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Análise sobre o clima organizacional no hospital de clínicas Universidade 

Federal do Paraná 

 

Guacira Oliveira 

 

RESUMO 

Apresenta um estudo preliminar sobre a percepção dos colaboradores sobre o clima 

organizacional no Hospital de Clínicas. Foi realizado aplicação e um questionário 

para analisar a qualidade de vida dos colaboradores. Metodologicamente, este 

trabalho é resultado de uma pesquisa descritiva e aplicada, fundamentada em 

estrutura teórica e conceitual pertinente ao tema.  

 

Palavras-chave: Clima Organizacional. Gestão de Pessoas. Cultura Organizacional. 

 

 

ABSTRACT 

It presents a preliminary study about the employee's perception about the 

organizational climate in Hospital de Clinicas. An application and a questionnaire 

were carried out to analyze the quality of life of employees. Methodologically, this 

work is the result of a descriptive and applied research, based on theoretical and 

conceptual structure pertinent to the theme. 

 Key words: Organizational Climate. People management. Organizational culture. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

As organizações passaram por grandes transformações durante o período 

da revolução industrial. O RH não trabalhava apenas para resolver e intermediar os 

conflitos, mas também para administrar as pessoas de acordo com a legislação 

trabalhista. Aos poucos foi compreendido que as pessoas são recursos essenciais 
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para o sucesso organizacional. E assim surgiu o conceito de Administração de 

Recursos Humanos, que envolve todos os processos de gestão de pessoas.  

A partir daí iniciou-se alguns estudos que notaram a importância do capital 

humano para o desenvolvimento das organizações, apontando diversos fatores 

significativos na gestão dos recursos humanos. Como o clima organizacional que 

influencia diretamente os membros da equipe. Por isso, o clima organizacional e um 

dos principais fatores da gestão estão diretamente ligados à eficiência da equipe e a 

qualidade de vida dos mesmos, pois afeta o comportamento e as atitudes dos 

colaboradores.  

Uma das formas de medir e analisar o clima organizacional e através da 

satisfação e dos aspectos culturais da organização como a gestão, política do RH, 

missão, visão, comunicação e principalmente a valorização do profissional. O clima 

organizacional é a principal ligação entre a organização e os colaboradores. Para 

analisar o clima organizacional, uma das formas é procurar os problemas de gestão 

dos recursos humanos, realizando uma análise crítica da estrutura da organização. 

A Pesquisa do Clima Organizacional é um instrumento voltado para análise 

do ambiente interno a partir do levantamento de suas necessidades. O principal 

objetivo é mapear e retratar os aspectos críticos que configuram a motivação da 

equipe através da análise dos seus pontos fortes, fracos, expectativas e aspirações. 

É por meio da pesquisa do clima que cria uma base de informações que identifica e 

compreende os aspectos positivos e negativos da organização.  

O presente estudo tem como objetivo analisar o clima organizacional no 

Hospital de Clínicas bem como avaliar o ambiente de trabalho e o relacionamento 

dos colaboradores. O Hospital vem sofrendo algumas mudanças nós últimos tempos 

pela troca da administração do hospital. Este trabalho busca observar como os 

colaboradores vêm sentindo essas mudanças e quais as consequências dessas 

modificações. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 HISTÓRIA DO ERH 

 

Administração Científica foi impulsionada por Frederick W. Taylor (1856- 

1915), nos Estados Unidos, e Henri Fayol (1841-1925), na França. O objetivo 

fundamental desses movimentos eram proporcionar fundamentação científica às 
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atividades administrativas, substituindo a improvisação. Taylor, com base em suas 

pesquisas e análises em oficinas, concluiu que as pessoas produziam muito menos 

do que poderiam produzir. A partir daí, desenvolveu seu sistema de administração 

científica, que visava à racionalização do trabalho, mais especificamente na 

simplificação dos movimentos requeridos para a execução das tarefas. 

Segundo os estudos de Elyon Mayo que realizou pesquisas durante o 

período entre 1927 e 1932 em uma das fábricas do Western Electric Company, 

localizada em Hawthorne, distrito de Chicago. Apontaram, que o desempenho das 

pessoas está sujeito a fatores emocionais e comportamentais, que derivam da 

participação em grupo. Ele diz que a fábrica precisaria ser vista não apenas como 

sistema econômico ou industrial, mas também como sistema social. A qualidade do 

tratamento influencia o desempenho dos trabalhadores. 

A experiência de Hawthorne apresentou a importância dos fatores humanos 

na administração. Os pesquisadores começaram a se preocupar com os aspectos 

intangíveis da organização, como a comunicação, liderança, motivação, para 

entender o comportamento humano na empresa e conseguir respostas mais 

completas para os problemas organizacionais. 

 

2.2 CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

De acordo com Bergamini e Coda (1997) clima origina-se do grego klima 

significado inclinação. O clima está relacionado com as necessidades das pessoas 

na organização. Sendo um indicador do nível de satisfação ou de insatisfação 

experimentados pelos empregados no ambiente de trabalho. 

