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CLIMA ORGANIZACIONAL E PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

NA GESTÃO DE PESSOAS DO SETOR PÚBLICO 

 

José Waner de O.Silva1 

 

RESUMO 
 
Na busca pelo alcance da melhoria dos processos no setor público, o ambiente organizacional é 
colocado em evidência. Um capital humano formado por colaboradores satisfeitos é um diferencial para 
a gestão das pessoas e alcance dos objetivos organizacionais. As pesquisas de clima organizacional 
e o estudo do clima são ferramentas comuns na rotina das organizações privadas para melhoria da 
gestão dos recursos humanos. Este artigo teve como objetivo o levantamento da literatura para 
investigar a aplicabilidade e eficácia de tais ferramentas no setor público. Para delineamento deste 
estudo, o presente artigo baseia-se na pesquisa descritiva de base exploratória com o propósito de 
descrever e analisar os conceitos de clima organizacional, pesquisa de clima organizacional e gestão 
de pessoas na administração pública, assim como a relação entre esses temas. Através da revisão de 
estudos bibliográficos se conclui que a pesquisa de clima organizacional e o estudo do clima 
organizacional se constitui de instrumento eficiente para a gestão de pessoas no setor público.  

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Clima Organizacional. Pesquisa de Clima. Ambiente 

Organizacional. Gestão de Pessoas.  
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1- INTRODUÇÃO 

 

A busca contínua de crescimento pressiona as empresas privadas para o 

aumento da competitividade e demanda por melhores resultados que impactam na 

satisfação de seus clientes progressivamente mais exigentes. No setor público, este 

cenário se traduz na necessidade de melhoria para o atendimento a uma sociedade 

cada vez mais informada, modernizada e ciente de seus direitos. Com base nisso, o 

setor público empenha esforços para melhorar seus processos e identificar 

ferramentas que trazem resultados mais significativos.  

Dentro deste contexto, a gestão pública tem adotado ferramentas usuais no 

setor privado que possuem como foco a melhoria dos processos de gestão dos 

recursos humanos por meio da valorização dos funcionários. Dentre estas 

ferramentas, o enfoque deste trabalho se restringe ao clima organizacional e à 

pesquisa de clima organizacional. 

Fazer o levantamento do clima organizacional e do uso da pesquisa de clima 

no setor público se justifica por ser de fundamental importância trazer ao 

conhecimento se os usos dessas ferramentas oferecem benefícios para a gestão de 

pessoas e, conseqüentemente, para os resultados organizacionais especificamente 

nesta esfera. Bergue (2014), afirma que a sociedade demanda por uma gestão pública 

mais eficiente e com resultados mais expressivos. Neste contexto, o autor ainda expõe 

que o processo de modernização da gestão pública passa por qualificar e valorizar o 

servidor para a construção de um clima de satisfação. 

Corroborando com Bergue (2014), Leitão et al (1998) apud Rodrigues et al 

(2016) contribuem para necessidade de levantamento do uso das ferramentas de 

estudo do clima organizacional ao afirmarem que, para a melhoria do ambiente nas 

instituições e resultados das mesmas, é importante que se avalie a percepção dos 

trabalhadores quanto ao clima organizacional. 

A partir deste contexto, este estudo visa fundamentar se o uso de ferramentas 

como clima organizacional e pesquisa de clima apóiam a gestão de pessoas no setor 

público para a melhoria dos resultados das instituições. 
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2- METODOLOGIA 

 

A metodologia empregada neste estudo para determinar a influência do uso 

das ferramentas de clima no apoio à gestão de pessoas no setor público foi dividida 

quanto aos objetivos da pesquisa e quanto aos procedimentos de coleta. 

Quanto aos objetivos é uma pesquisa descritiva de base exploratória, pois tem 

como foco proporcionar maior familiaridade com o conceito de clima organizacional e 

pesquisa de clima organizacional, assim como sua influência na gestão dos recursos 

humanos no setor público, com vista a tornar esta problemática mais explícita.  

Segundo Lakatos e Marconi (2009), a pesquisa descritiva observa, registra, descreve, 

analisa e correlaciona fatos ou fenômenos, sem interferência do pesquisador, visando 

descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Dentro deste conceito, o estudo 

exploratório visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-

lo explícito ou construir hipóteses (ECO, 2007). 

Quanto aos procedimentos de coleta, este estudo é fundamentado em pesquisa 

bibliográfica para o levantamento das questões relativas às ferramentas de clima e 

sua influência na gestão de pessoas na esfera pública. Quanto às fontes de 

informação foi adotado como estratégia o levantamento de referências teóricas 

publicadas em livros, congressos, trabalhos científicos e periódicos científicos. 

