessoas demonstra o empenho da
instituição em evidenciar e monitorar os fatores que influenciam positivamente,
podendo assim mantê-los e aprimorá-los e para os fatores negativos tratá-los,
atuando de forma mais direta nas adversidades.
A pesquisa de clima sendo uma ferramenta de fácil aplicação por parte da
empresa e de grande aceitação por parte dos funcionários promove a interação
de ambas as partes, pois através dela pode-se conhecer o que a força de trabalho
pondera sobre as ações de seus administradores e políticas internas.
3. Estudo de Caso: Etapas da pesquisa.
Nosso estudo de caso é ilustrativo, pois visa apresentar nossa utilização da
pesquisa de clima, para realizá-la optamos pelo método de questionário, este nos
permite:
 Atingir o maior número de funcionários;
 Custo baixo;
 Anonimato;
 Questões mistas (alternativas e dissertativas);
 Perguntas cruzadas para checar consistência das respostas;
 Clareza no vocabulário;
 Possibilidade de teste para averiguar o entendimento das questões;
A maneira escolhida de aplicar a clima organizacional é através de questionário
eletrônico, disponibilizados nas telas dos computadores em forma de atalho e
através de link divulgado por e-mail para acesso em qualquer aparelho eletrônico
conectado à internet.
Nosso questionário de clima organizacional é composto por 35 perguntas
subdivido em categorias, sendo eles:

Categorias

Perguntas pertencentes a grupo

Canais de comunicação

1

Liderança

da 2 a 7

Ambiente de trabalho

da 8 a 12

Condições de Trabalho

da 13 a 19

Práticas de Gestão de Pessoas

da 20 a 24

Salário e Benefícios

da 25 a 28

Qualidade de Vida

da 29 a 31

Outros assuntos.

da 32 a 35

Uma vez que a pesquisa de clima para ser realmente efetiva deve se moldar
conforme as necessidades internas da empresa, escolhemos estes temas para
serem monitorados, pois como explica Sorio (2005), a pesquisa de clima torna-se
a base para aprimorar o desenvolvimento do ambiente de trabalho, sendo assim
com esta estruturação conseguimos monitorar a:
 Integração de processos e setores funcionais;
 Melhorar a comunicação;
 Enfocar clientes internos e externos, aumentando sua satisfação;
 Aumentar a produtividade;
 Diminuir a rotatividade de trabalhadores e criar um ambiente de trabalho
seguro.
Segundo esclarece (BERGAMINI, CODA, 1997, p. 99) “a pesquisa de clima
organizacional é um levantamento de opinião que caracteriza uma representação
da realidade organizacional”, concluímos que esse entendimento da realidade
organizacional só é factível por que as informações pesquisadas apresentam
empiricamente as percepções dos funcionários em relação a seu local de
trabalho. Desta forma, é relevante monitorar o clima organizacional.
3.1 Evoluções da ferramenta em nossa instituição
Em 2012 a pesquisa de clima foi elaborada pela primeira vez via sistema, criado
internamente pela equipe da Tecnologia da Informação do Hospital, o acesso era
por meio de atalho nos computadores da empresa, o questionário utilizado neste
período continha 28 perguntas, esta forma de aplicação facilitou o trabalho, pois
não seria mais necessário entregar e receber os formulários impresso.
Nos anos de 2013 e 2014 não houve aplicação da pesquisa, sendo retomado em
2015, sob nova direção, anteriormente a pesquisa era aplicada pelo setor de

