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RESUMO  

 

O objetivo principal desta pesquisa foi analisar a percepção dos funcionários sobre o clima 

organizacional de uma Escola de Educação Infantil em Belo Horizonte – MG. O presente 

trabalho foi realizado a partir das duas abordagens qualitativas e quantitativas e através das 

pesquisas descritiva e estudo de caso, tendo como universo pesquisado 20 (vinte) funcionários 

de uma Escola de Educação Infantil de Belo Horizonte.  Através desta pesquisa foi possível 

perceber que os colaboradores estão satisfeitos com o cargo que ocupam e com os benefícios 

oferecidos pela empresa, porém outros aspectos como o clima da empresa, o trabalho em 

equipe, a equidade no tratamento dos funcionários apresentaram índices insatisfatórios, que 

necessitam de uma melhor atenção pela gestão.  

  

PALAVRAS-CHAVE: Gestão Escolar; Administração Escolar; Clima Organizacional; 

Satisfação no Trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

Dentro do contexto empresarial e perante a execução das políticas de gestão, percebe-

se a crescente preocupação das organizações com o capital humano e com o seu bem-estar, 

uma vez que os mesmos são vistos como peças essenciais para o bom desempenho e 

desenvolvimento da empresa e capazes de proporcionarem um diferencial competitivo diante 

do mercado. 

Entender a participação das pessoas e sua real contribuição nos processos remete aos 

gestores a necessidade de investimento constante neste principal ativo das organizações, 

desenvolvendo boas práticas que visem melhorar a qualidade de vida dos colaboradores e os 

fatores que influenciam diretamente o ambiente de trabalho.  

Umas das maneiras para analisar e compreender este cenário é através da ferramenta 

da pesquisa do clima organizacional que visa verificar como os funcionários se sentem nas 

empresas, a forma como isto influencia e são influenciados, a maneira como interagem entre 

si, com o objetivo de proporcionar a melhoria no trabalho e a satisfação perante as relações 

pessoais e profissionais.  

Deste modo, este trabalho tem como objetivo geral analisar a percepção dos 

funcionários sobre o clima organizacional de uma escola de educação infantil em Belo 

Horizonte – MG. 

Tendo também como objetivos específicos: Pesquisar os conceitos de clima 

organizacional; Identificar a importância do clima organizacional enquanto ferramenta para a 

gestão da empresa; Avaliar a satisfação dos indivíduos com o emprego e com a empresa. 

Diante do exposto o problema de pesquisa é: Qual a percepção dos funcionários sobre 

o clima organizacional em uma escola de Educação Infantil? 

Atualmente, devido à grande competitividade presente no mercado, as empresas criam 

constantemente meios e estratégias de inovação para atender e reter tanto seu público externo 

quanto o seu público interno. Esses tipos de práticas bem desenvolvidas dentro das 

organizações possibilitam as mesmas obterem um melhor destaque no mercado e uma maior 

facilidade no alcance dos seus resultados. Diante deste contexto, percebe-se a real necessidade 

das empresas estarem bem preparadas e alinhadas nas diretrizes do negócio, definirem bem a 

estrutura organizacional e promoverem uma gestão eficiente que corresponda aos objetivos 

das mesmas. Através da boa gestão, é possível identificar o funcionamento total da empresa, o 

detalhamento de cada setor e entender como ambiente interno se caracteriza e é influenciado 

pelos colaboradores ou por outras variáveis.  
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Segundo Lima e Albano (2002), o clima organizacional reflete a história dos tipos de 

pessoas que a organização atrai, dos seus processos de trabalho, das modalidades de 

comunicação e também reflete a história de quem exerce a autoridade dentro do sistema. O 

clima organizacional é componente e também resultado da própria cultura, tradições e 

métodos de ação de cada organização.  

Por isso, o capital humano é uma peça fundamental dentro da organização que 

necessita de atenção e investimentos constantes, priorizando a sua satisfação, pois influencia 

no processo produtivo e na qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela empresa.  

A partir da contribuição dessa ferramenta para a gestão empresarial, atribui-se a 

relevância deste estudo do clima organizacional como forma de identificar aspectos 

significativos presentes no ambiente interno escolar, como a percepção e a satisfação das 

pessoas perante a organização, a relação com a produtividade, às consequências e benefícios 

que o clima é capaz de proporcionar, visto como fatores indispensáveis na busca dos objetivos 

e do sucesso organizacional. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

A cultura organizacional de uma empresa é formada por um conjunto de valores, 

normas e regras que os indivíduos nela inseridos devem seguir para interagir com os outros 

indivíduos da organização. Portanto, faz-se necessário que este fator esteja bem definido e 

conceituado, pois é fundamental para o alcance dos objetivos e do sucesso organizacional, 

visto que, ele que determina e espera como as pessoas devem agir e como devem tomar as 

decisões, reconhecendo e respeitando assim as limitações. 

A cultura de uma empresa determina a forma como funciona um clima organizacional 

de acordo com manifestações linguísticas e sociais, então se acredita que a cultura é 

fator determinante de sucesso de uma organização, a transformação de uma empresa 

depende da aderência de valores intrínsecos da cultura organizacional (FERNANDES; 

PEDROSO, 2010, p.18). 

 

O ambiente organizacional sofre constantemente transformações e influências tanto 

internas quanto externas.  É função dos gestores estarem atentos a estas modificações, 

adequando-as e adaptando-as da melhor maneira para a sua empresa, pois assim como outros 

aspectos, a cultura organizacional pode também sofrer alterações, passível de ser revalidada 

ou até mesmo modificada, por isso, a mudança é uma tarefa difícil de lidar e encarar no 
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contexto organizacional, pois as pessoas geralmente apresentam receio e medo do novo e do 

desconhecido. Logo, é preciso que todos os indivíduos estejam cientes dos benefícios destes 

novos processos, dispostos a se adaptarem em favor de uma organização melhor.  

Conforme Schein (2001), a mudança cultural é transformadora, pois é preciso 

desaprender antes de aprender algo novo. Este é um processo doloroso e que causa resistência 

à mudança. A liderança exerce um papel importante neste processo por que as pessoas devem 

estar estimuladas a desaprender alguma coisa antes de aprender coisas novas. 

Outro fator importante neste processo é identificar e entender que cada empresa possui 

sua própria cultura, suas particularidades, sua forma de gestão. As mudanças impostas sejam 

pelo mercado ou por outras políticas, devem se adequar a partir da sua realidade e não apenas 

através do cenário de outra empresa. 

