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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento corresponde ao produto03que trata da “Pesquisa de Clima 

Organizacional com professores e Técnicos Administrativos” do Contrato firmado entre o IFESe a 

GDconsult. 

 

Esta pesquisa foi realizada no período de 19 de novembro de 2013 até 31 de janeiro de 2014 e 

contou com a participação de 1.347 professores e Técnicos Administrativos do quadro do Instituto entre 

os quais 1.049 concluíram o preenchimento do questionário e foram considerados na análise. 

 

A metodologia utilizada baseou-se na publicação do professor Carlos Alberto Ferreira Bispo da 

Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo – EESC/USP que trata da apresentação 

de um modelo de pesquisa de clima organizacional aplicável a empresas de qualquer natureza, públicas 

ou privadas. 

 

Este modelo foi elaborado após diversas pesquisas tanto na literatura pertinente como em 

empresas que já realizaram esta atividade e com profissionais da área de Recursos Humanos, Assistência 

Social e Assistência Médico-Hospitalar que já tiveram experiência com o levantamento e a análise do 

clima organizacional em empresas. Além disso, o modelo foi validado após sua aplicação em duas 

empresas públicas de grande porte, onde se obteve-se excelentes resultados. O detalhamento desta 

metodologia encontra-se anexo a este produto. 

 

Cabe destacar que, por se tratar de uma pesquisa pela Web com amostragem não probabilística, 

pessoas mais insatisfeitas tem maior probabilidade de responder aos questionamentos. Por esta razão, 

entende-se que o cenário apresentado neste relatório tende a ser mais pessimista do que de fato é. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Objetivos 

O objetivo principal desta pesquisa foi levantar informações relevantes sobre o relacionamento 

entre o IFES, seus professores e Técnicos Administrativos, para auxiliar os gestores do Instituto a 

estabelecer padrões de excelência nas relações humanas e organizacionais.  

Os objetivos específicos foram divididos em fatores internos e externos que influenciam o clima 

organizacional de uma instituição: 

 

Fatores Internos De Influência 

1. Ambiente de trabalho – avaliar o grau de relacionamento entre os colegas de trabalho, 

necessário para realização das atividades individuais ou coletivas; 

2. Assistência aos funcionários – avaliar o nível da assistência médica, dentária, hospitalar e social 

aos funcionários; 

3. Burocracia – avaliar se este item está compatível com as atividades realizadas pelos funcionários; 

4. Cultura organizacional – avaliar o nível de interferência que as tradições, práticas e costumes, 

adotados informalmente na empresa, exercem sobre os funcionários e suas atividades; 

5. Estrutura organizacional – medir o nível de relacionamento e de capacitação dos elementos que 

compõem esta estrutura e sua interferência nas atividades realizadas pelos funcionários; 

6. Nível sociocultural – procurar estabelecer se os níveis intelectual, cultural e social dos 

funcionários estão de acordo com as necessidades inerentes às suas atividades; 

7. Incentivos profissionais – avaliar o nível de reconhecimento profissional dos funcionários; 

8. Remuneração – avaliar se este item está de acordo com as atividades prestadas à empresa; 

9. Segurança profissional – avaliar o risco de demissão sem motivo percebido pelos funcionários; 

10. Transporte casa/trabalho – trabalho/casa – medir o nível de dificuldade encontrado para a 

locomoção entre a casa dos funcionários e a empresa e vice-versa; e 

11. Vida profissional – avaliar o grau de identificação profissional dos funcionários com a empresa, 

tentando medir o nível de seu orgulho em relação à empresa e de seu sucesso profissional. 
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Fatores Externos De Influência 

1. Convivência familiar - avaliar o nível da convivência familiar dos funcionários, item necessário 

para uma boa produtividade nas atividades realizadas na empresa; 

2. Férias e lazer – avaliar o grau de satisfação dos funcionários com estes itens, os quais também 

são necessários para garantir uma boa produtividade; 

3. Investimentos e despesas familiares - avaliar o nível do bem-estar proporcionado às famílias dos 

funcionários; 

4. Política e Economia - avaliar o nível de interferência proporcionado por estes itens na motivação 

dos funcionários; 

5. Saúde - avaliar a opinião dos próprios funcionários sobre suas respectivas saúdes física e mental, 

um dos itens de extrema importância e de difícil observação; 

6. Segurança Pública - o nível de influência deste item na vida diária dos funcionários; 

7. Situação financeira – o fato de um funcionário ter uma boa remuneração não é suficiente para 

que ele tenha uma boa situação financeira. Este item serve para avaliar como está a situação 

financeira dos funcionários; 

8. Time de futebol – item que já foi comprovado cientificamente que tem influência sobre a 

produtividade dos funcionários, este item tenta medir, portanto, o nível de interferência que os 

times de futebol exercem sobre a motivação e a produtividade dos funcionários; e 

9. Vida social – avaliar o nível de satisfação dos funcionários com este item. 

 

 

3.2 Público-alvo 

Docentes e técnicos administrativos de todos os Campi do Instituto Federal do Espírito Santo. 

 

 

3.3 Amostragem 

O método empregado para desenvolvimento deste estudo foi da amostragem não-probabilística 

intencional por quotas as quais foram definidas com base em cada um dos campus. Neste método, a 

probabilidade de selecionar elementos da população é desconhecida e, por isso, não foi possível calcular 
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com precisão o erro amostral das estimativas dos parâmetros populacionais. Por isso, utilizou-se a 

representatividade por quotas, supondo-se que as diferenças de opiniões estejam relacionadas ao 

Campus no qual o professor ou técnico administrativo está inserido. 

 

3.4 Critérios de seleção dos entrevistados 

Professores e Técnicos Administrativos foram convidados a participar da pesquisa por meio de 

convites eletrônicos enviados pela própria instituição. Portanto, a participação foivoluntária. 

 

3.5 Tamanho planejado da amostra 

O tamanho das amostras por Campus foi baseado na fórmula para cálculo de amostragem 

aleatória simples.  

qpze1)(N
Nqpz

n 2
α/2

2

2
α/2

1 ××+×−
×××=  

Como base no universo de cada campus (N), margem de erro de 5% (e), nível de confiança de 

95% (z2
α/2 = 1,96) e variância de 0,25 (p=50%; q=1-p), foram calculadas as amostras planejadas que estão 

apresentadas na tabela a seguir. 