Recrutamento e Seleção passando então a ser conduzido pelo setor de Avaliação
de desempenho, através de convite feito pelo gestor de pessoas. Aceitamos o
desafio e retomamos a parceria com a TI para dar continuidade ao projeto com
uma nova roupagem, a fim de concretizar nossas ideias, idealizamos uma
ferramenta on-line, onde os funcionários usufruíssem da liberdade de responder à
pesquisa de qualquer local, através de aparelho conectado à internet, trazendo
assim mais confiança sobre o anonimato das respostas.
Por ser uma ferramenta interativa tínhamos acesso em tempo real, por meio de
gráficos sobre a quantidade de pesquisas respondidas, facilitando o processo de
estimular os funcionários a participarem da pesquisa. Uma vez que antes da
aplicação da mesma fazíamos o levantamento da quantidade de trabalhadores
que pertenciam a nosso quadro de funcionários.
Nosso objetivo era atingir o maior número de funcionários respondendo a
pesquisa, para isso ocorrer era necessário transmitir, confiança e transparência
na condução da pesquisa, a estratégia utilizada foi dar o retorno dos resultados
da pesquisa aos funcionários, após seu término, em forma de apresentação
realizada pelo gestor de pessoas, além dos dados coletados era exposto às
possíveis ações que seriam trabalhadas naquele ano.
No terceiro ano de aplicação da pesquisa de clima tendo como o setor de
Avaliação de Desempenho como responsável, críamos em 2017 o diferencial de 3
questionários, a fim de atingir os diferentes públicos existentes na instituição,
sendo eles: Lideranças, funcionários operacionais e funcionários portadores de
deficiência (PCD), neste ano contamos com a participação de 1.248 funcionários
respondendo a pesquisa. Realizamos está mudança, pois evidenciamos através
de feedback dos funcionários e contato com professores da área que estes
cargos possuem visões, escolaridade e responsabilidades distintas, sendo assim
com a nova forma de aplicação do questionário conseguimos monitorar fielmente
os sentimentos e percepções de cada grupo.
A partir daí começamos a acompanhar e moldar nossa ferramenta, ao longo
destes 3 anos reformulamos, enxugamos a quantidade de perguntas, tornamos as
perguntas mais acessível a todos os públicos presentes em nossa instituição,
fortalecemos os canais de divulgação das perguntas e intensificamos a
importância da participação de todos, uma vez que o clima é construído não
apenas pela empresa e sua cultura, mas também por cada indivíduo presente

nela, além da apresentação dos resultados, constatamos o interesse da
comunidade hospitalar em participar da pesquisa, uma vez que na Santa Casa ela
é facultativa e não obrigatória.

Gráfico 1. Série histórica da pesquisa de clima.
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Levantamento feito através de dados internos.

Analisando os dados apresentados percebemos que no ano de 2012 contamos
com a participação de 55,38% dos funcionários e que após a lacuna entre a
aplicação da pesquisa de 2015 alcançamos uma participação de 67,81%, ou seja,
obtendo assim um aumento de 12,43% de respostas. Para o ano 2016 nos
mantivemos com um índice similar com o do ano anterior de 67,63% e em nossa
última pesquisa aumentamos nosso índice para 68,69%. Percebemos que as
mudanças foram bem aceitas pelos funcionários o que causou maior adesão e
interesse em responder a pesquisa.
3.2 Investimento necessário para aplicação da Pesquisa de Clima
Organizacional
A pesquisa de Clima Organizacional na primeira vez que foi aplicada na
instituição, foi disponibilizada aos funcionários em forma de questionário impresso
e estes, após lidos e respondidos eram devolvidos a área de recursos humanos,
esta forma de aplicação apresentava o custo das folhas de sulfite e impressão e a
necessidade de criar-se um arquivo para guardar os formulários, também
demandava de mais tempo de trabalho, pois tinha que ser entregue para todos os
funcionários, aguardar a devolução, repor possíveis extravios de questionário,