Com base neste conceito, Jones (2010) também afirma:  
  

Cultura organizacional pode ser utilizada para aumentar a eficácia organizacional. Isso 

porque a cultura organizacional controla a forma como os membros tomam decisões; a 

maneira como interpretam e administram o ambiente organizacional; o que fazem com 

a informação e como se comportam. A cultura assim afeta o desempenho e o 

posicionamento competitivo de uma organização. (JONES, 2010, p.147). 

 

 

Diante destas informações os fatores que influenciam na cultura organizacional 

apontam que são a maneira como seus colaboradores entendem as informações recebidas 

pelos gestores e como eles conduzem toda essa comunicação.  

 

SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

 

Para que se obtenham bons resultados e alcance o sucesso desejado é necessário que as 

empresas invistam e cativem diariamente o seu capital humano, através de reconhecimentos e 

valorização pelo trabalho exercido. Uma das maneiras fundamentais é estabelecer uma 

relação saudável entre os objetivos pessoais e os objetivos da empresa, de forma que os 

indivíduos sintam-se sempre motivados a buscá-los. 

As atitudes e comportamentos que estes indivíduos desempenham na empresa refletem 

como eles se sentem em relação ao trabalho desenvolvido, a equipe a qual estão inseridos e 

traduzem também diversos outros aspectos. “A satisfação no trabalho é uma variável de 

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

em relação a alguns de seus aspectos”. Ou seja, o quanto as pessoas gostam do trabalho que 

exercem. (SPECTOR, 2003, p. 221). 
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Porém, ainda segundo o mesmo autor, encontrar o equilíbrio entre estas duas diretrizes 

torna-se muitas vezes difícil, pois a satisfação no trabalho é um fenômeno complexo e de 

difícil mensuração por se tratar de algo subjetivo, que sofre modificação de uma pessoa para 

outra e que leva-se em consideração a influência de outras variáveis.  

 
Gerenciar o clima pressupõe duas preocupações; uma de natureza social e outra 

econômica. A primeira; remete-nos aos cuidados com a qualidade de vida no 

trabalho. A segunda; visa melhorar a produtividade das organizações; com o 

aumento do engajamento; do comprometimento; da motivação de seus empregados. 

(LUZ, 2014, p. 40). 

 

Mais uma vez retrata a responsabilidade dos gestores e ao G.P (Gestão de Pessoas) 

quanto à gestão dos seus colaboradores, sempre atentos a identificar as suas necessidades, 

seus anseios e projetos futuros, como uma estratégia de agregar valor não somente a empresa 

como também agregar valor a vida pessoal e profissional dos mesmos. (CHIAVENATO, 

2004). 

  

MOTIVAÇÃO NO TRABALHO 

 

De acordo com Bergamini (2014, p. 158),  

Conforme a situação vivida no momento, diferentes grupos de necessidade estão em 

jogo. Assim, as motivações diferem em situação familiar, no contexto escolar, em 

situação religiosa, no esporte, na situação de trabalho e assim por diante. Por isso, o 

importante é examinar, tão detidamente quanto possível, quais as necessidades em 

jogo, em situação de trabalho. 

 

Cada indivíduo tem uma necessidade. Não adianta o gestor usar a mesma técnica para 

diferentes colaboradores; é preciso ficar imerso no ambiente de cada um, no dia a dia para 

perceber o que determinado sujeito leva em conta na hora de se posicionar já que segundo 

Araújo (2006), motivação vem do interior de cada um, ninguém motiva ninguém. O gestor 

então deve trabalhar para que o colaborador mantenha o mesmo entusiasmo e motivação que 

tinham no primeiro dia de trabalho. 

 

GESTÃO DE PESSOAS EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

As escolas de Educação de Infantil estão presentes no cotidiano da maioria das 

pessoas e pode-se observar na prática que elas se referem às Instituições de Educação Infantil 

como sendo exclusivamente um local para cuidar das crianças enquanto os pais trabalham. 

Mas é necessário compreender que existe todo um processo envolvido nesta questão. Os 



6 

 

profissionais que atuam nesta área exercem uma sistemática de ensinamento a cada momento, 

no banho, a cada troca; um critério de aprendizagem. Pode se verificar que o educar e o cuidar 

são aspectos inseparáveis e estão presentes no cotidiano destas ações.  

Craidy (2002, p.61) afirma ser equivocado alegar que, “só agora, as creches e pré-

escolas se transformaram em instituições educativas. Elas sempre foram instituições 

educativas, já que é impossível cuidar de crianças sem educá-las”. 

Para entender todo este processo de atendimento à criança, torna-se necessário entrar 

no exercício do Gestor que atende a esta faixa etária e lida diretamente com profissionais 

Pedagogos, que estão prontos para contribuir com uma rica experiência voltada para este 

público.  Estes gestores devem ter clareza da importância deste profissional para a 

organização e valorizá-los perante o trabalho que os mesmos desenvolvem, através da 

construção do saber e da educação na vida das crianças.  

Visto esta importância, é papel do Gestão de Pessoas: 

O objetivo da GP (Gestão de Pessoas) dentro de uma organização seja ela de 

qualquer natureza é fornecer subsídios para intermediar as relações de trabalho, pois 

é um órgão fundamental para aliar os objetivos pessoais (autorrealização; status e 

reconhecimento) aos objetivos organizacionais; que podem ser; sustentabilidade 

econômica; conquista de posições de destaque na comunidade e no mercado; retorno 

aos acionistas; competição justa com a concorrência ou o correto atendimento aos 

anseios dos stakeholders. (STADLER, 2014, p. 15) 

 

Esta valorização tanto interna como externa, contribui para que o clima organizacional 

possa fluir com leveza e estabilidade, pois os colaboradores se sentem satisfeitos ao serem 

admirados com olhares perceptíveis de um profissional competente e capaz.  

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

O clima organizacional é um assunto que deve ser analisado pelos gestores com maior 

profundidade, devido tamanha a importância que se tem para a organização. Ele é responsável 

por guiar o dia-a-dia das empresas, através do ambiente de trabalho e dos seus colaboradores. 

Ele reflete questões cotidianas que sinalizam a situação real da empresa, como: a satisfação 

com o trabalho desenvolvido e com a empresa, a interação com os seus superiores e com a 

equipe, a comunicação interna, o mercado externo, entre outros aspectos. 