CAMPUS 

UNIVERSO AMOSTRA PLANEJADA 

Nº DOCENTES 
Técnicos  

Administrativos 
Docentes 

Técnicos  
Administrativos 

ALEGRE 63 112 54 87 

ARACRUZ 48 42 43 38 

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 56 49 49 44 

CARIACICA 61 47 53 42 

COLATINA 64 61 55 53 

GUARAPARI 40 32 36 30 

IBATIBA 31 28 29 26 

ITAPINA 61 102 53 81 

LINHARES 48 43 43 39 

NOVA VENÉCIA 37 43 34 39 

PIUMA 31 33 29 30 

REITORIA 14 151 14 109 

SÃO MATEUS 46 51 41 45 
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CAMPUS 

UNIVERSO AMOSTRA PLANEJADA 

Nº DOCENTES 
Técnicos  

Administrativos 
Docentes 

Técnicos  
Administrativos 

SANTA TERESA 61 98 53 78 

SERRA 79 59 66 51 

VENDA NOVA DO IMIGRANTE 37 36 34 33 

VILA VELHA 38 32 35 30 

VITORIA 294 154 167 110 

Total 1109 1173 885 964 

 

 

3.6 Amostra realizada e ponderação 

Como a participação no estudo foi voluntária, não foi possível atingir as amostras planejadas. 

Assim, o quadro de entrevistas realizadas ficou distribuído da seguinte forma: 

CAMPUS UNIVERSO AMOSTRA REALIZADA PONDERAÇÃO 

 
Nº DOCENTES 

Técnicos  
Administrativos 

Docentes 
Técnicos  

Administrativos 
Fator 

Docentes 
Fator 
T.A. 

ALEGRE 63 112 25 32 2,52 3,5 

ARACRUZ 48 42 14 23 3,43 1,826 

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 56 49 18 18 3,11 2,722 

CARIACICA 61 47 18 25 3,39 1,88 

COLATINA 64 61 25 21 2,56 2,905 

GUARAPARI 40 32 25 21 1,6 1,524 

IBATIBA 31 28 22 30 1,41 0,933 

ITAPINA 61 102 19 37 3,21 2,757 

LINHARES 48 43 21 24 2,29 1,792 

NOVA VENÉCIA 37 43 13 17 2,85 2,529 

PIUMA 31 33 14 15 2,21 2,2 

REITORIA 14 151 6 112 2,33 1,348 

SÃO MATEUS 46 51 29 31 1,59 1,645 

SANTA TERESA 61 98 25 33 2,44 2,97 

SERRA 79 59 34 31 2,32 1,903 

VENDA NOVA DO IMIGRANTE 37 36 16 22 2,31 1,636 

VILA VELHA 38 32 24 30 1,58 1,067 

VITORIA 294 154 99 61 2,97 2,525 

Total 1.109 1.173 447 583   

 



 

 

Para corrigir as distorções da representatividade

dados foram ponderados por perfil (professor/

resultados gerais foram calculados a partir de ponderação 

colunas da tabela acima, uma vez que dentro de cada 

estrato provia uma autoponderação.

A título de exemplo, o universo de docentes em Vitória era de 294. A amostra realizada foi de 99 

docentes. Assim, para cada entrevista desta

três, onde 99 professores estão para os 294 do campus de Vitória, assim como 1 está para W (Fator de 

ponderação). Ou seja, W = 294 / 99 = 2,97.

 

3.7 Confiabilidade do Instrumento de Coleta

Para medir a confiabilidade do instrumento de coleta e as escalas de mensuração dos itens 

utilizados, foi utilizado o índice de consistência interna denominado de 

aplicação pelo método das variâncias dos itens. 

se as variáveis do questionário são estáveis o suficiente para serem encontrados os mesmos

futuras aplicações. No caso deste estudo, o Alfa de Chrombach calculado resultou em um índice de 0,88. 

O que significa que a consistência interna do instrumento é suficientemente grande para validá

 
 
 
 

Onde: 

éa variância do item i, 

é a variância dos valores totais observados y,

 éo número de questões. 

  

Para corrigir as distorções da representatividade de cada quota dentro do contexto do Campi, os 

dados foram ponderados por perfil (professor/técnico administrativo) e por campus. Assim os 

lados a partir de ponderação segundo os fatores ilustrados nas últimas 

, uma vez que dentro de cada Campus/Perfil, a quota esta

autoponderação. 

, o universo de docentes em Vitória era de 294. A amostra realizada foi de 99 

a entrevista desta quota, aplicou-se o ponderador 2,97 calculado por regra de 

três, onde 99 professores estão para os 294 do campus de Vitória, assim como 1 está para W (Fator de 

ponderação). Ou seja, W = 294 / 99 = 2,97. 

Confiabilidade do Instrumento de Coleta 

Para medir a confiabilidade do instrumento de coleta e as escalas de mensuração dos itens 

utilizado o índice de consistência interna denominado de Alfa de Chrombach

pelo método das variâncias dos itens. Esta medida varia entre 0 e 1 e 

se as variáveis do questionário são estáveis o suficiente para serem encontrados os mesmos

No caso deste estudo, o Alfa de Chrombach calculado resultou em um índice de 0,88. 

que a consistência interna do instrumento é suficientemente grande para validá

a variância dos valores totais observados y, 

= 0,88 
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de cada quota dentro do contexto do Campi, os 

) e por campus. Assim os 

os fatores ilustrados nas últimas 

ota estabelecida para cada 

, o universo de docentes em Vitória era de 294. A amostra realizada foi de 99 

2,97 calculado por regra de 

três, onde 99 professores estão para os 294 do campus de Vitória, assim como 1 está para W (Fator de 

Para medir a confiabilidade do instrumento de coleta e as escalas de mensuração dos itens 

Alfa de Chrombach na sua 

tre 0 e 1 e seu resultado determina 

se as variáveis do questionário são estáveis o suficiente para serem encontrados os mesmos valores em 

No caso deste estudo, o Alfa de Chrombach calculado resultou em um índice de 0,88. 

que a consistência interna do instrumento é suficientemente grande para validá-lo. 
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4. RESULTADOS 

O modelo proposto levou em consideração a evolução docenário político-econômico, 

sociocultural e ecológico nacionale internacional. Para atender a essa necessidade, osmacro fatores 

foram divididos em internos e externos. 

 Os fatores internos de influência são os que se originamdentro da própria instituição, sendo que 

essa pode atuar diretamente sobre esses fatores para tentar melhorá-los e produzir melhores 

resultados para a organização e seus Técnicos Administrativos. 

 Os fatores externos de influência são os que têm origemfora do âmbito da instituição, mas que 

exercem influênciadireta no comportamento, ações e decisões dos Técnicos Administrativos dentro da 

organização, por isso não podem ser desprezados. Se o Instituto não puder atuar diretamente sobre 

eles, pode tentar atuar sobre seus efeitos. 