Para Spier, Juchem e Cavalheiro (2009) explicam o clima organizacional 

“como um reflexo da satisfação dos funcionários com o ambiente interno da 

organização”, que está ligado à motivação, relacionamento e a cooperação entre as 

pessoas. 

Segundo Oliveira (1995, p. 47) 

 
Clima interno é o estado em que se encontra a empresa ou parte dela de 
um dado momento sendo passível de alteração mesmo em curto espaço de 
tempo em razão de novas influencias, podendo decorrer das decisões e 
ações pretendidas pela empresa, postas em pratica ou não, ou reações dos 
empregados a essas ações ou a perspectivas delas. Este estado interno 
pode ter sido influenciado por acontecimentos externos ou internos a 
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empresa e pode ser origem de desdobramentos em novos acontecimentos, 
decisões e ações internas. (OLIVEIRA, 1995, p. 47). 

 

Santos (1999, p. 22) acredita que para melhorar a integração entre o sistema 

e o indivíduo dever-se-ia criar e formar maneiras para que o clima organizacional 

possa atender tanto ás necessidades pessoais quanto as de caráter institucionais, 

para que com isso cause efeitos positivos na satisfação das pessoas. 

Koys Decottis (1991) definem clima organizacional a partir de fatores como 

autonomia, inovação, gerenciamento das relações interpessoais, valorização e 

reconhecimento do desempenho. 

Moran e Volkwein (1992) apresentam a definição de clima organizacional 

como sendo: 

 

(...) uma característica relativamente duradoura de uma organização que se 
diferencia das demais inclui as percepções coletivas dos membros sobre 
sua organização com relação a autonomia, confiança, coesão, apoio, 
reconhecimento, inovação, honestidade é produzido pela interação dos 
membros, servindo como base para interpretar as situações e refletir as 
atitudes, normas e valores da cultura da organização, e atuar como uma 
fonte de influência para comportamentos apresentados. (MORAN e 
VOLKWEIN, 1992). 

 

Para responder alguns questionamentos sobre “como o clima organizacional 

se forma”, Moran & Volkwein (1992) ofereceram um modelo teórico contendo quatro 

categorias: sendo a primeira a estrutural onde o clima é uma manifestação da 

estrutura organizacional. A segunda é a perceptual que é a base para a formação do 

clima estaria dentro do indivíduo, ou seja, este seria resultado de uma descrição 

psicológica das condições organizacionais. Terceira é a interativa que defende que o 

clima seria resultado da interação do indivíduo, que conduz à concordância 

compartilhada. Quarta e a cultural que o clima é criado por um grupo de indivíduos 

interagindo, que compartilham uma estrutura de referência abstrata, isto é, a cultura 

da organização. 

Para Maximiano (1995, p. 38), o clima organizacional “é representado pelos 

e sentimentos que as pessoas compartilham a respeito da organização e que pode 

comprometer de forma positiva ou negativa a satisfação e motivação com o 

trabalho”. Segundo o autor (1995, p. 318) a palavra motivação (derivada do latim 

motivus, movere, mover) que indica o conjunto de razões ou motivo que explicam, 
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induzem, incentivam, estimulam ou provocam algum tipo de comportamento nas 

pessoas. 

Para Luz (1995, p. 6), o clima organizacional é a representado pelo estado 

de espírito das pessoas, que acaba dominando a organização. Sendo o clima parte 

resultante da cultura organizacional. Ele também relaciona fatores financeiros como 

um dos agentes responsáveis pela manutenção do clima organizacional podendo 

interferir positivamente como negativamente no clima da organização. 

 

2.3 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

A Cultura Organizacional também está diretamente ligada ao clima 

organizacional ela ressalta as demonstrações conceituais, estabilidade, consenso na 

equipe. Fleury e Fischer (1989, p.117) propõem que: 

 

A cultura é idealizada como um conjugado de valores e pressupostos 
básicos expresso em elementos simbólicos, que em sua capacidade de 
comandar, atribuir significações, estabelecerem a identidade organizacional, 
age como componente da comunicação o consenso, como oculta e 
instrumentaliza as relações de dominação. (FLEURY E FISCHER 1989, 
p.117). 

 

As organizações recebem influencias e consequentemente transmitem às 

pessoas que trabalham nelas, para que contribuam para a formação da cultura 

organizacional. De acordo com Freitas (1991) os principais elementos da cultura 

organizacional são os valores, crenças, normas, comunicação, historias e mitos. A 

cultura organizacional está ligada diretamente com o comportamento da 

organização, e por meio dela que se cria a ordem e os colaboradores, para que 

estes se fundamentem nela para atuarem no ambiente de trabalho. E com uma 

cultura organizacional sólida e sadia os profissionais tendem a se motivar e se 

desenvolver dentro das empresas. 

Para Srour (1998, p. 174) debate a cultura organizacional como sendo uma 

forma de transmitir e partilhar. A cultura organizacional decorre da identidade da 

organização sendo constituída ao longo do tempo.  