analisar, posteriormente tabular os resultados através do Excel e arquivar os
formulários.
A pesquisa de clima organizacional online que utilizamos hoje apresenta baixo
custo para se implantar, utilizamos de literaturas e percepções culturais para dar
origem às perguntas e do departamento interno de T.I para desenvolver a
ferramenta sem que houvesse a necessidade de alocarmos recursos de mão de
obra externa.
Em consulta pela internet descobrimos que consultorias externas para aplicar
uma pesquisa de clima organizacional em empresa de grande porte como nosso
hospital, cobra em média de 4 mil a 10 mil reais.
3.3 Cronograma para aplicação da Pesquisa de Clima Organizacional
Realizamos a pesquisa de clima organizacional anualmente, pois em menor
tempo é improvável pôr em práticas as ações levantadas através dos resultados
obtidos, algumas ações requerem tempo e orçamento.
A pesquisa inicia-se em meados de outubro, sendo disponibilizada por 10 dias à
15 dias, para o acesso dos funcionários, após a data previamente divulgada via email, portal interno e mural, encerramos o acesso ao questionário e iniciamos a
segunda fase dos trabalhos, analisar os gráficos e as respostas das perguntas
abertas, formulamos os relatórios e slides de apresentação e encaminhamos ao
gestor de pessoas para que ele possa mostrar a mesa diretora e administrativa,
que analisará os resultados para implementar possíveis planos de ações, esse
são divulgados geralmente no 1º semestre do ano seguinte para os funcionários.
Disponibilizamos posteriormente os gráficos por e-mail aos trabalhadores e
sucessivamente marcamos a apresentação dos resultados em nosso salão de
convenções. Assim como a participação da pesquisa a devolutiva é facultativa,
partindo do funcionário o interesse em participar ou não, disponibilizamos em
média 5 horários, intercalados entre manhã, tarde e plantões da noite para que
todos os interessados tenham a possibilidade de participar independente de sua
escala de trabalho.
Nosso cronograma é definido da seguinte maneira:

Variáveis para aplicação da
pesquisa de clima

Período

Planejamento da Pesquisa

Definição de datas no
primeiro trimestre do ano

Definição de variáveis

Geralmente acontece entre
Abril e Maio

Montagem e Validação dos
questionários

Entre Junho a Agosto

Divulgação da Pesquisa

Início do mês de Outubro,
através do Portal interno,
mural, e-mail e descansos de
telas

Aplicação e coleta de dados

Tabulação dos dados

Definição dos planos de ações
e divulgação dos resultados

De 15 de Outubro a 1 de
Novembro
A ferramenta tem a
funcionalidade de tabular os
dados ao longo da pesquisa,
sendo assim em seu término
já temos acesso aos dados.
1º semestre do ano seguinte

3.4 Abrangência e adaptabilidade da ferramenta de clima organizacional:
Conforme discorrido a cima por ser uma ferramenta interativa, adaptável e
sigilosa, ela consegue ser utilizada por diversas áreas, inclusive na Santa Casa,
após a consolidação da ferramenta, aplicamos “mini climas” em forma de
questionário impresso, em setores distintos, onde a liderança precisava
diagnosticar situações presentes em seu setor, a pesquisa de clima foi utilizada
para medir as percepções e opiniões daquele grupo de funcionários.
Qualquer área que tenha o intuito de aprimorar e monitorar seu processo interno,
pode se utilizar da ferramenta. Outro exemplo é o setor de Qualidade de nossa
instituição, que está utilizando o mesmo formato de questionário para pesquisa de
satisfação interna entre os setores do hospital, para identificar as fragilidades
existentes no setor e trabalhar visando à melhoria do processo. Seu enfoque é
diferente do da pesquisa de clima que visa o maior número de participantes, está
pesquisa promovida pelo setor de Qualidade tem como público alvos os líderes
que tenham processos em comum com o setor avaliado.
A pesquisa de clima organizacional se torna multifuncional, quando se trata da
gama de opções de como utilizá-la, é uma ferramenta que possui muita literatura
para basear-se, não exige obrigatoriamente a utilização de tecnologias, sendo