 Assim, os resultados que se seguem trazem a avaliação do cenário atual acerca deste conjunto 

de fatores. 

 

4.1 Fatores Internos 

 

4.1.1 Vida Profissional 

 As questões que compõem o fator Vida Profissional estabelecem o grau de identificação 

profissional dos Técnicos Administrativoscom o Instituto, tentandomedir o nível de seu orgulho em 

relação à instituição e de seu sucesso profissional. 

 No quesito orgulho em trabalhar na instituição, observa-se que quase 80% dos entrevistados se 

mostram orgulhosos com a instituição na qual trabalham (77, 4% dos professores e 73,8% dos Técnicos 

Administrativos). Mas, é importante atentar para os dados contraditórios. Por exemplo, há uma redução 

para 67%, aproximadamente, no percentual de entrevistados, que indicaria o instituto como alternativa 
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de trabalho para amigos e parentes. Este número cai para 48% quando questionados se gostariam que 

os filhos trabalhassem no IFES. 

 Outro ponto de atenção é a resposta dada ao plano de carreira: aproximadamente 54% dos 

professores e 47% dos Técnicos Administrativos acreditam que a Instituição oferece um plano de 

carreira “mais ou menos” e, 17% dos professores e 23% dos Técnicos Administrativos, mostram-se 

insatisfeitos com o plano de carreira oferecido pelo IFES. 

 As respostas dadas à pergunta sobre a obtenção de sucesso na vida profissional (30% dos 

professoresassinalaram“mais ou menos” e 64% “sim” e, entre os Técnicos Administrativos, 38% 

assinalaram “mais ou menos” e 49% “sim”) corroboram com a sinalização de que, embora os 

pesquisados deem notas altas para o nível de orgulho com a instituição (Lógica da emoção, segundo 

Modelo de Sbragia (Sbragia1993) outros fatores, mais racionais, tem peso importante nas avaliações 

desfavoráveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Sinto orgulho de trabalhar neste 
Instituto.

Acho que o Instituto me oferece um 
bom plano de carreira.

Costumo indicar este Instituto como 
alternativa de emprego para meus 

amigos e parentes.

Eu me preocupo com o futuro deste 
Instituto.

Considero que estou obtendo 
sucesso na minha carreira e na 

minha vida profissional.

Gostaria que meus filhos 
trabalhassem neste Instituto.

Dependo apenas dos meus próprios 
esforços para obter o sucesso 
profissional e de carreira no 

Instituto.

Os cursos e treinamentos que fiz 
são suficientes para o exercício das 

minhas atividades.

Professores Técnicos Administrativos
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Professores Técnicos Administrativos 

Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim Total Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim Total 

Sinto orgulho de trabalhar neste 
Instituto. 

5,4% 17,2% 77,4% 100,0% 3,8% 22,5% 73,8% 100,0% 

Acho que o Instituto me oferece um 
bom plano de carreira. 

16,8% 53,9% 29,3% 100,0% 23,5% 47,5% 29,0% 100,0% 

Costumo indicar este Instituto como 
alternativa de emprego para meus 
amigos e parentes. 

9,8% 23,0% 67,1% 100,0% 9,9% 21,4% 68,6% 100,0% 

Eu me preocupo com o futuro deste 
Instituto. 

1,8% 3,4% 94,9% 100,0% 2,4% 4,3% 93,3% 100,0% 

Considero que estou obtendo sucesso 
na minha carreira e na minha vida 
profissional. 

5,8% 30,0% 64,2% 100,0% 12,3% 38,4% 49,2% 100,0% 

Gostaria que meus filhos trabalhassem 
neste Instituto. 

16,6% 35,8% 47,7% 100,0% 19,7% 29,5% 50,8% 100,0% 

Dependo apenas dos meus próprios 
esforços para obter o sucesso 
profissional e de carreira no Instituto. 

32,4% 43,4% 24,2% 100,0% 37,0% 44,8% 18,2% 100,0% 

Os cursos e treinamentos que fiz são 
suficientes para o exercício das minhas 
atividades. 

28,9% 43,2% 28,0% 100,0% 41,3% 41,2% 17,5% 100,0% 

 
 

4.1.2 Estrutura Organizacional 

 As questões que compõem o fator estrutura organizacional medem o nível de relacionamentoe 

de capacitação dos elementos que compõemesta estrutura e sua interferência nas atividades realizadas 

pelos Técnicos Administrativos. 

 Na avaliação da chefia imediata os números indicam respostas que resguardam a relação 

hierárquica, ou seja, nem professores, nem Técnicos Administrativos assumem a confiança na chefia, a 

certeza de ele ser um líder, a condição de ser a pessoa mais indicada para a função que ocupa e o nível 

de satisfação. Todas as respostas estão na casa dos 30 a 40 pontos percentuais.  

 Em termos práticos, este resultado pode sinalizar um receio em comprometer-se a uma 

nebulosidade nos aspectos que cercam as avaliações da chefiaou uma acomodação nas relações 

hierárquicas, ou seja, “eu não cobro e nem sou cobrado”. Ainda, segundo o modelo proposto, este 

resultado pode significar falta de identidade com a chefia ou indefinição dos papeis. 
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Professores Técnicos Administrativos 

Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim Total Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim Total 

Eu confio plenamente no meu chefe 

imediato. 
20,6% 35,6% 43,8% 100,0% 20,9% 33,8% 45,3% 100,0% 

O meu chefe imediato é um líder. 27,1% 38,5% 34,5% 100,0% 28,0% 35,0% 37,0% 100,0% 

O meu chefe imediato é a pessoa mais 

indicada para a função que ocupa. 
24,6% 34,0% 41,4% 100,0% 23,0% 33,1% 43,9% 100,0% 

Estou satisfeito com a estrutura 

hierárquica (chefes e subordinados) a 

que estou vinculado. 

33,8% 38,3% 28,0% 100,0% 27,6% 38,1% 34,3% 100,0% 

 
 
 

4.1.3 Incentivos Profissionais 

 As questões que compõem o fator incentivo profissionalvisam estabelecer o nível de 

reconhecimento profissional dos Técnicos Administrativos. 

 Nesteaspecto, observa-se que o orgulho com a instituição, anteriormente descrito, pode estar 

relacionado com o reconhecimento e valorização da família, amigos e parentes. Verifica-se que apenas 

30% e 28% dos professores e Técnicos Administrativos, respectivamente, consideram que seu trabalho é 

0,0%
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40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Eu confio plenamente no 
meu chefe imediato.