Quanto à estrutura, o artigo apresenta duas seções, além da introdução, 

metodologia e referências bibliográficas. Na seção 3 há a revisão bibliográfica sobre 

clima organizacional, pesquisa de clima organizacional e gestão de recursos humanos 

na administração pública; na seção 5 são definidas as conclusões. 

 

 

3- DESENVOLVIMENTO 

 

 Para o desenvolvimento deste trabalho foram levantados da literatura os 

conceitos pertinentes ao campo de estudo: clima organizacional, pesquisa de clima 

organizacional e administração de recursos humanos na administração pública. Tais 

conceitos serão apresentados nas subseções deste desenvolvimento. 
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3.1- CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

 Nos estudos publicados há uma diversidade de conceitos que englobam clima 

organizacional. Percebe-se que o clima organizacional é avaliado nos mais diversos 

contextos e está relacionado com diversas variáveis organizacionais (Fontes, 2010). 

O clima organizacional se refere ao que as pessoas percebem do ambiente da 

organização em que trabalham em um momento estabelecido, desta maneira, o clima 

é a definição da caracterização que essas pessoas fazem dos principais aspectos 

dessa organização (CODA, 1998). Fleury (2002) também faz referência à percepção 

das pessoas quando define clima organizacional e afirma que o clima é a 

representação da percepção que as pessoas têm quanto à organização na qual 

trabalham. O autor ainda afirma que o clima é composto pelos sentimentos de 

satisfação e insatisfação dos funcionários que interferem nos seus comportamentos e 

motivação. 

 Para Chiavenato (2008), o clima organizacional influencia no comportamento 

das pessoas nas organizações por ser representado pela atmosfera que envolve o 

ambiente organizacional.  

 Luz (2012) classifica o clima em bom, prejudicado ou ruim. Um clima 

organizacional é bom quando as atitudes positivas dão ao ambiente de trabalho uma 

atmosfera de satisfação. Neste tipo de clima, é percebido motivação e 

comprometimento por parte dos membros da organização.  O clima pode ser 

considerado prejudicado ou ruim quando determinados aspectos da organização 

influenciam negativamente e de maneira duradoura grande parte dos funcionários. 

Esse tipo de clima pode ser notado através das tensões entre as pessoas, conflitos e 

desinteresse. 

 Quando o clima organizacional é voltado para proporcionar a satisfação das 

necessidades dos funcionários, de maneira a motivá-los no sentido de alcançar os 

objetivos organizacionais, conquista-se um clima direcionado para a melhoria da 

eficácia (KANAANE, 1994). Neste sentido, Pereira e Vidal (2011) contribuem ao 

afirmarem que pessoas desmotivadas, quando inseridas em ambientes desfavoráveis, 

atrapalham os resultados dentro das organizações, ocasionando maior quantidade de 

retrabalho. Em contrapartida, os funcionários motivados, conseguem se alinhar com 
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as metas da organização e produzir um resultado favorável para todos (PEREIRA e 

VIDAL, 2011). 

 De acordo com Davis e Newstrom (1992) apud Paula et al (2011), a satisfação 

dos funcionários no ambiente organizacional é representada pelas sensações 

agradáveis ou desagradáveis que essas pessoas têm em seus trabalhos. Por isso os 

autores ainda afirmam que a satisfação é relativa, pois envolve percepções subjetivas. 

O clima organizacional faz referência às características do ambiente 

organizacional que influencia o comportamento das pessoas que nele trabalham 

(FERREIRA e FRAGA, 2015).  Ferreira e Fraga (2015) ainda afirmam que o estudo 

do clima organizacional vem ganhando espaço dentro das organizações porque 

permite o conhecimento de como as circunstâncias no ambiente de trabalho afetam 

as atitudes das pessoas, desempenho e qualidade de vida.  

Souza (1978) apud Bispo (2006) cita a cultura organizacional ao definir o clima 

organizacional como o resultado da relação dos elementos pertencentes à cultura e 

ao conjunto de instrumentos, conhecimentos e processos operacionais da 

organização. Bispo (2006), também faz esse tipo de relação quando define o clima 

organizacional como um sinalizador da satisfação dos funcionários quanto à cultura 

da organização. 

 Ao analisar algumas instituições públicas, Paula (2011) concluiu que o clima 

organizacional, nestas organizações, é difícil de gerenciar. Isso ocorre devido a 

aspectos culturais próprios das instituições públicas (PAULA, 2011). 