Para Luz (2003, p.14)  

 

A cultura organizacional é constituída de aspectos que dão a organização 
um modo particular de ser.  Ela está para a organização assim como a 
personalidade está para o individuo. Representa o conjunto de valores, 
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crenças, estilos de relacionamento e trabalho que distingue uma das outras. 
A cultura molda a identidade de uma organização, assim como a identidade 
e o reconhecimento dos funcionários. (LUZ, 2003, p.14). 

 

A cultura organizacional para Robbins (2002, p. 498). É um sistema de 

valores, compartilhados pelos membros da organização, representa à maneira pela 

qual os colaboradores sentem as características da cultura da empresa. 

Morgan (2002, p. 157) cita a cultura como algo que não possa ser imposto 

num contexto social. Desenvolve-se no decorrer da interação social. 

Segundo Lacombe (2005) se a cultura for bem definida garante assim 

consistência e coerência nas ações e decisões do gestor sobre a equipe, 

proporcionados assim melhores condições para alcançar os objetivos definidos. 

 

2.4 GESTÃO DE PESSOAS 

 

A análise de Fisher e Fleury (1998) parte da concepção que a gestão de 

pessoas é um conjunto de políticas e práticas definidas de uma organização para 

orientar o comportamento humano e as relações interpessoais no ambiente de 

trabalho. Sendo que a gestão de pessoas está crescendo cada vez mais dentro das 

organizações. A importância das pessoas para a organização é muito importante 

para que as mesmas sejam administradas, diferente do que acontecia no passado, 

quando o foco se concentrava apenas na tecnologia. 

De acordo com Lacombe (2005, p.16, apud Alen) “As pessoas são os únicos 

elementos diferenciados de uma organização. Pessoas excepcionais podem fazer 

funcionar bem uma organização precária. Pessoas desmotivadas ou incompetentes 

podem anular a mais perfeita organização”. 

Para Gil (2010) a gestão de pessoas é a principal função gerencial que 

busca a cooperação das pessoas que trabalham dentro da organização visando 

alcançar tanto os objetivos pessoais como individuais. Ainda para Gil o gestor de 

pessoas não deixa de ser um administrador de recursos humanos sendo 

responsável por desenvolver os processos e suprimentos, aplicação, 

desenvolvimento, manutenção e monitoração das pessoas. Precisa tratá-los como 

elementos que impulsionam a organização e não como agentes passivos. Precisam 

ainda tratá-los como parceiros, como pessoas que investem na organização com o 

capital humano e que tem a legitima expectativa de retorno de seu investimento. 
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2.5 MODELOS CONCEITUAIS SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

A metodologia para a investigação do clima organizacional do Hospital de 

Clínicas - UFPR foi estruturada com base em um questionário para analisar de forma 

quantitativa o clima organizacional. 

Carlos Alberto Ferreira Bispo, em 2006 desenvolveu um artigo que estuda 

os modelos de pesquisa de clima organizacional adequado para aplicação em 

instituições públicas existentes. Com base nos modelos desenvolvidos por Litwin e 

Stringer (1968) e Kolb (1986), Sbragia (1983).  

 

2.6 MÉTODO DE LITWIN E STRINGER 

 

O método do artigo tem como base a literatura da área de administração 

utilizando o modelo de Litwin e Stringer que utiliza um questionário com nove fatores 

sendo eles: 

Estrutura sendo o sentimento sobre as restrições em seu trabalho: muitas regras, 

regulamentares, procedimentos e outras limitações enfrentadas no desenvolver do 

trabalho. 

Responsabilidade como sentimento de autonomia para tomada de decisão 

relacionada ao trabalho e a não dependência quando desempenha as funções. 

Desafio ente o sentimento de risco na tomada de decisões e no desempenho das 

funções. 

Recompensas como o sentimento de ser recompensado por um trabalho bem 

realizado, com ênfase em incentivos positivos e não em punições, sentimento sobre 

justiça da política de promoção e remuneração. 

Relacionamento sentimento harmonia e ajuda mutua na organização. 

Cooperação é a percepção de espírito de ajuda e mutuo apoio vindo de ambos os 

cargos tanto de alto nível como de baixo nível. 

Conflito sentimento como se administração não se importasse com as opiniões dos 

colaboradores. 

Identidade sentimento de pertencer à organização como elemento importante e 

valioso dentro do grupo de trabalho, em geral, a sensação de compartilhar objetivos 

pessoais com os objetivos organizacionais; 
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Padrões é grau em que a organização enfatiza normas e processos. 

 

2.7 MODELO DE KOLB 

 

O modelo de Kolb (1986) utiliza um modelo com sete fatores e indicadores 

como responsabilidade, padrão e recompensa como visto no modelo de Litwin e 

Stringer Kolb acrescenta: 

Conformismo como sendo o sentimento de que existam muitas limitações 

externamente impostas na organização e o grau em que os membros sentem qual 

há muitas regras, procedimentos, políticas e praticas com as quais devem amoldar-

se ao invés de serem capazes de realizar seu trabalho como gostariam de fazê-lo.  