O meu chefe imediato é um 
líder.

O meu chefe imediato é a 
pessoa mais indicada para a 

função que ocupa.

Estou satisfeito com a 
estrutura hierárquica (chefes 
e subordinados) a que estou 

vinculado.

Professores Técnicos Administrativos
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valorizado pelo instituto. Entretanto, é alto o percentual de respostas para a valorização da família, 

amigos e parentes. 

 
 
 

 

Professores Técnicos Administrativos 

Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim Total Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim Total 

Considero que o meu trabalho é 

reconhecido e valorizado pelo Instituto. 
23,7% 45,6% 30,6% 100,0% 28,5% 43,4% 28,1% 100,0% 

Considero que o meu trabalho é 

reconhecido e valorizado pela minha 

família. 

2,0% 9,8% 88,1% 100,0% 3,4% 17,7% 78,9% 100,0% 

Considero que o meu trabalho é 

reconhecido e valorizado pelos meus 

amigos e parentes. 

4,0% 22,1% 73,8% 100,0% 5,0% 26,8% 68,3% 100,0% 

 
 

4.1.4 Remuneração, Segurança Profissional e Nível 

Sociocultural 

 Esta sessão traz aspectos relacionados a três fatores internos de influência: remuneração, 

segurança profissional e nível sociocultural.  
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60,0%

80,0%

100,0%

Considero que o meu trabalho é 
reconhecido e valorizado pelo 

Instituto.

Considero que o meu trabalho é 
reconhecido e valorizado pela minha 

família.

Considero que o meu trabalho é 
reconhecido e valorizado pelos meus 

amigos e parentes.

Professores Técnicos Administrativos
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 As questões que compõem o fator remuneração avaliam se este item está de acordo com 

asatividades prestadas ao Instituto. 

 A questão sobre segurança profissional avalia o risco de demissão semmotivo percebido pelos 

Técnicos Administrativos. 

 E, as questões sobre o nível sociocultural procuram estabelecer se os níveis intelectual,cultural e 

social dos Técnicos Administrativosestão de acordocom as necessidades inerentes às suas atividades. 

 A análise dos resultados demonstra que os pesquisados sentem estáveis em seu trabalho, 

principalmente os Técnicos Administrativos (84,2% dos Técnicos Administrativose 78,7% dos professores 

acreditam que não correm o risco de demissão):segundo o modelo de estudo proposto, este item é 

indicativo para a sinalização positiva do Clima Organizacional.  

 Entretanto, as insatisfações salariais são elevadas visto que as avaliações pendem para o lado 

negativo tanto entre os professores quanto entre os Técnicos Administrativos. 

 O nível cultural e social em relação à atividade exercida também apresenta um percentual alto 

de avaliações positivas. Ou seja, as relações advindas do trabalho e presentes na formação da 

personalidade são bem avaliadas. 
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Professores Técnicos Administrativos 

Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim Total Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim Total 

Acho justo o meu salário atual. 31,8% 45,6% 22,6% 100,0% 34,0% 43,1% 23,0% 100,0% 

O meu patrimônio é condizente com os 

esforços que tenho feito pelo Instituto. 
24,4% 41,2% 34,5% 100,0% 23,8% 38,8% 37,4% 100,0% 

Meu emprego é seguro no Instituto, ou 

seja, não corro o risco de ser demitido 

sem motivo. 

4,9% 16,3% 78,7% 100,0% 3,8% 12,0% 84,2% 100,0% 

O meu nível cultural e intelectual é 

suficiente para o exercício das minhas 

atividades no Instituto. 

1,3% 17,4% 81,2% 100,0% 2,1% 21,4% 76,5% 100,0% 

O meu nível social é suficiente para o 

exercício das minhas atividades no 

Instituto. 

2,7% 17,9% 79,4% 100,0% 2,7% 18,2% 79,1% 100,0% 

 
 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Acho justo o meu salário 
atual.

O meu patrimônio é 
condizente com os esforços 

que tenho feito pelo …

Meu emprego é seguro no 
Instituto, ou seja, não corro 

o risco de ser demitido sem …

O meu nível cultural e 
intelectual é suficiente para 

o exercício das minhas …

O meu nível social é 
suficiente para o exercício 
das minhas atividades no …

Professores Técnicos Administrativos
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4.1.5 Transporte dos Técnicos Administrativos, Ambiente 

de Trabalho, Burocracia, Cultura Organizacional, 

Assistência aos Técnicos Administrativos 

 Esta sessão traz aspectos relacionados a 5 fatores internos de influência: transporte dos Técnicos 

Administrativos, ambiente de trabalho, burocracia, cultura organizacional, assistência aos Técnicos 

Administrativos.  

 A questão que trata do transporte mede o nível de dificuldade encontrado para a locomoção 

entre a casados Técnicos Administrativose a empresa e vice-versa. 

 Quanto ao ambiente de trabalho as questões avaliadas visam estabelecer o grau de 

relacionamentoentre os colegas de trabalho, necessário para a realização das atividades individuais ou 

coletivas. 

 O item burocracia avalia se este item está compatível com asatividades realizadas pelos Técnicos 

Administrativos. 

 A questão sobre a cultura organizacional avalia o nível de interferênciaque as tradições, práticas 

e costumes, adotados informalmente na instituição, exercem sobre os Técnicos Administrativose 

suasatividades. 

 Por fim, a questão sobre assistência aos Técnicos Administrativosestabelece o nível daassistência 

médica, dentária, hospitalar e social. 

 Problemas no transporte como foram detectados nas respostas abertas (sessão: análise das 

perguntas abertas) e foram pontuais. 

 O ambiente de trabalho e o relacionamento com colegas são fatores que tendem a favorecem o 

Clima Organizacional, tanto entre professores quanto Técnicos Administrativos. Vale a observação 

positiva para o percentual alto de respostas favoráveis entre os Técnicos Administrativos. 
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 Entretanto, a burocracia e a cultura organizacional (tradições, práticas e costumes adotados no 

Instituto que não estão previstos em qualquer regra) são fatores que desfavorecem a execução das 

atividades no Instituto.  

 Também é alto o percentual de entrevistados que se mostram insatisfeitos com a assistência 

médica odontológica oferecida pelo IFES. 

 

 
 

 

Professores Técnicos Administrativos 

Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim Total Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim Total 

Tenho tido problemas com o transporte 

casa–Instituto/Instituto–casa. 
48,8% 24,2% 27,1% 100,0% 56,9% 23,2% 19,9% 100,0% 

O ambiente de trabalho favorece a 

execução das minhas atividades no 

Instituto. 