assim basta elaborar perguntas condizentes com suas necessidades e cultura,
Rudio (1989) defende que não há empecilhos para estruturação da ferramenta de
clima, ressalta que ela tem a obrigação de ser clara com objetivos delineados e
traduzir o intento da pesquisa.
Quando a instituição tem a oportunidade de desenvolvê-la internamente, ela se
torna uma ferramenta prática, pois a área incumbida em sua estruturação terá
mais contato com as necessidades presentes na empresa, tendo em vista que ela
é mutável e que a cada nova aplicação as perguntas, podem ser reavaliadas,
inseridas ou descartadas, por estas razões defendemos ser uma ferramenta
adaptável para diferentes tipos de instituições. A ferramenta pode ser constituída
de forma diferente, priorizada determinada abordagem ou área de atuação, porém
a sua finalidade não se altera, pois ela sendo utilizada de forma correta pode
trazer importantes informações, através da pesquisa de clima as instituições
podem avaliar o real sentimento de seus funcionários em relação à empresa e
trabalhar nas questões apresentadas.
3.5 Ações evidenciadas com a pesquisa de clima organizacional:
Nossa política de Gestão de Pessoas preconiza um ambiente de trabalho
saudável que busca agregar a família em nossas ações, ao analisar o histórico
das pesquisas de clima aplicadas até o momento, constatamos bons resultados
neste intento, indicando assim que os funcionários identificam os esforços da
instituição em manter e fortalecer estes quesitos, pois o nível de contentamento
com a empresa mantém-se elevado. Quando se trata em satisfação em se
trabalhar na Santa Casa, percebemos através da pergunta “Gosto de trabalhar na
Santa Casa” que os funcionários gostam do ambiente de trabalho promovido pelo
Hospital.

Gráfico 2. Gosto de trabalhar na Santa Casa
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Levantamento realizado através de dados internos.

Outro índice que visa monitorar a satisfação em relação a nossa política de
Gestão de Pessoas e foi acrescentada em 2017 é a pergunta “Você percebe a
importância da CART (Comissão de Atração e Retenção de Talento) realizar
eventos como: dia das mães, dia dos pais, dia da mulher, dia do homem, dia das
crianças etc”.

Gráfico 3. Você percebe a importância da CART
realizar eventos?
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Levantamento realizado através de dados internos.

Em virtude dos indicadores levantados iremos fortalecer as ações junto a CART
(Comissão de Atração e Retenção de Talentos), de promover uma interação da
família ao ambiente de trabalho, através das festas e eventos realizados em datas
comemorativas, onde a família do funcionário pode participar junto à comunidade
hospitalar.
Nossa preocupação e o cuidado em monitorar a satisfação dos nossos
funcionários em relação a nosso ambiente e nossas práticas, advêm da certeza
que a satisfação de nossos trabalhadores reflete na qualidade do serviço
prestado.
Índice este que podemos visualizar no gráfico abaixo fornecido pelo setor de
Ouvidoria, referente às informações fornecidas pelos clientes nas pesquisas de
satisfação de nossas unidades, separados por convênio e SUS.

Gráfico 4. Satisfação dos clientes com o atendimento
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Analisando as informações deste gráfico, pudemos perceber que a taxa de
satisfação com nosso atendimento, principalmente SUS, vem aumentando
gradativamente demonstrando assim que as ações desenvolvidas pela instituição
estão sendo percebidas pelos funcionários e consequentemente repercutindo no
aumento da qualidade do serviço prestado.
Nossa conduta permanecerá em aplicarmos a pesquisa de clima organizacional
periodicamente, com a finalidade de fortalecer este canal de comunicação do
funcionário com a empresa, com propósito de manter um ambiente de trabalho
saudável como detectado na pergunta “Gosto de Trabalhar na Santa Casa”,
envolvendo família através das ações criadas pela CART e formação profissional,
assim refletindo na satisfação de nossos pacientes, dignos de todo nosso respeito
e atenção, pois acreditamos que o indivíduo satisfeito desenvolve seu trabalho
com melhor resultado e desta forma isto repercutir na comunidade que prestamos
atendimento.
3.6 Pontos a se trabalhar
Evidenciamos nestas 3 pesquisas de clima, que alguns indicadores devem ser
monitorados e trabalhados, pois apresentam índice de satisfação parcial sendo
eles comunicação, liderança e trabalho em equipe considerados em duas esferas
a primeira internamente, ou seja, dentro do próprio setor e segunda externamente
com as equipes de outros setores. Na pergunta “Sua liderança informa sobre as
decisões importantes que estão acontecendo na Santa Casa e que afetam seu
trabalho” constatamos que:

Gráfico 5. Sua liderança informa sobre as decisões importantes que
estão acontecendo na Santa Casa e que afetam seu trabalho
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Averiguamos que apesar da melhora do índice desde 2015, ainda devemos
trabalhar com o líder, a necessidade de comunicar as decisões importantes a
força de trabalho, pois os funcionários ainda não se sentem devidamente
informados sobre este tipo de decisão. Outro indicador que destacamos
envolvendo comunicação e liderança é sobre a pergunta “Minha liderança se
manifesta positivamente quando demonstro um desempenho acima do esperado”,
obtivemos como retorno os seguintes dados:
Gráfico 6. Minha liderança se manifesta positivamente
quando demonstro um desempenho acima do esperado
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Esta pergunta também remete aos critérios da pergunta anterior, ou seja,
liderança e comunicação, porém agora não sobre as informações e sim sobre o
aspecto da comunicação referente a elogios, se nossos trabalhadores se sentem

elogiados por seus líderes, constatamos que em 2015 com o percentual de 53%
evoluímos no ano seguinte 9,94% e obtivemos uma baixa na pesquisa de 2017
alcançando o índice de 35,07%.
Outro indicador importante a ser monitorado e reflete os tópicos liderança e
comunicação é trabalho em equipe neste tema, trabalhamos em duas esferas a
interna, ou seja, próprio setor e a externa, outras equipes.

Gráfico 7. Acredito que há um relacionamento
profissional adequado entre as equipes dos diferentes
setores da instituição?
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Visando tratar está dificuldade de comunicação dentro da liderança e promover
ações que estimulem o trabalho em equipe interno e entre as diversas equipes
existentes em nosso ambiente de trabalho o Time LED, grupo interno responsável
por desenvolver os líderes, trabalhará os resultados da pesquisa de clima em
oficinas e vivências, buscando auxiliar nesta dificuldade evidenciada para que no
clima de 2018 tenhamos outros resultados.
Outro índice que sofreu tratativa são os indicadores que medem a satisfação com
a cesta básica e tíquete alimentação:

Gráfico 8. Tenho uma boa cesta básica
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Gráfico 8.1. Tenho um bom tíquete
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Como pudemos perceber nossa força de trabalho demonstrar baixa satisfação
com a cesta básica e o tíquete alimentação oferecida pela Santa Casa, como
plano de ação emergencial visando também a diminuição da rotatividade e
absenteísmo foi oferecido até janeiro de 2019, posterior a está data será
reavaliado sua efetividade, o acréscimo de um tíquete extra para as equipes de
enfermagem que prestam assistência direta ao paciente, ação está que busca
intervir nestas duas frentes aumentar a satisfação e diminuir o turnover.
Nossa pesquisa de clima abarca também tópicos sobre ergonomia através da
pergunta “No meu setor há boas condições ergonômicas (cadeira com regulagem,
mouse pad com apoio, suporte para monitor, descanso de pés, apoio de punho)?