Clareza Organizacional Sentimento de que as coisas são bem organizadas e os 

objetivos claramente definidos ao invés de serem desordenados, confusos ou 

caóticos. 

Liderança Disposição dos membros da organização para aceitar a liderança e 

direção de outros qualificados; quando surgem necessidades de liderança, os 

membros sentem se livres para assumi-la e são recompensados por uma liderança 

bem sucedida a organização não é denominada por uma ou duas pessoas ou 

depende delas. 

 

2.8 MODELO DE SBRAGIA 

 

Sbragia (1983) realiza um estudo empírico sobre o clima organizacional em 

instituições publicas utilizando um método com vinte fatores e indicadores, além da 

conformidade, estrutura, recompensas, cooperação, padrões, conflitos e identidades 

mais os seguintes fatores: 

Estado de tensão: descreve o quanto as ações das pessoas são dominadas pela 

lógica e pela racionalidade, ao invés das emoções; 

Ênfase na participação: descreve o quanto as pessoas são consultadas e 

envolvidas nas decisões, ou seja, o quanto suas idéias e sugestões são aceitas; 

Proximidade da supervisão: descreve o quanto a administração deixa de praticar 

um controle cerrado sobre as pessoas; o quanto as pessoas têm liberdade para fixar 

seus métodos de trabalho; o quanto as pessoas têm possibilidade de exercitar a 

iniciativa; 
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Consideração humana: descreve o quanto as pessoas são tratadas como seres 

humanos; o quanto recebem de atenção em termos humanos; 

Autonomia presente: descreve o quanto as pessoas se sentem com seus próprios 

patrões; o quanto não precisa ter suas decisões verificadas; 

Prestígio obtido: descreve a percepção das pessoas sobre sua imagem no 

ambiente externo pelo fato de pertencerem à organização; o quanto a organização 

projeta seus membros no ambiente; 

Tolerância existente: descreve o grau com que os erros das pessoas são tratados 

de forma suportável e construtiva antes do que punitiva; 

Clareza percebida: descreve o grau de conhecimento das pessoas relativamente 

aos assuntos que lhes dizem respeito; o quanto a organização informa às pessoas 

sobre as formas e condições de progresso; 

Justiça predominante: descreve o grau com que as habilidades e desempenhos 

predominam nos critérios de decisão antes do que aspectos políticos, pessoais ou 

credenciais; 

Condições de progresso: descreve a ênfase com que a organização provê a seus 

membros oportunidade de crescimento e avanço profissional; o quanto a 

organização atende suas aspirações e expectativas de progresso; 

Apoio logístico proporcionado: descreve o quanto a organização provê às 

pessoas as condições e os instrumentos de trabalho necessários para um bom 

desempenho; o quanto a organização facilita seus trabalhos principais; 

Reconhecimento proporcionado: descreve o quanto a organização valoriza um 

desempenho ou uma atuação acima do padrão por parte de seus membros; o 

quanto os esforços individuais diferenciados são reconhecidos; 

Forma de controle: descreve o quanto a organização usa custos, produtividade e 

outros dados de controle para efeito de auto-orientação e solução de problemas 

antes do que para policiamento e castigo. 

 

2.9 MODELO DE WALTON PARA AFERIÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO 

TRABALHO 

 

Mônaco e Guimarães (2000, p.76), demonstram as oito categorias e os 

indicadores de Qualidade de Vida no Trabalho, conforme o Modelo proposto por 
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Walton. Sobre isso, utilizou-se, também, o entendimento de Lopes (2003), que faz o 

detalhamento desse modelo. As categorias e indicadores são:  

Compensação justa e adequada: relaciona-se à remuneração recebida pelo 

trabalhador em troca da realização de seu trabalho. Desmembra-se nos seguintes 

critérios:  

a) renda adequada ao trabalho: trata-se da remuneração necessária para 

atender às necessidades pessoais, sociais e econômicas do trabalhador;  

b) equidade interna: imparcialidade na remuneração entre os trabalhadores de 

uma mesma organização;  

c) equidade externa: imparcialidade na remuneração referente a outros 

profissionais da mesma categoria no mercado de trabalho.  

Condições de trabalho: refere-se à saúde e ao ambiente físico em que o 

trabalhador está inserido. Compreende os seguintes fatores:  

a) jornada de trabalho: número de horas trabalhadas, previstas ou não pela 

legislação, relativas à tarefa executada;  

b) ambiente físico seguro e saudável: local de trabalho que possua condições 

de bem-estar, segurança, saúde e organização, evitando o risco de doenças ou 

acidentes;  

Uso e desenvolvimento de capacidades: relativo às oportunidades que o 

trabalhador possui para utilizar no seu cotidiano o seu conhecimento e suas aptidões 

profissionais. Apresenta os seguintes indicadores:  

a) autonomia: trata-se da liberdade concedida ao trabalhador na programação 

e execução no trabalho;  

b) significado da tarefa: referente à importância da atividade no trabalho e na 

vida dos indivíduos, ligados ou não, a organização;  

c) identidade da tarefa: se a tarefa esta de acordo na sua integridade e na 

avaliação do resultado;  

d) variedade de habilidade: possibilidade de utilizar uma larga escala de 

capacidades e aptidões do trabalhador;  

e) retro informação: conhecimento do trabalhador sobre a avaliação do seu 

trabalho como um todo, e de suas ações.  