De acordo Luz (2014, p.12) “Clima organizacional é o reflexo do estado de ânimo ou 

do grau de satisfação dos funcionários de uma empresa, num dado momento, é a atmosfera 

psicológica que envolve a relação entre a empresa e seus funcionários”.  

Em se tratar de pessoas, toda atenção deve ser despendida, pois os colaboradores têm 

sentimentos variados, culturas e costumes diferentes, além de valores distintos. Lidar com este 
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público, requer um conhecimento perceptivo singular, uma vez que cada colaborador tem sua 

maneira de interpretar cada atitude de um indivíduo em questão. 

Dentro deste contexto, Dutra (2008, p. 17) afirma que: “À empresa cabe o papel de 

estimular e dar suporte necessário para que as pessoas possam entregar o que têm de melhor, 

ao mesmo tempo em que recebem o que a organização tem de melhor a oferecer-lhes”. 

O clima organizacional atualmente é um dos principais fatores de desempenho da 

excelência profissional em qualquer país. Independente do segmento da instituição, seja ela 

filantrópica ou não, este não deve ser desprezado, ao contrário, deve existir politicas e 

estratégias ativas que proporcionem um clima satisfatório, alinhado sempre os objetivos e 

metas da organização e capazes de promover o crescimento e desenvolvimento da mesma. 

 

INDICADORES DO CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Embora o clima organizacional seja algo abstrato‚ ele se materializa‚ se tangibiliza‚ 

nas organizações através de alguns indicadores que dão sinais sobre a qualidade. 

 

No dia a dia das organizações podemos encontrar sinais que indicam se o clima vai 

bem ou mal. Esses indicadores não nos fornecem elementos capazes de 

descobrirmos as causas que mais estão afetando positiva ou negativamente o clima 

de uma empresa. Todavia servem para alertar quando algo não está bem‚ ou ao 

contrário‚ quando o clima está muito bom. São eles: Turnover‚ Absenteísmo‚ 

Pichações nos banheiros‚ Programas de sugestões ‚ Avaliação de desempenho‚ 

greves‚ conflitos interpessoais e interdepartamentais‚ desperdícios de material e 

queixas no serviço médico. (LUZ,2014, p.140). 

 

 

Para Bedani (2006, p.153) outras formas de se avaliar o clima organizacional: “estilo 

de gerência‚ comprometimento organizacional‚ carga de trabalho‚ condições de trabalho‚ 

trabalho em equipe‚ reconhecimento‚ clareza organizacional e padrão de desempenho”. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, o estudo e a gestão do clima organizacional é 

uma importante ferramenta para o monitoramento do comportamento humano nas 

organizações. Segundo o entendimento desse autor, a gestão do clima organizacional 

influencia as atitudes, a conduta, a satisfação, a produtividade e a motivação das pessoas, uma 

vez que permite avaliar os processos de comunicação, trabalho em equipe, liderança, tomada 

de decisões, comprometimento, além, dos aspectos físicos do ambiente de trabalho. Como foi 

referido anteriormente é a engrenagem da boa relação interpessoal. 

 

CLIMA ORGANIZACIOANL COMO FERRAMENTA DE GESTÃO 
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O clima organizacional compõe o ambiente interno das empresas e retrata aspectos 

importantes que conduzem a organização na busca dos seus objetivos.  Diante desta ótica, 

reafirmava-se a necessidade da atenção dos gestores para análise e compreensão desta 

ferramenta tão importante para o desempenho das empresas. 

A utilização da pesquisa de clima organizacional vista como instrumento de gestão, é 

capaz de gerar um diferencial competitivo perante o mercado, pois, através dela é possível 

mapear e absorver informações essenciais, que muitas vezes são despercebidas. Trabalhar e 

adequar estas informações contribuirá para um melhor desempenho da empresa, permitindo 

uma intervenção significativa nos pontos críticos que julgar necessário e facilitará para a 

construção e alcance dos novos objetivos.  

Neste contexto, Correio L; Correio A; Correio C (2012, p.11) afirmam que: 

Com a pesquisa de clima o gestor poderá decidir os aspectos a serem 

priorizados, os quais contribuíram para o alcance dos objetivos 

organizacionais. Os resultados da pesquisa de clima devem servir de 

orientação ao gestor, de forma que este possa identificar onde devem ser 

concentrados os esforços para obtenção dos melhores resultados, o que 

permitirá aos gestores identificar casos pontuais a serem solucionados, que 

estejam impactando negativamente no alcance dos objetivos organizacionais. 

O Clima Organizacional é caracterizado como uma ferramenta de gestão estratégica, 

pois é possível realizar diversas análises dos diversos setores da empresa, abrangendo tanto 

seu ambiente interno como externo, avaliar o envolvimento dos colaboradores com a 

organização e a partir destas informações traçar e desenvolver estratégias que contribuirão 

para a criação de vantagem competitiva e melhor alcance dos resultados. Esta vantagem pode 

derivar de diferentes fatores, como: da situação geral da empresa, do seu ambiente de atuação 

e da forma de atuação dos níveis hierárquicos.  

Henderson (1998, p. 04) ressalta, a importância do ambiente na dinâmica das 

competições, “Quanto mais rico o ambiente for, maior será a quantidade de variáveis que 

podem gerar vantagens únicas para cada espécie. Porém, um ambiente rico atrai mais 

competidores, o que pode acirrar a competição”. 

Para melhor entendimento, Henderson (1998, p. 05) define estratégia como “a busca 

deliberada de um plano de ação para desenvolver e ajustar a vantagem competitiva de uma 

empresa”. Trata-se, portanto de um processo que exige a verificação dos recursos disponíveis 

da empresa e o seu autoconhecimento. 
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Uma das áreas onde esta ferramenta pode ser bem aplicada e adequada de forma 

estratégica dentro da empresa é no setor de Gestão de Pessoas, pois é onde se encontra o 

principal ativo da empresa, o seu capital intelectual.  

A gestão estratégica de pessoas é uma forma de aumentar a vantagem competitiva 

das organizações. Incluir a GP alinhando pessoas ao negócio da organização é um 

dos grandes desafios dos gestores na atualidade. (KOPS; COSTA; ROMERO; 2013, 

p.42).   

 

As organizações estão inseridas em contextos cada vez mais competitivos e mercados 

mais exigentes, em constantes mudanças. Possuir um diferencial, investir em inovações e ter 

facilidade de adaptação e resolução perante situações imprevisíveis é a que tornará destaque 

no seu segmento de mercado.  