Como ação em 2016 foi contratada uma empresa para realizar o laudo
ergonômico de todos os postos de trabalho da Santa Casa, visando a qualidade
do ambiente para o trabalho, posteriormente após o fechamento do laudo, foi
criado a comissão de ergonomia interna (CER) composta por áreas estratégicas,
visando efetivamente implementar as ações sugeridas pelo Ergonomista de forma
setorial considerando a criticidade de cada área.
4. Conclusão
Acreditamos que como muito bem exposto pelo estatístico William Edwards
Deming em sua famosa frase “Não se gerencia o que não se mede, não se mede
o que não se define, não se define o que não se entende, não há sucesso no que
não se gerencia”.
Uma gestão de clima organizacional depois de iniciada e consolidada, ela visa
constituir ações corretivas e preventivas no ambiente organizacional, visando à
qualidade de vida no trabalho. Desta forma seu intuito é diagnosticar e monitorar
o clima organizacional acerca dos sentimentos e percepções individuais e
coletivas. Ela como uma rica fonte dados pode-se utilizar das informações
coletadas de inúmeras formas e dividi-las dentro de seu contexto interno.
Segundo Andrade e Amboni (2007), o desenvolvimento organizacional é um meio
pelo qual a empresa adaptasse a necessidade do mercado, respondendo de
forma positiva a demanda existente. Devemos pensar nele como uma construção
diária, continua e em longo prazo.
A pesquisa de clima é uma ferramenta importante no diagnóstico organizacional,
uma vez que bem elaborada, estruturada e monitorada, identificará de forma
fidedigna o cenário organizacional atual. Como Bergamini e Coda (1997)
defendem a pesquisa de clima fornece informações para que os administradores
e a área de Gestão de Pessoas impulsionem a companhia por meio de uma
gestão estratégica mais eficiente.
Os projetos de desenvolvimento organizacional apresentam por finalidade alterar
o comportamento dos funcionários, visando conduta mais produtiva dentro do
ambiente organizacional (GIL,1994).
Moreira (2008) cita que quando pensamos em ações estratégicas, principalmente
voltada a área de Gestão de Pessoas, qualquer conduta deve ser alicerçada nos
dados coletados e nos recursos existente. O passo seguinte, após efetuada a
pesquisa é investigar como sanar os desequilíbrios apontados, deve-se verificar
os contrapontos de benefícios e custos das ações a serem implantadas.
Concluímos que a ferramenta de clima organizacional apresenta relevância para

perceber e tratar os sentimentos dos funcionários em relação a empresa,
tornando-se uma boa prática de recursos humanos.
5. Referência bibliográfica
ANDRADE, Claudia. A Secretária Executiva como Avaliadora do Clima e da
Cultura Organizacional em uma Cooperativa de Trabalho Médico. 87 p.
Relatório de Estágio Supervisionado (Curso Secretariado Executivo) – Centro de
Estudos Filadélfia (UNIFIL), Londrina (PR), 2005.
ANDRADE, R. O. B.; AMBONI, N. Teoria Geral da Administração: das origens
as perspectivas contemporâneas. São Paulo: Makroon Books, 2007.
BERGAMINI, Cecília Whitaker; CODA, Roberto. Psicodinâmica da Vida
Organizacional. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1997.
CHAMPION, Dean J. A Sociologia das Organizações. São Paulo: Saraiva,
1985.
CHIAVENATO, Idalberto. Gerenciando Pessoas: o passo decisivo para
administração participativa. São Paulo: Makroon Books, 1992.
COELHO, Graziele Albano. Cultura Organizacional como Vantagem
Competitiva: uma análise dos artigos publicados na Revista Hsm Management
de 2000 a 2005. 62. P. Monografia (Especialização em Gestão e Estratégia
Empresarial – Centro de Estudos Filadélfia (UNIFIL), Londrina (PR), 2006.
FREITAS, Maria Ester de. Cultura Organizacional Grandes Temas e Debates.
Revista de Administração de Empresas. São Paulo, v.31, n.3, p. 73-82,
jul./set.1991.
GIL, A. C.Administração de Recursos Humanos: um enfoque profissional. São
Paulo: Atlas, 1994.
LITWIN, G. H.; STRINGER, R. A. Motivationand Organization Climate. Boston:
Harvad Business School, 1968.
LUZ, Ricardo. Gestão do Clima Organizacional. São Paulo: Qualitymark, 2003.
MOREIRA, Elen Gongora. Clima Organizacional. Curitiba: IESDE Brasil S.A,
2008.
ROBBINS, Stephen P. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo:
Saraiva, 2000.
RUDIO, F. V. Introdução ao Projeto de Pesquisa Científica. 13. Ed.
Petrópoles: Vozes. 1989.
SORIO, W. Clima Organizacional. Publicado em: 18 abr. 2005. Disponível em:
<http://www.rh.com.br/Portal/Motivacao/Artigo/4070/clima-organizacional.html>.
Acesso em: 20 jul. 2018