Oportunidades de crescimento e segurança: compreende as oportunidades que a 

organização oferece ao trabalhador para seu crescimento e desenvolvimento 

pessoal e para sua segurança no trabalho. Apresenta os seguintes aspectos:  
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a) possibilidade de carreira: a viabilidade de desenvolver uma carreira dentro 

da organização;  

b) crescimento pessoal: processo que de desenvolvimento das potencialidades, 

capacidades, habilidades e aptidões do trabalhador;  

c) segurança no emprego: nível de segurança do trabalhador em relação a seu 

emprego;  

Integração Social na Organização: visa mensurar a integração social e a ausência 

de diferenças entre os trabalhadores. Da seguinte maneira:  

a) igualdade de oportunidades: ausência de estratificação relativa a símbolos 

de Status e estruturas hierárquicas; e de discriminação referentes à cor, raça, 

sexo, religião, nacionalidade, estilo de vida, aparência física e outros;  

c) relacionamento: nível de relacionamento saudável entre o trabalhador e 

organização, respeitando suas individualidades;  

d) senso comunitário: nível de companheirismo dos trabalhadores dentro e fora 

da organização.  

Constitucionalismo: garante o respeito da organização em relação aos direitos dos 

trabalhadores. Compreende:  

a) respeito às leis e direitos trabalhistas: real cumprimento dos direitos jurídicos 

do trabalhador;  

b) privacidade pessoal: assegura o respeito à individualidade do trabalhador, 

tanto dentro quanto fora da organização;  

c) liberdade de expressão: permite que o trabalhador exponha sua opinião, 

sem temer ser repreendido;  

d) normas e rotinas: meio que a organização estabeleceu suas normas e 

rotinas, pelo qual influenciam o desenvolvimento do trabalhador como um todo.  

O trabalho e o espaço total da vida: trata-se do equilíbrio entre a vida pessoal e 

profissional do trabalhador. Ou seja, do equilíbrio entre a jornada de trabalho, 

viagens e a convivência com a família e seu lazer.  

Relevância social da vida no trabalho: refere-se à percepção do trabalhador sobre 

a organização que trabalha. Através dos seguintes indicadores:  

a) imagem da empresa: modo de pensar do trabalhador sobre a sua empresa, 

relacionado à relevância da organização perante a comunidade e o nível de 

orgulho gerado por fazer parte da empresa;  
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b) responsabilidade social da instituição: julgamento dos trabalhadores em 

relação à responsabilidade social da organização frente à comunidade, não 

causando danos a comunidade como também colaborando na solução de 

problemas existentes;  

c) responsabilidade social pelos empregados: relativo ao grau de valorização e 

participação que o trabalhador percebe perante a organização, originando das 

políticas estabelecidas de Recursos Humanos.  

d) responsabilidade social pelos produtos e serviços: opinião dos trabalhadores 

sobre o grau de responsabilidade da organização referente aos seus produtos 

e/ou serviços prestados;  
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3 MÉTODO 

 

A metodologia para a investigação do clima organizacional do Hospital de 

Clínicas - UFPR foi estruturada com base em um questionário para analisar de forma 

quantitativa o clima organizacional. A pesquisa foi realizada com amostras 

acidentais compostas por acaso, com colaboradores com no mínimo segundo grau 

de escolaridade. Sendo que a amostra contou com 30 participantes. Os 

entrevistados foram escolhidos, por unidade de lotação e natureza da categoria 

funcional (apoio técnico, apoio administrativo, técnico-científico e gerencial). 

Os questionários foram entregues em mãos aos colaboradores sorteados, 

explicando a importância da participação na pesquisa. 

Visando ser um instrumento importante para fornecer subsídios capazes de 

aprimorar continuamente o ambiente de trabalho. 

Para Gil (1991) estudo de caso é quando envolve o estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo 

conhecimento.   

Segundo Godoy (1995, p. 25) o estudo de caso é o exame detalhado de um 

ambiente. 

O estudo de caso representa uma estratégia para coleta e análise dos 

dados. As fontes usadas foram à observação e a aplicação de um questionário para 

análise do clima organizacional. 

Para realizar a pesquisa da opinião dos funcionários utilizou-se o modelo de 

Walton, que contempla oito critérios conceituais. 

Faz-se necessário ressaltar que se optou pelo modelo de Walton, para 

analisar a qualidade de vida no trabalho e o clima organizacional dos funcionários do 

Hospital “pelo fato de ele ser considerado na literatura corrente como o mais amplo, 

contemplando processos de diagnóstico de Qualidade de Vida no Trabalho levando 

em conta fatores intra e extra-organização” (MÔNACO e GUIMARÃES, 2000, p.75). 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  

 

4.1 ANÁLISE SOBRE COMPENSAÇÃO JUSTA E ADEQUADA 

 

Pela análise feita sobre o salário recebido estar justo e adequado às tarefas 

de trabalho realizadas pelos profissionais do Hospital de Clínicas - UFPR, a 

pesquisa demonstra que houve empate dos 30 pesquisados, 9 (30%) dos 

funcionários não estão satisfeitos com o salário que recebem, no entanto, 9 (30%) 

estão acordo com o salário recebido.  