De acordo com Stalk Jr (1998, p. 43): 

A vantagem competitiva é, como a própria competição, um alvo em constante 

movimento. Uma empresa, seja ela de qual setor for, não deve se prender a uma 

única ideia do que é sua fonte de vantagem. Deve-se adequar às necessidades do 

ambiente para sempre se manter à frente dos concorrentes. 

 

 Portanto, conseguir manter essa vantagem frente aos concorrentes é o que possibilitará 

as mesmas um melhor destaque no mercado, melhores resultados e a longevidade no mercado 

de atuação.  

 

METODOLOGIA 

 

NATUREZA DA PESQUISA 

 

De acordo com as características do objeto de estudo, o presente trabalho foi realizado 

a partir das duas abordagens: qualitativas e quantitativas;  

Através da abordagem qualitativa foi possível retratar questões particulares, abordando 

em maior profundidade fenômenos não mensuráveis e aspectos peculiares da empresa 

estudada, além de possibilitar um contato direto entre o investigador, os indivíduos, o 

ambiente e a situação que está sendo investigada, criando assim uma interação entre as partes 

e proporcionando um vínculo bem próximo dos informantes.  

Os autores Lakatos e Marconi (2011, p. 269) afirmam 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, etc.”. 
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Já a abordagem quantitativa é realizada através de estudo estatístico, a partir de uma 

amostra determinada, onde é possível identificar, medir e descrever a frequência e 

características de uma determinada situação, atitudes e comportamentos de um determinado 

grupo.  

Segundo Lakatos e Marconi (2011, p. 287) “O enfoque quantitativo vale-se do 

levantamento de dados para provar hipóteses baseadas na medida numérica e da analise 

estatística para estabelecer padrões de comportamentos”.  

Com base em Bowditch (1992), vale ressaltar que ao abordar este tipo de pesquisa, 

através de instrumentos como questionários, onde retrata questões impessoais, os 

pesquisadores frequentemente enfrentam alguns problemas como resposta em branco ou 

indecisão, por motivos implícitos ou explícitos dos entrevistados. O autor ainda afirma que 

“Uma vez que o questionário é auto-administrado em particular, geralmente não há modo de 

se sondar essa informação com maior profundidade”. Outra razão apontada pelo autor é que 

se os entrevistados suspeitarem da revelação da sua identidade ou que as informações poderão 

ser utilizadas para outros fins, a pesquisa não obterá respostas reais como desejado. Sendo 

assim, as questões em discussão não serão declaradas.  

 

TIPO DE PESQUISA 

 

O tipo de pesquisa utilizada no trabalho foi a descritiva e o estudo de caso. Também 

classificada em dois aspectos, quanto aos fins e quanto aos meios.  

Segundo Gil (2010) quanto aos fins: como descritiva, pois tem como objetivo a 

descrição das características de determinada população e também permite estabelecer 

possíveis relações entre variáveis. 

Quanto aos meios: Estudo de Caso, que segundo Lakatos e Marconi (2011, p. 276) 

descreve como: “Refere-se ao levantamento com mais profundidade de determinado caso ou 

grupo humano sob todos os seus aspectos. Entretanto, é limitado, pois se restringe ao caso que 

estuda, ou seja, um único caso, não podendo ser generalizado”.   

Conforme abordado pelo autor, o estudo foi realizado em uma escola de Educação 

Infantil em Belo Horizonte com a finalidade de analisar o objetivo proposto em questão.  
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UNIVERSO E AMOSTRA  

 

O universo de estudo é uma escola de Educação Infantil situada em Belo Horizonte no 

Bairro Betânia e a amostra envolveu 20 (vinte) funcionários da instituição. 

 

COLETA DE DADOS 

 

Para atender a abordagem quantitativa, a coleta de dados foi realizada da seguinte 

maneira: foi criado e aplicado um questionário estruturado, contendo 18 (dezoito) perguntas 

fechadas com base na Escala de Likert, tendo como opções de respostas: Discordo totalmente, 

discordo, não concordo nem discordo, de acordo e totalmente de acordo destinado a 

18(dezoito) colaboradores da instituição. 

Para atender a abordagem qualitativa foi realizada uma entrevista semi-estruturada, 

contendo 07(sete) perguntas objetivas destinadas as 02 coordenadoras: administrativa e a 

pedagógica, tendo como objetivo confrontar as informações respondidas pelos funcionários 

através do questionário. 

 

DADOS E ANÁLISE DA PESQUISA 

 

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

A empresa objeto de estudo é de pequeno porte, não possui missão, visão e valores. 

Foi criada há 30 anos no Bairro Betânia como uma instituição de ensino filantrópica, 

buscando atender da melhor maneira públicos de todas as classes sociais.  

Funciona em horário integral, atendendo desde recém-nascidos até crianças de seis 

anos, o que possibilita aos pais a inserção e permanência no mercado de trabalho.  

A escola conta atualmente com o apoio de 22 colaboradores distribuídos nas seguintes 

funções: Coordenadora Administrativa, Coordenadora Pedagógica, Cozinheiras, Faxineiras, 

Porteiro, em sua maioria Educadores que dão suporte à 110 crianças. 

Os dados abordados de forma qualitativa foram apresentados a partir de uma análise 

geral das informações, conforme as afirmações da gestora pedagógica e administrativa e os 

dados quantitativos foram tabulados, analisados e representados através de gráficos. 

Dos entrevistados, 10% exercem a função de Coordenadoras, 15% são Serviços 

Gerais, 5% Cozinheira e 70% são Educadores, sendo 94% do gênero feminino e 6% do 
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gênero masculino. Quanto à escolaridade, 50% possuem Ensino Médio, 39% Ensino Superior 

Completo, 5% Ensino Superior Incompleto e 6% Pós Graduação. Em relação ao tempo de 

serviço, 39% dos colaboradores estão na empresa entre 1 a 5 anos, 11% entre 12 a 17 anos, 

28% entre 6 a 11 anos, e 22% menos de 1 ano.     

Ao serem questionados se o clima da empresa é bom, de acordo com o Gráfico 1, 17% 

discordam totalmente, 11% discordam, 44% responderam que não concordam nem 

discordam, 22% estão de acordo e 6% totalmente de acordo.  Neste contexto, percebe-se que 

entender e promover um clima agradável dentro da organização é de extrema importância, 

pois segundo Paschoal (2006, p. 135) “um ideal de clima interno para toda empresa é aquele 

em que os colaboradores tenham tanto orgulho da empresa onde trabalham como sentem do 

trabalho que fazem nela”. Portanto, é importante a identificação de como se encontra o clima 

atual da empresa e trabalha-lo para atingir um nível satisfatório, promovendo assim o sucesso 

da organização. 