21,7% 46,1% 32,2% 100,0% 18,0% 34,5% 47,5% 100,0% 

O relacionamento com meus colegas de 

trabalho favorece a execução das minhas 

atividades no Instituto. 

10,5% 37,1% 52,3% 100,0% 6,2% 29,2% 64,7% 100,0% 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Tenho tido problemas com o 
transporte casa–

Instituto/Instituto–casa.

O ambiente de trabalho 
favorece a execução das minhas 

atividades no Instituto.

O relacionamento com meus 
colegas de trabalho favorece a 

execução das minhas atividades 
no Instituto.

A burocracia adotada no 
Instituto favorece a execução 

das minhas atividades no 
Instituto.

A Cultura Organizacional 
(tradições, práticas e costumes 
adotados no Instituto que não 
estão previstos em qualquer 
regra) adotada no Instituto 
favorece a execução das …

A assistência de médico e 
dentista e a assistência social 

adotadas no Instituto 
favorecem a execução das 

minhas atividades no Instituto.

Professores Técnicos Administrativos
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Professores Técnicos Administrativos 

Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim Total Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim Total 

A burocracia adotada no Instituto 

favorece a execução das minhas 

atividades no Instituto. 

58,2% 35,3% 6,5% 100,0% 37,4% 51,6% 11,0% 100,0% 

A Cultura Organizacional (tradições, 

práticas e costumes adotados no 

Instituto que não estão previstos em 

qualquer regra) adotada no Instituto 

favorece a execução das minhas 

atividades no Instituto. 

36,5% 49,2% 14,3% 100,0% 35,0% 49,2% 15,8% 100,0% 

A assistência de médico e dentista e a 

assistência social adotadas no Instituto 

favorecem a execução das minhas 

atividades no Instituto. 

62,0% 25,1% 13,0% 100,0% 57,1% 29,3% 13,6% 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.2 Fatores Externos 

 Os próximos itens trazem a avaliação dos fatores externos de influência. Como escrito 

anteriormente, eles têm origemfora do âmbito da instituição, mas exercem influênciadireta no 

comportamento, ações e decisões dos Técnicos Administrativos dentro da organização. Assim, se o 
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instituto não puder atuar diretamente sobre eles, pode compreender seu estado atual e tentar atuar 

sobre seus efeitos. 

 Nestes itens, segundo o modelo de estudo adotado por Ferreira Bispo (Bispo 2006), quanto 

maior é o percentual de satisfação maior é a probabilidade de melhores avaliações do Clima 

Organizacional. 

 

4.2.1 Situação financeira 

 O fato de um servidor ter uma boa remuneração não é suficiente para que ele tenha uma boa 

situação financeira. Este item tenta avaliar como estáa situação financeira dos Técnicos Administrativos. 

 De uma forma geral, nota-se satisfação maior entre os professores com a condição econômica e 

financeira e a capacidade de aquisição de bens. 

 
 
 
 
 

 Professores Técnicos Administrativos 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Estou satisfeito com a minha 
residência.

Estou satisfeito com o meu 
carro.

Estou satisfeito com o 
vestuário que estou 

podendo proporcionar à …

Estou com a minha situação 
financeira em ordem.

Estou satisfeito com o meu 
patrimônio.

Professores Técnicos Administrativos
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Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim Total Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim Total 

Estou satisfeito com a minha residência. 15,9% 34,5% 49,7% 100,0% 23,0% 35,0% 42,0% 100,0% 

Estou satisfeito com o meu carro. 17,2% 29,1% 53,7% 100,0% 34,5% 27,6% 37,9% 100,0% 

Estou satisfeito com o vestuário que 

estou podendo proporcionar à minha 

família. 

8,3% 31,1% 60,6% 100,0% 15,4% 38,1% 46,5% 100,0% 

Estou com a minha situação financeira 

em ordem. 
13,2% 29,8% 57,0% 100,0% 19,2% 35,0% 45,8% 100,0% 

Estou satisfeito com o meu patrimônio. 19,5% 47,4% 33,1% 100,0% 30,0% 43,7% 26,2% 100,0% 

 
 
 

4.2.2 Vida Social 

 Novamente, os números são mais favoráveis aos professores que os Técnicos Administrativos. 

Segundo o modelo de estudo adotado, os professores estariam mais propensos a avaliar positivamente 

o clima organizacional da instituição: em média, mais de 60% estão satisfeitos com o seu nível social, 

intelectual, cultural e aspectos ligados a religião.  

 Os percentuais sofrem pequenas alterações quando se trata dos Técnicos Administrativos, no 

quesito, satisfação com o nível intelectual e cultural onde o percentual das respostas é 40,8% e 47% 

respectivamente. 

  

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Estou satisfeito com o meu 
nível social.

Estou satisfeito com o meu 
convívio social.

Estou satisfeito com o meu 
nível intelectual.

Estou satisfeito com o meu 
nível cultural.

Estou satisfeito com a minha 
religião.

Professores Técnicos Administrativos
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Professores Técnicos Administrativos 

Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim Total Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim Total 

Estou satisfeito com o meu nível social. 4,5% 29,3% 66,2% 100,0% 9,3% 34,1% 56,6% 100,0% 

Estou satisfeito com o meu convívio 

social. 
5,1% 27,3% 67,6% 100,0% 9,9% 28,5% 61,6% 100,0% 

Estou satisfeito com o meu nível 

intelectual. 
6,5% 35,3% 58,2% 100,0% 14,6% 44,6% 40,8% 100,0% 

Estou satisfeito com o meu nível cultural. 4,9% 36,2% 58,8% 100,0% 10,6% 42,4% 47,0% 100,0% 

Estou satisfeito com a minha religião. 4,3% 10,3% 85,5% 100,0% 6,9% 11,8% 81,3% 100,0% 

 
 
 

4.2.3 Saúde 

 As questões sobre o fator saúde, avaliam a opinião dos Técnicos Administrativossobre suas 

respectivas saúdes física e mental, itensde extrema importância e de difícil observação. 

 Os demais itens procuram avaliar o nível da convivênciafamiliar dos Técnicos Administrativos, 

item necessário parauma boa produtividade nas atividades realizadas na empresa. 
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40,0%

60,0%

80,0%
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Estou satisfeito com as 
minhas práticas desportivas.

Estou satisfeito com o meu 
estado físico.

Estou satisfeito com o meu 
estado mental.