Em relação ao salário ser equivalente ao dos colegas de trabalho que fazem 

as mesmas atividades na empresa, verifica-se que de um total de 9, (30%) dos 

funcionários estão satisfeitos com a equidade interna salarial, porém, 7 (23,33%) 

discordam que recebem de forma igual aos demais funcionários da mesma área de 

trabalho e estão muito insatisfeitos. 

Em relação à satisfação e aos benefícios verifica-se que de um total de 12, 

(40%) dos funcionários estão satisfeitos com os benefícios que a organização 

proporciona, porém, 6 (20, %) estão muito insatisfeitos com os benefícios. 

Referente à satisfação com os benefícios extras houve empate dos 30 

participantes pesquisados 8 (26,67%) estão satisfeitos e 8 (26,67%) estão 

insatisfeitos.  

 

GRÁFICO 01 - ANÁLISE SOBRE COMPENSAÇÃO JUSTA E ADEQUADA 
 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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A administração de salários é mais uma atividade que impacta o clima 

organizacional ela tem grande influencia no comportamento dos colaboradores um 

salario injusto desencadeia uma serie de fatores negativos para a organização como 

falta de fidelidade, falta de interesse, entre outros. De acordo com Lacombe e 

Heilborn (2003) um salário considerado justo desenvolve o senso de lealdade.  

Walton cita que a remuneração como instrumento necessário para atender a 

necessidades dos colaboradores. Para administração salarial o principal objetivo é 

equiparar o salario da organização com a do mercado de trabalho. 

Calculando o total a maioria está entre o nem satisfeito e nem insatisfeito 

com 27,5% e insatisfeitos com 25,83%. 

 

4.2 ANÁLISE SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

Referente à jornada de trabalho semanal à execução das atividades e 

tarefas de trabalho nota-se que dos 30 respondentes, 17 (56,67%) funcionários 

estão satisfeitos e somente 3 (10%) sente que a carga horária não está adequada 

para realização de suas atividades.  

Referente à carga horaria de trabalho ser adequada as atividades e tarefas 

de trabalho notam-se que dos 30 respondentes, 13 (43,33%) funcionários estão 

satisfeitos e somente 2 (6,67%) sente que a carga horária não está adequada para 

realização de suas atividades é estão muito insatisfeitos. 

Quanto à empresa disponibilizar os equipamentos e materiais que os 

funcionários necessitam para executar suas tarefas, pode-se perceber que de um 

total de 30, 11 (36,67%) estão de acordo com os materiais e equipamentos 

disponibilizados pela empresa, porém 7 (23,33%) consideram que faltam materiais e 

equipamentos necessários para desenvolver seu trabalho adequadamente. 

No que diz respeito a empresa oferecer um local de trabalho limpo e 

organizado aos seus funcionários, pode-se verificar que dos 30 pesquisados, 12 

(40%) sentem que o ambiente de trabalho não está como deveria falta salubridade, 

no entanto 7 (23,33%) dos funcionários discordam da opinião dos demais e 

acreditam que está limpo e organizado. 

Em relação às condições de segurança e prevenção de acidentes do 

trabalhador para garantir sua integridade física no ambiente de trabalho, a pesquisa 

revela que de um total de 30, 13 (43,33%) funcionários consideram que seu 
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ambiente de trabalho possui as condições necessárias para garantir sua integridade 

física. Porém, 6 (20%) consideram que a empresa não proporciona um ambiente de 

trabalho que garanta a segurança e prevenção de acidentes dos funcionários. 

Em relação ao funcionário sentir alguma dificuldade física como cansaço 

para realizar seu trabalho, dos 30 funcionários, 10 (33,33%) não estão satisfeitos e 

nem insatisfeitos com o cansaço que o emprego lhe proporciona. 

 

GRÁFICO 02 - ANÁLISE SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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preocupar principalmente com a saúde e segurança do trabalhador oferecido no seu 

espaço. Calculando o total a maioria está satisfeito com 36,37% e 6,11% estão 

muito insatisfeitos com as condições de trabalho. 

 

4.3 ANÁLISE SOBRE O USO E DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES NO 

TRABALHO 

 

Com relação à autonomia delegada pela empresa ao funcionário para decidir 

sobre assuntos importantes que afetam as atividades do mesmo, verifica-se que dos 

30 pesquisados, 14 (46,67%) consideram ter a autonomia para decidir sobre 

assuntos importantes ligados diretamente ao seu trabalho, enquanto que 1 (3,33%) 

discordam dessa opinião. 
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Referente às tarefas realizadas pelo funcionário estarem de acordo com sua 

função, a pesquisa revela que de um total 30 participantes pesquisados, 17 

(56,67%) funcionários consideram que suas tarefas estão de acordo com sua 

função, enquanto que 5 (16,67%) estão insatisfeitos com a importância da sua 

função.  