 

Gráfico 1- O clima da empresa onde trabalho é bom. 

 

 

                        Fonte: Da Pesquisa (2016) 

O clima organizacional é o responsável por guiar o cotidiano da empresa. Ele 

apresenta aspectos importantes do ambiente de trabalho e dos seus colaboradores. Para 

Chiavenato (1999, p.440), “O clima organizacional reflete o modo como às pessoas interagem 

umas com as outras, com os clientes, fornecedores internos e externos, bem como o grau de 

satisfação com contexto que os cerca”. É neste contexto que surge a necessidade da sua 

avaliação e de possíveis alterações e adaptações na empresa, tendo como objetivo priorizar e 

promover um clima agradável. Ao serem perguntados se a empresa preocupa em manter e 

proporcionar um clima agradável aos seus funcionários, 17% discordam totalmente, 17% 
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discordam33% responderam que não concordam nem discordam, 28% estão de acordo, 5% 

totalmente de acordo. 

Questionados se o ambiente de trabalho favorece a execução das suas atividades na 

empresa, de acordo com o gráfico 2, 17% discordam totalmente, 6% discordam, 39% 

responderam que não concordam nem discordam, 28% estão de acordo e 11% totalmente de 

acordo. Para entender este contexto, as empresas precisam estar atentas e adaptar as condições 

de trabalho da organização em relação a sua ergonomia, pois a mesma é capaz de favorecer 

inúmeros benefícios como aumento da produtividade e satisfação no trabalho. Ergonomia 

segundo Barbosa Filho é “a ciência do conforto humano, a busca do bem-estar, a promoção da 

satisfação no trabalho, à maximização da capacidade produtiva e a segurança plena” 

(BARBOSA FILHO, 2011, p.70). 

 

Gráfico 2- O ambiente de trabalho favorece a execução das minhas atividades na empresa. 

 

 

                                             Fonte: Da Pesquisa (2016)  

 

Quanto ao diálogo com as gestoras, 25% discordam, 50% foram imparciais e 25% dos 

colaboradores concordam que exista o diálogo. Sabe-se que em qualquer tipo de 

relacionamento ou convivência, seja no ambiente de trabalho ou fora dele, é primordial que 

diálogo ocorra de forma saudável e transparente, que contribua para a construção de relações 

sustentáveis. Logo, a equipe gestora deve proporcionar meios e espaço para que o mesmo 

aconteça e flua positivamente.  

Questionados se o trabalho em equipe é incentivado pela empresa, 28% discordam 

totalmente, 11% discordam 33% responderam que não concordam nem discordam, 22% estão 

de acordo, e 6% estão totalmente de acordo,  



14 

 

Em entrevista realizada com as gestoras, elas afirmaram que em relação à percepção 

sobre este mesmo assunto, quando interrogadas sobre o incentivo do trabalho em equipe, a  

pedagógica afirmou que desenvolve este trabalho de incentivo na empresa, porém ainda 

encontra muitas dificuldades como entrosamento dentro da equipe. Ela ressalta que seja um 

ponto a ser trabalhado e melhorado. A visão da gestora administrativa confirma o 

posicionamento da gestora pedagógica e reconhece a importância e necessidade do trabalho 

em equipe em qualquer empresa, conforme reforça Castilho, “Trabalhar em equipe exige mais 

habilidades, mas trabalhar em equipe também pode ser mais produtivo, porque as pessoas se 

complementam em seus conhecimentos, habilidades e experiências”. (CASTILHO, 2002, 

p.1).   

 

Gráfico 3- O trabalho em equipe é incentivado pela empresa. 

 

 

                          Fonte: Da Pesquisa (2016) 

 

Questionados se os gestores compartilham dos mesmos ideais dentro da empresa, 39% 

discordam totalmente, 17% discordam, 33% responderam que não concordam nem 

discordam, 5% estão de acordo e 6% estão totalmente de acordo. Conforme retratada nesta 

questão, este é um ponto a ser analisado dentro da empresa, uma vez que sua avalição 

apresentou uma discordância significativa.  

Em entrevista com as gestoras, as mesmas admitiram sempre ocorrer conflitos quando 

se trata de compartilhamento de ideias e que existe a dificuldade de entrarem em um consenso 

entre as partes. Para o bom desenvolvimento de qualquer empresa é necessário o 

envolvimento de todos em busca dos mesmos objetivos. Neste processo, a troca de 

informações e compartilhamento de ideais é essencial e deve funcionar como combustível 
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para o crescimento da empresa. Portanto, desde a gerência até os outros departamentos 

precisam comungar sempre destes mesmos ideais. 

 

Gráfico 4- Os gestores compartilham dos mesmos ideais dentro da empresa 

 

 

                    Fonte: Da Pesquisa (2016) 

 

Com relação às informações divulgadas na empresa, 44% discordam, 34% não 

concordam nem discordam e 22% dos funcionários estão de acordo que acontece de forma 

clara e transparente. 

Quanto o posicionamento das gestoras em relação a isso, tanto a administrativa como a 

pedagógica afirmaram que procuram divulgar as informações da forma mais clara e 

transparente possível, através de quadro de avisos, comunicados impressos, rede sociais e 

entre outros veículos, sendo um ponto que priorizam bastante dentro da empresa como forma 

de evitar futuros desentendimentos e conflitos. 

Quando se trata da questão ética nas organizações, envolve os valores e o 

posicionamento das empresas perante o mercado, bem como seus funcionários se relacionam 

e como a ética influência nestes relacionamentos. Hoje, devido à globalização e consumidores 

cada vez mais exigentes, a postura ética empresarial tornou-se uma questão de sobrevivência 

para as empresas. Segundo Whitaker (2003, p. 01) “Os líderes empresariais descobriram que a 

ética passou a ser um fator que agrega valor à imagem da empresa” Avaliando a atuação dos 

gestores perante os valores éticos na empresa, 28% discordam, 50% dos funcionários não 

concordam nem discordam e 22% estão de acordo. 

Quanto à abertura da empresa para o recebimento de críticas, opiniões e contribuições 

de seus funcionários, as gestoras afirmam estarem sempre abertas a receber crítica e 
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sugestões, porém ressaltam que é uma situação que não ocorre com frequência pelos 

funcionários.  