Professores Técnicos Administrativos
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Professores Técnicos Administrativos 

Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim Total Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim Total 

Estou satisfeito com as minhas práticas 

desportivas. 
39,4% 37,8% 22,8% 100,0% 44,3% 29,0% 26,8% 100,0% 

Estou satisfeito com o meu estado físico. 24,4% 45,6% 30,0% 100,0% 28,3% 41,0% 30,7% 100,0% 

Estou satisfeito com o meu estado 

mental. 
10,3% 30,4% 59,3% 100,0% 12,7% 26,1% 61,2% 100,0% 

 
 
 
 

4.2.4 Convivência Familiar 

 Os próximos itens procuram avaliar o nível da convivênciafamiliar dos Técnicos Administrativos, 

item necessário parauma boa produtividade nas atividades realizadas na empresa. 

 Segundo o modelo, a proporção é direta e, ao mesmo tempo, de mão dupla: quanto melhor é a 

convivência com a esposa a vida sexual, e a relação com os filhos, maior é a tendência de desempenhar 

melhor as funções. 

 Neste sentido, tanto os funcionários, quanto os Técnicos Administrativos mostram índices 

superiores a 65%. 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Estou vivendo bem com a minha 
esposa/ companheira ou o meu 

marido/ companheiro.

Estou vivendo bem com os meus 
filhos.

Estou satisfeito com a minha vida 
afetiva.

Estou satisfeito com a minha vida 
sexual.

Professores Técnicos Administrativos
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Professores Técnicos Administrativos 

Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim N/A Total Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim N/A Total 

Estou satisfeito com a minha vida 

afetiva. 
5,8% 18,1% 76,1% - 100,0% 10,3% 17,7% 72,0% - 100,0% 

Estou satisfeito com a minha vida 

sexual. 
8,4% 21,1% 70,5% - 100,0% 10,7% 20,4% 68,9% - 100,0% 

Estou vivendo bem com a minha 

esposa/ companheira ou o meu 

marido/ companheiro. 

4,0% 10,1% 74,3% 11,6% 100,0% 6,7% 11,7% 64,2% 17,5% 100,0% 

Estou vivendo bem com os meus 

filhos. 
2,9% 6,7% 64,4% 26,0% 100,0% 5,5% 7,4% 55,2% 31,9% 100,0% 

 
 
 

4.2.5 Time de Futebol, Férias e Lazer 

 A questão sobre o time de futebol, item que já foi comprovado cientificamente que tem 

influência sobre a produtividade dos funcionários, tenta medir o nível de interferência que os times de 

futebol exercem sobre amotivação e a produtividade dos funcionários. 

 As questões sobre férias e lazer avaliam o grau de satisfação dos Técnicos Administrativoscom 

estes itens, os quais também são necessáriospara garantir uma boa produtividade no trabalho. 
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Professores Técnicos Administrativos 

Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim Total Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim Total 

Estou satisfeito com o time de futebol 

para o qual eu torço. 
25,1% 29,3% 45,6% 100,0% 29,5% 29,5% 41,0% 100,0% 

Estou satisfeito com as minhas últimas 

férias. 
21,3% 35,6% 43,2% 100,0% 19,6% 29,8% 50,6% 100,0% 

Estou planejando para que as minhas 

próximas férias sejam muito boas. 
10,3% 23,5% 66,2% 100,0% 12,5% 18,7% 68,8% 100,0% 

 
 
 

4.2.6 Segurança Pública 

 As questões sobre segurança pública avaliam o nível de influência desteitem na vida diária dos 

Técnicos Administrativos. 
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Estou satisfeito com o time de 
futebol para o qual eu torço.

Estou satisfeito com as minhas 
últimas férias.

Estou planejando para que as 
minhas próximas férias sejam 

muito boas.

Professores Técnicos Administrativos
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Professores Técnicos Administrativos 

Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim Total Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim Total 

Estou satisfeito com o atual estágio da 

segurança pública. 
82,3% 15,7% 2,0% 100,0% 84,0% 13,6% 2,4% 100,0% 

A corrupção altera o meu estado de 

ânimo. 
5,6% 20,8% 73,6% 100,0% 6,7% 23,8% 69,5% 100,0% 

A violência altera o meu estado de 

ânimo. 
4,5% 22,8% 72,7% 100,0% 6,2% 22,6% 71,2% 100,0% 

A impunidade altera o meu estado de 

ânimo. 
4,7% 22,1% 73,2% 100,0% 7,0% 20,6% 72,4% 100,0% 
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40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Estou satisfeito com o atual 
estágio da segurança pública.

A corrupção altera o meu 
estado de ânimo.

A violência altera o meu 
estado de ânimo.

A impunidade altera o meu 
estado de ânimo.

Professores Técnicos Administrativos
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4.2.7 Política e Economia 

 As questões sobre política e economia avaliam o nível de interferênciaproporcionado por estes 

itens na motivação dosTécnicos Administrativos. 

 
 
 

 

Professores Técnicos Administrativos 

Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim Total Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim Total 

Estou satisfeito com o atual estágio da 

política nacional. 
57,3% 38,5% 4,3% 100,0% 60,0% 36,0% 3,9% 100,0% 

Estou satisfeito com o atual estágio da 

política estadual. 
49,4% 45,2% 5,4% 100,0% 50,3% 45,8% 3,9% 100,0% 

Estou satisfeito com o atual estágio da 

política municipal. 
58,8% 36,2% 4,9% 100,0% 58,3% 36,9% 4,8% 100,0% 

As crises políticas alteram o meu estado 

de ânimo. 
14,3% 43,8% 41,8% 100,0% 19,0% 39,6% 41,3% 100,0% 

As crises econômicas alteram o meu 

estado de ânimo. 
11,6% 44,1% 44,3% 100,0% 15,6% 40,5% 43,9% 100,0% 

As crises internacionais alteram o meu 

estado de ânimo. 
26,0% 50,3% 23,7% 100,0% 28,3% 48,2% 23,5% 100,0% 
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40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Estou satisfeito com o atual 
estágio da política nacional.

Estou satisfeito com o atual 
estágio da política estadual.

Estou satisfeito com o atual 
estágio da política municipal.

As crises políticas alteram o 
meu estado de ânimo.

As crises econômicas 
alteram o meu estado de 

ânimo.

As crises internacionais 
alteram o meu estado de 

ânimo.

Professores Técnicos Administrativos
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4.2.8 Investimentos e Despesas Familiares 

 As questões sobre investimentos e despesas familiares procuram avaliar onível do bem-estar 

proporcionado às famílias dos Técnicos Administrativos. 