Quanto ao funcionário utilizar grande parte de seus conhecimentos e 

habilidades para desempenhar seu trabalho, verifica-se que dos 30 pesquisados, 18 

(60%) estão satisfeitos em usar seu conhecimento para o trabalho e apenas 4 

(13,33%) consideram que não utilizam grande parte de seus conhecimentos e 

habilidades para executar suas funções.  

Quanto o funcionário percebe o seu reconhecimento dos 30 pesquisados 14 

(46,67) estão satisfeitos com seu reconhecimento recebido e 9 (30%) estão 

indiferentes a isso. 

Referente à responsabilidade conferida ao funcionário dos 30 pesquisados 

19 (63,33%) estão satisfeitos com a responsabilidade que tem em seus cargos 

apenas 1 (3,33%) está insatisfeitos com sua responsabilidade conferida. 

 

GRÁFICO 03 - ANÁLISE SOBRE O USO E DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES NO 
TRABALHO 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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A influência que o colaborador gera não deve somente ser sobre suas 

tarefas rotineiras ou no aumento da capacidade da organização, mas também 

estimular o processo de crescimento e desenvolvimento pessoal. Calculando o total 

das questões vemos que 57,67% estão satisfeitos com o uso de suas capacidades 

de trabalho. 

 

4.4 ANÁLISE SOBRE OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO  

 

Quanto à empresa oferecer oportunidades de crescimento profissional, a 

pesquisa demonstra que dos 30 pesquisados, 12 (40%) dos funcionários não estão 

satisfeitos e nem insatisfeitos com as oportunidades que a empresa os oferece.  

Em relação à empresa investir e na capacitação dos funcionários com 

treinamentos e cursos, pode-se perceber que dos 30 respondentes, 12 (40%) 

revelam que empresa não investe o suficiente com treinamentos e cursos na 

capacitação dos mesmos. Enquanto que 7 (23,33%) estão satisfeitos.  

Quanto ao funcionário sentir-se seguro e estável ao trabalhar na empresa 

estudada, verifica-se que 14 (46,67%) dos funcionários estão indiferentes a essa 

questão. 

Em relação ao incentivo para o funcionário estudar dos 30 pesquisados 14 

(46,67) estão indiferentes a esse incentivo enquanto 9 (30%) estão satisfeitos com o 

estímulo para estudar da empresa. 

O indivíduo busca melhores oportunidades de crescimento pessoal e 

profissional por meio de cursos de línguas, graduação, mestrado e doutorado. A 

empresa pode oferecer desenvolvimento de carreira através de cursos e 

treinamentos e incentivando os colaboradores com bolsas para estudar. Os 

profissionais buscam um ambiente saudável, que proporcione bem estar e 

segurança para que possam se desenvolver profissionalmente. Assim, são duas 

necessidades que se completam: da empresa, que mantém um funcionário satisfeito 

e produtivo, e do colaborador, que identifica na empresa onde atua a possibilidade 

de crescimento e desenvolvimento profissional. 
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GRÁFICO 04 – ANÁLISE SOBRE OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO 
 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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é permitido expor ideias e implementar sugestões, porém 4 (13,33%) não 

concordam com essa opinião.  

Para criar um clima de integração social no ambiente de trabalho e 

necessário melhorar a comunicação criar um clima agradável livre de preconceitos e 

fofocas que prejudicam o desempenho do colaborador e da organização. 

 

GRÁFICO 05 - ANÁLISE SOBRE INTEGRAÇÃO SOCIAL NA ORGANIZAÇÃO 
 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Com relação ao respeito à privacidade e liberdade do funcionário no 

trabalho, nota-se que dos 30 pesquisados, 13 (43,33%) funcionários consideram que 

a empresa respeita s privacidade e liberdade, enquanto que 1 (3,33%) não sentem 

sua liberdade respeitada no ambiente de trabalho. 

Satisfação com as normas e regras do trabalho dos 30 pesquisados 15 

(50%) consideram corretas as normas aplicadas pelo Hospital enquanto apenas 1 ( 

3,33%) não concordam com as regras da instituição. 

Em relação ao respeito das individualidades dos colaboradores dos 30 

pesquisados 17 (56,67) estão satisfeitos com o respeito as suas particularidades 

enquanto uma minoria de 3 (10%) diz não estar satisfeita. 