Já 50% dos entrevistados, sendo, 33% discordaram totalmente e 17% discordaram das 

mesmas, pois não percebem este tipo de liberdade na empresa perante as gestoras. 

Desenvolver a liberdade de expressão dentro da empresa é muito importante, pois permite ao 

colaborador expor suas ideias e contribuições, desenvolvendo uma relação de confiança, que 

agregará não somente informações relevantes como também promoverá o crescimento da 

empresa. 

 

Gráfico 5- A empresa é aberta a receber e reconhecer as críticas opiniões e contribuições de 

seus funcionários 

 

    

                                              Fonte: Da Pesquisa (2016) 

 

Quanto à preparação dos chefes em situações de conflitos, 55 % afirmaram que os 

mesmos não se encontram preparados, 33% não opinaram e apenas 12% estão de acordo ou 

totalmente de acordo. Administrar conflitos é uma das tarefas das gestoras dentro da 

organização, onde requer habilidades e competências para saber analisá-los, conduzi-los e 

solucioná-los de forma eficiente e eficaz, priorizando sempre o equilíbrio e o 

desenvolvimento da empresa. Pois conforme abordado por Luz (2014) ‚ conflitos 

interpessoais e interdepartamentais podem ser interpretados como indicadores de clima 

organizacional para a empresa‚ capazes de alertar quando algo está bom ou ruim. 
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Gráfico 6- Os chefes imediatos estão preparados para lidar em situações de conflitos.  

 

 

                 Fonte: Da Pesquisa (2016) 

 

Cada empresa possui um tipo de cultura e através desta que seus colaboradores agem e 

se manifestam. Para Fernandes, e Pedroso (2010) “a cultura organizacional é um fator 

determinante de sucesso”. Avaliando à cultura organizacional da empresa, 17% discordam 

totalmente, 22% discordam, 28% não responderam e 33% concordam que a mesma favorece a 

execução das suas atividades. Portanto, é essencial que os colaboradores estejam sempre 

alinhados a esta cultura interna, pois é ela que conduzirá os negócios e a imagem da empresa 

perante o mercado. 

 

Gráfico 7- A cultura organizacional favorece a execução das minhas atividades na empresa.  

 

 

                      Fonte: Da Pesquisa (2016) 
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Ao discutir sobre motivação, para os autores Decenzo e Robbins (2001, p.60) “a 

motivação seria a disposição de fazer alguma coisa, quando essa coisa é condicionada por sua 

capacidade de satisfazer alguma necessidade para o indivíduo”. Quando perguntados se 

sentem motivados em trabalhar na empresa, 28% discordam, 28% foram imparciais e 44% 

concordam. Portanto, identificar as necessidades dos colabores é imprescindível para que os 

mesmos estejam motivados a alcançar tanto os seus objetivos pessoais quanto profissionais.  

Percebe-se através da pesquisa que os funcionários sentem-se satisfeitos no cargo que 

ocupa, conforme a avaliação dos 94% dos colaboradores, sendo que 61% estão de acordo e 

33% estão totalmente de acordo, apenas 6% discordaram.  

As gestoras também possuem e sentem esta mesma percepção em relação aos 

funcionários e acreditam que os mesmos gostam de trabalhar na instituição. Portanto, essa 

análise representa um diferencial competitivo para a instituição, pois segundo a afirmação de 

Spector (2003), a satisfação profissional representa o quanto as pessoas gostam do que fazem‚ 

e ainda ressalta que‚ os funcionários satisfeitos profissionalmente exercerão suas atividades 

com maior comprometimento e desempenho‚ tratarão melhor os clientes e desenvolverão 

melhor convivência com seus colegas. 

 

Gráfico 8- Sinto-me satisfeito no cargo que ocupo. 

 

 

                                Fonte: Da Pesquisa (2016) 

  

Outra questão avaliada em destaque é a satisfação com os benefícios oferecidos pela 

empresa, onde apenas 5% discordam, 88% afirmam estarem satisfeitos, enquanto 17% não 

concordam nem discordam. Políticas como essas agregam valor à empresa e 

consequentemente aos seus funcionários, pois pode ser utilizada como uma estratégia para 
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reter seu público interno e como uma forma de motivá-los, tornando um diferencial perante 

propostas dos concorrentes.  

Ao serem perguntados se seu trabalho é reconhecido e valorizado pela empresa, 

conforme o Gráfico 9, 39% discordaram ou discordaram totalmente. Percebe-se então, que 

apesar dos mesmos estarem satisfeitos no cargo que ocupam, não recebem a valorização e 

reconhecimento da administração pelo trabalho desenvolvido.  

Neste mesmo contexto em entrevista com as gestoras, a gestora pedagógica afirma que 

também não se sente valorizada e reconhecida pela alta direção perante o que faz. Ela acredita 

que a organização poderia oferecer maiores recursos de trabalho, valorizar melhor as suas 

ideias e o trabalho desenvolvido. A gestora administrativa também afirma não receber estes 

reconhecimentos, apenas pelos pais e alunos. Sendo assim, o reconhecimento é uma 

necessidade congênita do ser humano, principalmente pelo prazer de se sentirem admiradas e 

valorizadas naquilo que fazem. Estando evidente esse reconhecimento e tornando uma prática 

comum dentro da empresa, os funcionários ficarão mais estimulados a desempenhar e 

desenvolver melhor suas funções. Dejours (1999) explica que o reconhecimento é algo que o 

individuo busca não em função da sua pessoa ou do seu ser, mas sim perante aquilo que ele 

faz. Deseja ser admirado pelas tarefas exercidas e pelo trabalho realizado.  

 

Gráfico 9- Meu trabalho é reconhecido e valorizado pela empresa 

 

 

                     Fonte: Da Pesquisa (2016) 

 

Perguntados sobre investimentos em políticas de treinamento e desenvolvimento, 45% 

discordam, 17% não concordam nem discordam e 38% afirmam que existe o investimento. 
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Entretanto, as gestoras afirmaram que o mesmo é planejado para ocorrer no período de 

6 a 6 meses, porém o que não tem acontecido na empresa. Reconhecem como uma falha e que 

precisa ocorrer com maior frequência, pois reconhecem a necessidade dos funcionários 

estarem bem treinados para melhorar as habilidades e oferecerem um serviço de melhor 

qualidade. Logo, as funções de treinamento e desenvolvimento de pessoas nas organizações 

segundo Almeida (2007), adquire um papel de preparação de indivíduos para o exercício 

satisfatório de suas atividades, especificamente no cargo que ocupam.  