 
 

 

Professores Técnicos Administrativos 

Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim N/A Total Não 
Mais 

ou 
menos 

Sim N/A Total 

Eu me preocupo com o futuro da 

minha família. 
0,7% 2,2% 93,1% 4,0% 100,0% 1,4% 2,7% 90,9% 5,0% 100,0% 

Eu me preocupo com o futuro 

dos meus filhos. 
1,3% 2,7% 79,4% 16,6% 100,0% 3,1% 2,4% 70,0% 24,5% 100,0% 

Estou satisfeito com a 

alimentação que estou podendo 

proporcionar à minha família. 

7,2% 19,2% 65,1% 8,5% 100,0% 14,8% 27,3% 49,2% 8,7% 100,0% 

Estou satisfeito com a educação 

que estou podendo proporcionar 

aos meus filhos. 

7,6% 24,4% 42,7% 25,3% 100,0% 17,7% 23,3% 27,4% 31,6% 100,0% 
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Eu me preocupo com o futuro 
da minha família.

Eu me preocupo com o futuro 
dos meus filhos.

Estou satisfeito com a 
alimentação que estou 

podendo proporcionar à 
minha família.

Estou satisfeito com a 
educação que estou podendo 
proporcionar aos meus filhos.

Professores Técnicos Administrativos
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4.3 Análise das Sugestões e Comentários 

 As repostas abertas podem ser entendidas como um resumo da pesquisa e neste tópico, emerge 

como resultado geral, a tendência à desmotivação e resignação com a instituição.  

 A desmotivação possui relação comum desejo de maior participação nas decisões. Entretanto, a 

democracia demandada esbarra na falta de disseminação das informações - que muitas vezes ficam 

restritas aos gestores – e no clima de censura e “perseguição” a quem faz oposição. A ausência de uma 

política transparente de valorização dos docentes e Técnicos Administrativos também é motivo 

desfavorável ao clima organizacional. Recorrentemente menciona-se que os cargos de confiança são 

distribuídos de acordo com o viés e o alinhamento político do funcionário. 

 Em outras palavras, queixam-se de práticas de perseguições políticas em que quem é amigo do 

amigo tem mais privilégio. 

 A resignação decorre da sensação de que este cenário não vai mudar, pois os envolvidos travam 

lutas pelo poder onde os interesses pessoais se sobrepõem. 

“O Instituto Federal do Espírito Santo se transformou em uma "ação entre amigos". Não se discute 

educação a mais de dez anos. Boa parte do quadro docente não tem qualificação adequada. A troca de 

favores se sobrepõe ao interesse público. Grande parte dos Técnicos Administrativos se serve da instituição 

para obterem vantagens pessoais. ”(Vitória , Professor) 

 

 

“Tenho muito amor e orgulho de minha instituição, porém penso que ela vivencia um momento de pouco 

diálogo e coletividade.Gostaria de poder participar das definições da instituição, como a construção do PDI e 

PPI.Gostaria de poder ser informado das decisões tomadas pela equipe gestora. Gostaria que a atual equipe 

não usasse de mecanismos não nobres como perseguição política e isolamento de servidores.Gostaria que 

minha instituição fosse menos dissimulada e mais autêntica em suas atitudes e posturas.Gostaria que meus 

colegas de trabalho não vivessem com medo de expressar os seus pensamentos, suas sugestões e suas 

críticas.” (Alegre, Professor) 

 

“Gostaria que a instituição fosse mais profissional e menos politica, e que valorizasse mais o servidor pelo 

seu comprometimento com a instituição e não por votar em A ou B.” (Alegre, técnico administrativo) 

 

“Não dependo apenas dos meus esforços próprios, pois a cultura organizacional da instituição é permeada 

por uma série de práticas clientelistas e patrimonialistas que favorecem os grupos que dão sustentação à 

gestão e, por outras, que visam a excluir, desmoralizar, desqualificar e impedir o desenvolvimento 

profissional daqueles que pensam diferente. Tenho uma grande preocupação com o futuro da instituição, 

porém desanimo quando penso que não tenho espaço para fazer críticas e assumir posições políticas 

diferentes da gestão.” (Aracruz, Professor) 
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“Mais transparência nas decisões tomadas na escola, principalmente aquelas que afetam diretamente a 

vida dos professores.”(Alegre, Professor) 

 

“A cultura organizacional do Instituto não possui unidade. Observa-se nos diferentes campi práticas muito 

distintas. Normalmente impregnadas de vícios que em nada contribuem para a prestação do serviço público 

de educação. As iniciativas da Reitoria, até entãoutilizadas, não contribuem para a construção de uma 

cultura organizacional forte. Seria preciso, em momentos oportunos para maior envolvimento dos 

professores, investir em práticas que reconstruíssem o comportamento organizacional necessário para o 

Instituto, e não mais aquela utilizada nas escolas técnicas.”(Colatina, Professor) 

 

“Existe muita politicagem no Instituto, e esta prática desanima quem realmente se dedica. A maioria não 

gosta de trabalhar e só pensam em seus direitos, nunca em seus deveres. As chefias fecham os olhos para 

tudo, pois tem medo de se indispor e perder os cargos.” (Colatina, técnico administrativo) 

 

“A desmotivação é grande neste Campus, principalmente no que diz respeito à gestão. Por isso a 

expectativa é que o planejamento interno venha trazer um alento ao clima organizacional.”(Guarapari, 

Professor) 

 

“A Gestão não é participativa, o que se diz não é realizado na prática. Percebo muitas situações que 

poderiam ser mais transparentes.”(Vila Velha, técnico administrativo) 

 

“O clima organização em Guarapari está muito ruim, com os Técnicos Administrativos desanimados e 

desmotivados e direção irregular. O planejamento estratégico é um passo importante, porém poucos estão 

participando: não sentem que suas expectativas e sugestões serão avaliadas e atendidas.” (Guarapari, 

Professor) 

 

“O instituto precisa realmente ser democrático e ouvir as vozes destoantes da gestão.” (Nova Venécia, 

técnico administrativo) 

 

“Não há transparência por parte da gestão do campus. Dizem fazer uma gestão democrática mas o que 

fazem de fato é bem diferente. Várias decisões são tomadas sem conhecimento das bases, quando deveriam 

ser amplamente discutidas.”(Serra, Professor) 

 

 

 

 Ou seja, um caráter politico pode estar permeando a gestão da instituição e provocando conflito 

entre os Técnicos Administrativos. Avalia-se que a capacidade técnica não está sendo levada em conta 

nos momentos de decisão, seja para escolha do gestor, seja para escolha de cargos comissionados, ou 

para a valorização do quadro docente. 