 
GRÁFICO 06 - ANÁLISE SOBRE CONSTITUCIONALISMO 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em relação ao constitucionalismo o Hospital está de acordo com a 

legalidade e a legitimidade. Para Matheson (2006) aponta aspectos primordiais na 

administração pública e afirma que para que haja uma melhoria no desempenho dos 

governos, deve haver foco na formação e desenvolvimento de equipes 

comprometidas com a ética, com a qualidade na prestação dos serviços. De acordo 

com as quatro questões sobre o cumprimento das leis trabalhistas a organização 

age de forma adequada 47,5% está satisfeita com a forma que a organização 
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4.7 ANÁLISE SOBRE O TRABALHO E O ESPAÇO TOTAL NA VIDA  

 

Referente à carga de trabalho interferir ou atrapalhar a vida pessoal do 

trabalhador, pode-se notar que dos 30 pesquisados, 13 (43,33%) não atribuem 

relevância a influencia do trabalho na rotina e 10 (33,33%) sentem que sua vida 

pessoal é não lesada com a carga de trabalho atual, mas 1 (3,33%) sentem que seu 

trabalho tem interferido em sua vida pessoal.  

Com relação ao equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, como o lazer 

considerando a carga de trabalho atual no Hospital, dos 30 funcionários, 10 

(33,33%) consideram não estarem satisfeitos, enquanto que 9 (30%) consideram 

estar em equilíbrio.  

Quanto ao planejamento e ao e horário do funcionário, pode-se perceber 

que dos 30 pesquisados, 19 (63,33%) consideram que a empresa planeja 

adequadamente os horários de seus funcionários, entretanto 1 (3,33%) discordam 

dessa opinião.  

 
GRÁFICO 07 - ANÁLISE SOBRE O TRABALHO E O ESPAÇO TOTAL NA VIDA 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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espaço físico ocupado por eles 31,11% estão satisfeitos enquanto 2,22% estão 

muito insatisfeitos. 

 

4.8 ANÁLISE SOBRE A RELEVANICA SOCIAL DA VIDA NO TRABALHO  

 

Com relação ao reconhecimento e valorização pela comunidade para com 

os funcionários do Hospital, verifica-se que de um total de 30, 18 (60%) sentem-se 

reconhecidos e valorizados pela comunidade que a empresa está inserida. Enquanto 

que, 1 (3,33%) não sentem que seu trabalho seja reconhecido pela comunidade. 

Quanto à empresa possuir noção de responsabilidade social e apoiar 

iniciativas comunitárias, percebe-se que dos 30 pesquisados, 11 (36,67%) indicam 

que empresa atua com responsabilidade social. No entanto, 6 (20%) estão 

insatisfeitos com a imagem que a organização passa. 

Referente a satisfação da integração comunitária dos 30 pesquisados 10 

(33,33%) não se preocupam com a integração comunitária enquanto 3 (10%) está 

insatisfeita com o trabalho prestado a comunidade. 

Referente à qualidade dos serviços prestados a comunidade dos 30 

pesquisados 10 (33,33%) não se preocupam com o tema enquanto 3 (10%) estão 

insatisfeitos com os serviços prestados para a comunidade. 

Referente à forma do Hospital trabalhar a politica de recursos humanos dos 

30 pesquisados 13 (43,33%) estão insatisfeitos com a politica da gestão de pessoas. 

 

GRÁFICO 08 - ANÁLISE SOBRE A RELEVÂNCIA SOCIAL DA VIDA NO TRABALHO 
 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Em relação à relevância social e importância do trabalho muitas vezes a 

imagem das instituições publicas e de seus servidores depende do quanto ela 

consegue apresentar um serviço de qualidade aos seus clientes, é para isso precisa 

entregar serviços que estejam de acordo com as necessidades e expectativas da 

população. Com relação às cinco questões sobre a relevância social no ambiente de 

trabalho 35,3% colocaram que estão satisfeitos com a importância do seu trabalho 

perante a sociedade. Isso demostra que os colaboradores se preocupam com a 

qualidade do serviço prestado a comunidade. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Por meio desse trabalho buscou analisar o clima organizacional no Hospital 

de Clínicas-UFPR, por meio da aplicação do questionário de Walton. 

Através do resultado da aplicação do questionário pode-se analisar que os 

colaboradores buscam: Novos objetivos para o Hospital, aumentar o número de 

colaboradores qualificados e treinados, mais satisfação pessoal e maiores 

oportunidades, imposição de um novo retrato perante a sociedade. Os 

colaboradores desejam mais reconhecimento. 

Cada vez mais cresce necessidades da população como saúde, educação, 

segurança etc. E necessário melhorar eficiência da gestão publica, melhorar os 

processos desburocratizar e melhorar o nível de relacionamento da organização 

com seus colaboradores para poder prestar um atendimento de qualidade à 

população. 

Para que haja qualidade no serviço prestado é necessário que o Hospital 

tenha pessoas comprometidas, que produzam conforme a expectativa. Para isso e 

necessário entender que as atitudes do colaborador estão diretamente ligadas ao 

desempenho que será à qualidade do serviço prestado.  

Conforme Maria do Carmo Schmidt (2012) As pessoas procuram 

desenvolvimento pessoal e profissional as pessoas sabem da sua importância e 

procuram reconhecimento através do seu trabalho. 

Da mesma forma que as empresas privadas investem no seu capital 

humano a gestão pública precisa investir na promoção das pessoas e no seu 

desenvolvimento como um ser integral, e para isso é necessário uma nova forma de 

gestão onde valorizem o capital humano. 
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