 Segundo Rodriguez (1983) apud Rodrigues et al (2016), nas instituições 

públicas pode-se identificar a presença de uma estrutura burocratizada na qual as 

tarefas são executadas de forma sistematizada além de serem planejadas através de 

normas e regulamentos. Neste tipo de organização é a cultura organizacional a 

responsável pela resistência à inovação e baixa produtividade. Isso porque esta 

cultura cria nos servidores um comportamento de resistência quanto a mudanças, 

gerando também sentimentos de desestímulo e pouco interesse quanto aos objetivos 

organizacionais (RODRIGUES et al, 2016). 

 Sendo assim, podemos sustentar que o clima organizacional é o fator que leva 

à motivação das pessoas de modo a agir nos seus comportamentos e influenciar o 

desempenho organizacional. Consequentemente, a existência de um clima 
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organizacional positivo ou negativo, influencia os resultados da organização e cabe à 

gestão compreender e trabalhar este clima. Neste contexto, o entendimento do clima 

organizacional torna-se ferramenta adequada para promover as mudanças 

necessárias à melhoria do desempenho no serviço público.  

 

 

3.2- PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

O clima organizacional é a percepção e compreensão da relação entre a cultura 

organizacional, e suas as práticas, com a força de trabalho de uma organização. 

Dentro desse contexto, é necessário reconhecer e compreender os fatores de 

satisfação ou insatisfação dos funcionários por meio da pesquisa de clima 

organizacional (SANTOS 2000). Coda (1992) apud Rodrigues et al (2016) 

complementa esta afirmação ao expor que o processo de avaliação de clima 

organizacional é constituído de um levantamento onde os trabalhadores de uma 

instituição são avaliados quanto ao grau de satisfação em relação às principais 

práticas organizacionais. 

Pereira e Vidal (2011) também afirmam que a pesquisa de clima fornece um 

parecer quanto à relação dos trabalhadores com as práticas organizacionais e 

acrescenta que a pesquisa de clima organizacional proporciona informações exatas a 

respeito do ponto de vista do funcionário no tocante ao ambiente organizacional. Os 

autores ainda contribuem ao afirmar que os resultados da pesquisa, quando usados 

de maneira estratégica, podem colaborar para a redução de turnover, abstenções e 

melhoria da qualidade e produtividade. Uma pesquisa estruturada de clima torna-se 

um instrumento com garantia e objetividade para medir o clima organizacional 

(FISCHER, DUTRA e AMORIM, 2009). 

As pesquisas de clima consistem em instrumentos seguros e capazes de 

aportar informações que servem de apoio a decisões de ordem estratégica e de 

gestão de pessoas. Neste sentido, Luz (2012) afirma que a pesquisa de clima é 

caracterizada por fornecer uma reunião de características próprias do ambiente de 

trabalho de acordo com a percepção dos funcionários e, desta maneira, contribui para 

o entendimento de como as práticas organizacionais influenciam a satisfação e 
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comportamento dos membros da organização. Salgado, Aires e Araújo (2013) apóiam 

a conceituação de que as pesquisas de clima auxiliam na gestão estratégica das 

organizações ao afirmarem que: “as investigações de clima organizacional 

possibilitam, antes de tudo, evidenciar os aspectos que precisam da atenção da 

gestão, para assegurar um ambiente de trabalho saudável e produtivo”.  

No que diz respeito à aplicação de pesquisa de clima no serviço público, Mól et 

al (2010) expõe que essa ainda se constitui um fenômeno pouco estudado. Isso 

porque o estudo da motivação das pessoas e o uso de pesquisas para apoiar a gestão 

de recursos humanos no setor público, não é prática habitual (SANTOS 1999). 

Em contrapartida, França e Mattos (2017) afirmam que “estudos mostram que 

as pesquisas de clima organizacional têm avançado na administração pública, 

contudo ainda estão distantes de produzir resultados semelhantes aos alcançados na 

iniciativa privada”. 

A análise do clima organizacional vem se tornado um meio comum de aquisição 

de informações para a melhoria dos resultados organizacionais por parte das 

empresas privadas. Isso por conta de um mercado cada vez mais exigente e 

competitivo. Quanto ao emprego deste levantamento de clima no setor público, de 

acordo com a literatura pesquisada, vem se percebendo o aumento progressivo do 

uso da ferramenta. Tal fato se deve a modernização da gestão pública e a 

necessidade de melhoria no serviço para atender uma sociedade mais exigente. 