“O instituto tá sofrendo muito com a politicagem, principalmente na hora de escolher quem vai ocupar os 

cargos de direção, tá sendo escolhido por amizade e não por competência.”(Itapina, Professor) 

 

O grande problema do IFES é semelhante ao maior problema do país, ou seja, a gestores não entende que 

bem a diferença entre bem público e bem privado. O público para eles é privado. Todas as decisões são 

baseadas no interesse em manter o poder na próxima eleição ou garantir um cargo na gestão atual. 

Nenhuma decisão é técnica. O IFES patina no que diz respeito a estruturação acadêmica no pilares de 

pesquisa e ensino. A pesquisa é completamente renegada. Os gestores locais são peixes fora d'água, 

opinando e decidindo sobre coisas a qual não tem nenhuma experiência. O ensino beira o colapso, algumas 

áreas são completamente desprezados, mesmo aquelas a qual o campus tem vocação. A distribuição de 
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novas vagas docentes é baseado no interesse particular de ajudar amigos ou familiares, a decisão do perfil 

das vagas não atende às necessidades internas, nem quando essas necessidades são documentadas e 

registradas, o que prevalece é o interesse pessoal e político.O IFES é sem dúvida um grande decepção para 

aqueles, que como eu, esperavam um ambiente em formação, disponível e sem vícios.Provavelmente o que 

escrevi aqui ficará perdido em meio a muitos outros questionários, mas valeu a pena.” (Cariacica, Professor) 

 

“A ausência de um plano de carreira, deixa o servidor instável financeiramente.” (Nova Venécia, técnico 

administrativo) 

 

“Sugiro que o IFES trate seus Técnicos Administrativos com isonomia e que pare de ter tolerância com 

profissionais ruins eantiéticos.”(Nova Venécia, Professor)  

 

 

 No que diz respeito à qualidade de ensino, é comum a menção de que a instituição valoriza 

pouco as atividades de pesquisa e extensão, relegando estes projetos a segundo plano. Segundo 

avaliações, este comportamento possui relação com a vocação (erroneamente difundida, segundo os 

pesquisados) de que se trata de uma instituição de ensino profissionalizante. 

“Acredito que o corporativismo entre os Técnicos Administrativos impede a tomada de decisões 

modificadoras da realidade do IFES. Há necessidade de modificações na cultura organizacional de forma que 

atividades antes consideradas como "passa tempo" possam ser respeitadas como atividades docentes, 

como as de extensão e de pesquisa. ”(Aracruz, Professor) 

 

"O Instituto ainda guarda muitas raízes da época das escolas técnicas, o que dificultam ainda a transição de 

um novo modelo de instituto, com foco em pesquisa, ensino e extensão.” (Itapina, Professor) 

 

“Precisamos superar a infeliz cultura do antigo CEFET-ES, superando as politicagens internas, que ainda 

existem, na busca de uma cultura mais colaborativa e honesta no IFES.”(Santa Tereza, Professor) 

 

 

 

 Existem outras queixas mais pulverizadas, que dizem respeito à indisponibilidade de transporte 

coletivo, planos de saúde e odontológicos com falhas e campus com deficiência em sua infraestrutura. 

“Acredito que o Campus SãoMateus precisa receber maior atenção por parte da Reitoria tanto pela falta de 

condições físicas e má alocação de salas como pelas relações hierárquicas e pessoais que se criaram no 

Campus desde o início da nova gestão.”(São Mateus, Professor) 

 

  

 Entre os Técnicos Administrativos, observa-se maior satisfação com a instituição. Primeiramente 

menciona-se a oportunidade de trabalhar no IFES e nesta avaliação está contida a ideia de ser uma 

instituição pública que vem, como valor agregado, a vantagem da estabilidade. E depois, um sentimento 

de gratidão.Esta avaliação não é consensual, mas é um indício positivo. 
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“Em primeiro lugar gostaria de elogiar essa iniciativa, ainda não estamos acostumados a ouvirem nossas 

opiniões quanto aos processos de gestão interna no Instituto.Na maioria das vezes as decisões são tomadas 

e nós não tomados ciência, sendo que a maioria delas nos afeta de forma direta.”(Colatina, técnico 

administrativo) 

 

“O Instituto é um lugar maravilhoso. Em nenhuma empresa privada eu teria as oportunidades que tenho 

aqui. O problema é que muitos Técnicos Administrativos não percebem isso e assim causam problemas de 

relacionamento ou ficam insatisfeitos sem motivo. Tem muita gente problemática aqui.” (Cariacica, técnico 

administrativo) 

 

 Por fim, há elogios à inciativa da pesquisa, pois veem nela um instrumento para a modificação da 

cultura organizacional e que pode levar a um planejamento estratégico mais voltado para a valorização 

dos parceiros (Técnicos Administrativos e professores), do ensino, aos salários, ao reconhecimento 

profissional e principalmente à transparência. 

 
“Considero que o Ifes ainda está em processo de estruturação e é natural que essa fase de transição gere 

muitas insatisfações. Penso que o mais crítico no momento tem sido as formas de comunicação, a falta de 

fluxos bem definidos de processos e as atividades solicitadas sempre com urgência. Falta entendimento 

sobre o verdadeiro significado de trabalho em equipe e os interesses políticos influenciam na rotina de 

trabalho dificultando a união de grupos em prol do nosso objetivo maior que é garantir o cumprimento da 

nossa missão institucional.”(Santa Tereza, Professor) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os dados levantados permitem realizar um mapeamento dos principais problemas inerentes ao 

relacionamento entre o instituto, professores etécnicos administrativos.Problemas reais – aqueles que 

já estão ocorrendo na organização – e dos problemas latentes – aqueles que já possuem indícios de sua 

existência, mas que ainda não estão se manifestando plenamente.” 

 Neste estudo há muitas inferências que dizem respeito principalmente à cultura organizacional e 

que de certo modo vem minando a motivação dos funcionários. A burocracia também é outro fator que 

precisa ser analisado mais de perto.  

 A metodologia não nos permitiu avaliar os conceitos com mais profundidade, ou seja, o que os 

entrevistados estão chamando de burocracia, por exemplo. Mas, está claro que para o momento 

podemos dizer que prevalece um peso maior para os aspectos favoráveis à empresa, mas que existem 

questões importantes para ser debatidas e que são constantemente questionadas pelosfuncionários 

que não são fatores determinantes, mas que podem culminar com uma insatisfação maior. 

  



 

34 
 

Bibliografia: 

 
BISPO, C. A. F., (2006). Um novo modelo de pesquisa de clima organizacional. Acedido em 25 de 

abril de 2014, em: http://www.scielo.br/pdf/prod/v16n2/06.pdf 