Questionados se todos os funcionários são tratados de forma igual e recebem a mesma 

atenção pelas gestoras, 72% afirmaram que não. Portanto, percebe-se que esta diferenciação 

no tratamento dos colaboradores reflete na insatisfação dos mesmos conforme a avaliação, 

sendo um aspecto que necessita de atenção, pois este tipo de comportamento poderá acarretar 

consequências desfavoráveis na empresa como conflitos e desmotivação.  

 

Gráfico 10- Todos os funcionários são tratados de forma igual e recebem a mesma atenção. 

 

 

                       Fonte: Da Pesquisa (2016)  

 

Com relação à orientação e apoio dados pelos chefes imediatos, 17% discordaram 

enquanto 55% afirmam receber. Este tema reforça novamente os papéis dos líderes e da 

Gestão de Pessoas nas empresas, que consiste em criar relação de confiança entre os 

subordinados, para que as tarefas desenvolvidas sejam realizadas de forma correta e eficaz. 

Pois, a partir do momento que os mesmos possuem essa referência de apoio dentro da 

empresa, consequentemente terão maior segurança e facilidade na prestação dos seus serviços 

e na busca dos objetivos organizacionais. Ervilha (2008, p. 29) reafirma este conceito, “liderar 
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é influenciar e conduzir pessoas nas situações em que é identificado um objetivo claro e 

definido, que busca os resultados desejados”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

As organizações estão inseridas no mercado globalizado e altamente competitivo. Para 

manter a longevidade e alcançar o sucesso desejado é necessário que as mesmas estejam 

sempre atentas e preparadas para oferecer serviços de qualidade e produtos inovadores, que 

apresente um diferencial competitivo e que agregue valor ao cliente. Conforme abordado na 

pesquisa, o capital intelectual das empresas vem apresentando grande destaque e demostrando 

a sua importância para o desenvolvimento e crescimento das mesmas, pois é a partir dele que 

todo o processo se desenvolve. Percebe-se então, a real necessidade dos gestores valorizarem 

esta mão de obra bem como proporcionar um ambiente de trabalho agradável e satisfatório 

para o desempenho das atividades. Neste contexto, reforça a utilidade da pesquisa do clima 

organizacional como ferramenta de gestão, pois a mesma é capaz de refletir e sinalizar 

aspectos relevantes dentro da empresa como a percepção e satisfação dos colaboradores com 

o emprego e com a empresa, a sua relação com a produtividade, a atuação da equipe gestora, a 

interação entre as equipes e os líderes, a comunicação interna, entre outros fatores que 

interferem no funcionamento da empresa e na busca dos seus resultados.  

Deste modo, os objetivos da pesquisa foram alcançados com sucesso, tendo como 

objetivo geral analisar a percepção dos funcionários sobre o clima organizacional de uma 

escola de educação infantil em Belo Horizonte – MG e como objetivos específicos: Pesquisar 

os conceitos de clima organizacional, identificar a importância do clima organizacional 

enquanto ferramenta para a gestão da empresa e avaliar a satisfação dos indivíduos com o 

emprego e com a empresa. O problema de pesquisa, que foi responder a seguinte pergunta: 

Qual a percepção dos funcionários sobre o clima organizacional de uma escola de Educação 

Infantil, onde apresentou as seguintes respostas: percebe-se que os colaboradores estão 

satisfeitos com o cargo que ocupam e com os benefícios oferecidos pela empresa, porém 

outros aspectos como o clima da empresa, o trabalho em equipe, a equidade no tratamento dos 

funcionários são fatores que necessitam de uma melhor atenção pela gestão, pois 

apresentaram índices significativos de reprovação, sendo uma indicação para necessidade de 

mudança ou adaptação, devido os mesmos constituírem fatores indispensáveis para o sucesso 

de qualquer organização  
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Logo, para que a empresa possua um clima organizacional mais satisfatório, que é 

extremamente relevante ao seu desenvolvimento, sugere-se que a empresa crie políticas de 

incentivo e estímulo do trabalho em equipe, permitindo assim uma melhor interação entre os 

colaboradores e que as gestoras também comunguem desta mesma prática, discutindo melhor 

os assuntos e decisões da empresa, para que possam transmitir mais segurança aos seus 

subordinados.  É primordial que a gestoras estabeleçam e adotem um padrão de tratamento e 

regras iguais para todos os funcionários, alinhado sempre aos valores e missão da empresa, 

visando o bom desempenho da organização, sem beneficiar interesses próprios e pessoais dos 

funcionários; Investir em cursos e treinamentos de capacitação para gestoras, proporcionando 

às mesmas sempre novos conhecimentos, facilitando o desenvolvimento das suas funções e 

melhor atuação perante as diversas situações que o cargo exige; Criar meios e veículos para os 

funcionários manifestarem suas opiniões, sugestões e críticas, contribuindo para as melhorias 

diárias da empresa, e que as opiniões destes sejam recebidas positivamente, pois, agregando a 

experiência de cada um ao contexto da atividade, pode ser alcançado um melhor resultado 

facilmente;  

Portanto, ressalta a importância do estudo do clima organizacional no âmbito das 

organizações, sendo uma ferramenta que podes ser aplicada em qualquer tipo de segmento e 

em todos os setores. Entretanto, esta pesquisa possui algumas limitações: por ser uma 

empresa pequena composta de poucos funcionários, as respostas aqui apresentadas podem não 

ser totalmente verdadeiras em função de represália ou futuras punições dos respondentes.  

Outro aspecto a ser considerado, é pelo fato desta pesquisa ser um estudo de caso, os 

resultados aqui encontrados não podem ser generalizados em outras empresas, uma vez que 

cada uma apresenta suas particularidades.  Espera-se que esta pesquisa sirva de base para 

futuros estudos e o material e informações aqui descritas sejam utilizadas como suporte para 

os mesmos.   
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APÊNDICES 

 

 

Centro Universitário de BH 
 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

Você está convidado (a) a participar como voluntário de um estudo que visa conhecer o Clima Organizacional da 

APSA Centro Infantil Bonequinho Doce. A pesquisa integra as atividades do Curso de Administração do UniBH 

para fins acadêmicos de caráter interdisciplinar. 