 

3.3- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A administração pública vem passando por reformas nas últimas décadas com 

o intuito de gerir melhor os recursos públicos e atender a sociedade de maneira mais 

eficiente. Dentro deste sentido de renovação, é adotado o New Public Management 

com o objetivo de incorporar práticas da administração de empresas privadas no setor 

público (MOTTA, 2013). Cardoso (2012) corrobora com a idéia da necessidade de 

reformas na administração pública ao afirmar que os usuários do serviço têm se 

tornado mais exigente. O autor destaca ainda que a gestão de pessoas neste 

seguimento é desafiante porque não consegue acompanhar os avanços em gestão 

de pessoas do setor privado (CARDOSO, 2012). 
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Bergue (2014), afirma que há uma força orientada, dentro do serviço público, 

para a provisão, preservação e desenvolvimento dos funcionários de acordo com as 

regras constitucionais e legais. Os resultados na gestão pública são limitados pela 

inflexibilidade dos ditames legais (VAN SLYK e ALEXANDRE, 2006). A concepção de 

que a gestão pública torna-se limitada por excesso de regras também é defendida por 

Osborne e Gaebler (1998) que afirmam que a redundância de normas, regimentos e 

leis atrapalham a inovação. 

Dentro deste contexto de regras e normas, acaba por existir fatores que 

contribuem para a não satisfação dos trabalhadores de organizações públicas. Um 

ambiente restringido por um excesso de determinações acaba por criar uma lacuna 

de gestão na formação, capacitação, incentivos e remuneração para os servidores 

públicos (CHIAVENATO, 2012). Além disso, Ferreira e Fraga (2015) ainda citam a 

insuficiência de recursos para a execução dos trabalhos e as instalações físicas das 

instituições públicas como agravantes para a satisfação no ambiente de trabalho do 

servidor público. 

Nessa perspectiva, é adequado que as instituições públicas reexaminem sua 

gestão e funcionamento para melhorarem as rotinas de trabalho, processos e 

resultados (PABLO et al, 2007).Oliveira e Medeiros (2011) e Nunes (2015) corroboram 

com esta proposta ao exporem que o serviço público tem reestruturado seus 

processos de gestão burocratizados, para uma gestão de pessoas com 

implementação de técnicas contemporâneas focadas em capacitação de pessoal e 

gestão do conhecimento e competência individuais. 

Dentro deste contexto de mudança e inovação da gestão de pessoas no serviço 

público é que se insere a pesquisa de clima organizacional. A gestão de recursos 

humanos no setor público adquire novos patamares de desenvolvimento com a 

adoção de múltiplas ferramentas de gestão, e a pesquisa de clima organizacional 

constitui uma delas (FRANÇA e MATTOS, 2017). 

Assim sendo, de acordo com a literatura, a aplicação da pesquisa de clima 

organizacional e o estudo de seus resultados tem ganhado espaço como uma das 

ferramentas para melhoria dos processos de gestão de pessoas em instituições 

públicas. 
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4- CONCLUSÃO 

 

Ao adotar como metodologia a pesquisa de base exploratória, e como 

procedimento de pesquisa a pesquisa bibliográfica, foi possível alcançar o objetivo 

deste trabalho que consiste em demonstrar que a aplicação da pesquisa de clima 

organizacional e o estudo do clima organizacional contribuem para a melhoria da 

gestão de pessoas no setor público. 

Dentro deste estudo foi percebido que a pesquisa de clima constitui importante 

ferramenta para a gestão de pessoas no setor privado e, com a implementação de 

melhorias na gestão pública, vem ganhando espaço também como ferramenta de 

apoio para a gestão de recursos humanos no setor público. 

O estudo do clima organizacional, que é levantado através da pesquisa de 

clima, também compõe importante ferramenta estratégica para a construção de uma 

gestão focada na melhoria do desempenho organizacional. Este fato se dá porque o 

estudo do clima faz um levantamento das satisfações e insatisfações das pessoas 

quanto ao ambiente de trabalho. Conseqüentemente, se estabelece como importante 

ferramenta para o levantamento dos fatores motivacionais das pessoas para trabalhá-

los no sentido da melhoria do desempenho organizacional. 

Sendo assim, percebe-se que a pesquisa de clima organizacional e o estudo 

do clima organizacional são ferramentas significativas para a construção de uma 

melhoria no desempenho dos processos no setor público. Desempenho este que, com 

a melhoria do clima, deve ser focado no aperfeiçoamento do servidor público e seus 

processos de trabalho para o alcance dos objetivos organizacionais. 
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