 

Destaca-se o caráter impessoal do trabalho que preservará sua identidade, pois consiste no agrupamento das 

respostas dos questionários, refletindo o conjunto dos dados. 

 

Instruções para preenchimento 

 

1. As informações são sigilosas não sendo necessária sua identificação, portanto, não precisa colocar seu 

nome no questionário. 

2. Utilize toda sinceridade ao responder as perguntas. 

3. Leia atentamente todas as questões. 

 

4. Faça um X ao lado da resposta que você escolher, que melhor caracterize sua condição na situação 

atual. 

5. Marque apenas uma resposta. 

 

 

PERFIL DO RESPONDENTE 

Gênero:              (  ) Masculino                                              (   ) Feminino 

Escolaridade: (  ) Ensino Médio  (  ) Superior Incompleto  (  ) Superior Completo  

                       (  )Pós-Graduado 

Tempo que trabalha na escola : (  ) Menos de 1 ano       (   ) de 1 a 5 anos  

     (   ) Entre 6 a 11 anos   (  ) entre 12 a 17 anos 

Cargo:   (   )Educadora  (   ) Serviços Gerais  (  ) Coordenadora   (   ) Cozinheira 

 

1- O clima da empresa onde trabalho é bom 

(   ) Discordo totalmente          (   ) Discordo          (   ) Não concordo nem discordo   

(   ) De acordo                         (   ) Totalmente de acordo 

 

2- A empresa preocupa em manter e proporcionar um clima agradável aos seus funcionários. 

(   ) Discordo totalmente          (   ) Discordo          (   ) Não concordo nem discordo      (   ) De acordo                           

(   ) Totalmente de acordo 

 

3- O ambiente de trabalho favorece a execução das minhas atividades na empresa. 

(  ) Discordo totalmente          (   ) Discordo          (   ) Não concordo nem discordo      (   ) De acordo                           

(   ) Totalmente de acordo 

 

4- Há diálogo frequente entre os funcionários e a equipe gestora. 

(  ) Discordo totalmente          (   ) Discordo          (   ) Não concordo nem discordo      (   ) De acordo                           

(   ) Totalmente de acordo 

 

5- O trabalho em equipe é incentivado pela empresa. 

(  ) Discordo totalmente          (   ) Discordo          (   ) Não concordo nem discordo      (   ) De acordo                           

(   ) Totalmente de acordo 
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6- Os gestores compartilham dos mesmos ideais dentro da empresa. 

(  ) Discordo totalmente          (   ) Discordo          (   ) Não concordo nem discordo      (   ) De acordo                           

(   ) Totalmente de acordo 

 

7- As informações na empresa são divulgadas de forma clara e transparente. 

(  ) Discordo totalmente          (   ) Discordo          (   ) Não concordo nem discordo      (   ) De acordo                           

(   ) Totalmente de acordo 

 

8- A atuação dos gestores é guiada por valores éticos. 

(  ) Discordo totalmente          (   ) Discordo          (   ) Não concordo nem discordo      (   ) De acordo                           

(   ) Totalmente de acordo 

 

9- A empresa é aberta a receber e reconhecer as críticas, opiniões e contribuições de seus funcionários. 

(  ) Discordo totalmente          (   ) Discordo          (   ) Não concordo nem discordo      (   ) De acordo                           

(   ) Totalmente de acordo 

 

10-  Os chefes imediatos estão preparados para lidar em situações de conflitos. 

(  ) Discordo totalmente          (   ) Discordo          (   ) Não concordo nem discordo      (   ) De acordo                           

(   ) Totalmente de acordo 

 

11- A Cultura Organizacional (tradições, práticas e costumes adotados na empresa que não estão previstos 

em qualquer regra) adotada na empresa favorece a execução das minhas atividades na empresa. 

(  ) Discordo totalmente          (   ) Discordo          (   ) Não concordo nem discordo      (   ) De acordo                           

(   ) Totalmente de acordo 

 

12- Sinto-me motivado a trabalhar na empresa. 

(  ) Discordo totalmente          (   ) Discordo          (   ) Não concordo nem discordo      (   ) De acordo                           

(   ) Totalmente de acordo 

 

13-   Sinto-me satisfeito no cargo que ocupo. 

(  ) Discordo totalmente          (   ) Discordo          (   ) Não concordo nem discordo      (   ) De acordo                           

(   ) Totalmente de acordo 

 

14-  Estou satisfeito com os benefícios oferecidos pela empresa. 

(  ) Discordo totalmente          (   ) Discordo          (   ) Não concordo nem discordo      (   ) De acordo                           

(   ) Totalmente de acordo 

15-  Meu trabalho é reconhecido e valorizado pela empresa. 

(  ) Discordo totalmente          (   ) Discordo          (   ) Não concordo nem discordo      (   ) De acordo                           

(   ) Totalmente de acordo 

 

16-   A empresa onde trabalho investe em políticas de treinamento e desenvolvimento focando o 

crescimento profissional e o trabalho em equipe. 

(  ) Discordo totalmente          (   ) Discordo          (   ) Não concordo nem discordo      (   ) De acordo                           

(   ) Totalmente de acordo 

 

17-  Todos os funcionários são tratados de forma igual e recebem a mesma atenção. 

(  ) Discordo totalmente          (   ) Discordo          (   ) Não concordo nem discordo      (   ) De acordo                           

(   ) Totalmente de acordo 

 

18-  Tenho orientação e apoio dos meus chefes imediatos quando preciso para desenvolver minhas funções. 

(  ) Discordo totalmente          (   ) Discordo          (   ) Não concordo nem discordo      (   ) De acordo                           

(   ) Totalmente de acordo 

 

Sua participação foi muito importante para a construção do nosso trabalho, Obrigada! 
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APÊNDICES 

 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

1- Vocês incentivam o trabalho em equipe na empresa? 

 

2- Enquanto gestoras, vocês compartilham das mesmas ideias? 

 

3- As informações que vocês divulgam na empresa, são feitas de forma clara e transparente?  

 

4- Enquanto gestoras, vocês estão abertas a receber e reconhecer as críticas, opiniões e contribuições de 

seus funcionários? Como isso acontece? 

 

5- Na sua opinião, os funcionários sentem-se satisfeitos no cargo que ocupam? 

 

6- Você acredita que seu trabalho é reconhecido e valorizado pela empresa? 

 

7- O investimento em treinamento e desenvolvimento fornecidos aos profissionais tem sido satisfatório 

para atingir os resultados da empresa?  

 

  
 


