
DE OLHO NA SATISFAÇÃO
DOS FUNCIONÁRIOS
Pesquisas de clima organizacional ajudam a entender o que pensam
e sentem os professores e outros colaboradores da escola

N o mundo dos negócios, é
fundamental estreitar o re-
lacionamento entre a em-
presa e o consumidor, inves-

tindo-se na melhoria do atendimento
ao cliente. Mas que tal também passar
a considerar ainda mais a percepção
dos funcionários sobre todos os pro-
cessos da companhia? As pesquisas de
clima organizacional vêm para aten-
der essa tendência de mercado e a ini-
ciativa também pode ser aplicada em
instituições de ensino. Quando bem
estruturadas, elas servem para apontar
problemas que, algumas vezes, a dire-
ção da escola nem sabia que existiam,
além de medir o grau de motivação dos
trabalhadores.

Para o consultor e diretor técnico da
Carvalho e Mello Consultoria, Álvaro
Luiz Mello, de São Paulo (SP), a satis-
fação de alguém com o seu trabalho es-
tá correlacionada com a produtividade e
com a lucratividade da empresa. Logo,
a pesquisa de clima organizacional in-
vestiga o contentamento do colaborador
com os processos com os quais ele faz in-
terface: relacionamentos, liderança, am-
biente físico, desenvolvimento profissio-
nal, planejamento do trabalho, imagem
corporativa, remuneração e benefícios.
"A ferramenta identifica vulnerabilida-
des no modelo de gestão de pessoas, que
ajuda a alinhar os recursos humanos,
gestores ou não, de uma escola à verda-
deira missão desta instituição", salienta.

Mas, vale ressaltar que o estudo
deve ser acompanhado da aplicação de
um plano de ação estratégico, com ba-
se nos dados coletados entre os fun-
cionários, sejam professores, chefes de
setores administrativos ou equipe pe-
dagógica. "Saber o que as pessoas pen-
sam sobre a escola em que trabalham
é importante. Mas, e daí? Se nada for
feito para solucionar as questões apon-
tadas, a pesquisa significa tempo e di-
nheiro perdidos. É preciso, sim, apli-
car as mudanças necessárias porque
um funcionário satisfeito desempe-
nha melhor o seu trabalho e transmite
uma imagem positiva da instituição. O
primeiro passo, sem dúvida, é não ter
medo de perguntar", frisa a psicóloga



e consultora em Recursos Humanos,
Samara Arruda Costa.

No Instituto Teológico Quadrangular,
em Belo Horizonte (MG), a pesquisa
consultou docentes, outros funcioná-
rios e alunos. Lá, um dos problemas
detectados passava despercebido pela
direção. "Foi interessante quando eles
disseram que a lixeira dos banheiros
era pequena para atender a demanda
dos resíduos. Era um fator que causa-
va desconforto, mas foi solucionado",
diz o diretor Erivelton Tavares. A idéia
deu tão certo que o estudo será apli-
cado duas vezes por ano. Uma profis-
sional formada em administração de
empresas e especialista em clima or-
ganizacional foi contratada para me-
diar a pesquisa. "O investimento va-
le a pena porque hoje se fala tanto em
excelência, mas o que fazer para atin-
gir um padrão de qualidade? É preci-
so, sim, fazer essa parceria, dar espaço
para que o funcionário critique a fim
de tornar a instituição um espaço me-
lhor", explica Tavares.

O gestor precisa compreender o
passo a passo da realização de um es-
tudo como este: desde a opção por con-
tratar uma empresa especializada, sua
periodicidade, organização e aplicação
da pesquisa até a análise dos dados e
elaboração de um planejamento estra-
tégico de ações. O resultado pode ser o
crescimento da motivação dos funcio-
nários, cumprimento das metas da es-
cola e a melhoria no atendimento ao
cliente externo (alunos e pais).

CONCEITO
A pesquisa de clima organizacional na-
da mais é do que um instrumento pa-
ra medir como os colaboradores perce-
bem a empresa. O que parece ser uma
simples consulta pode revelar-se como
uma ferramenta estratégica para en-
contrar deficiências, propor soluções,
avaliar pontos fortes, apontar expecta-
tivas e aspirações e melhorar o nível de
satisfação e trabalho na escola.

A primeira decisão a ser tomada é
contratar ou não uma empresa espe-
cializada nesse tipo de trabalho. De
acordo com o consultor Mello, o inves-
timento varia entre R$ 4 mil até mais
de R$ 100 mil, dependendo do proje-

to. "Fazendo uma analogia com exa-
mes clínicos, você pode fazer des-
de um simples exame de sangue até
uma complicada ressonância magnéti-
ca nuclear para fazer um diagnóstico.
Nos dois casos, o que se busca é o diag-
nóstico e como hoje em dia não existe
empresa que goste de 'gastar dinheiro',
sempre se indica a pesquisa adequada
ao porte, dinâmica e biografia da insti-
tuição", explica.

Para os gestores que não têm condi-
ções de terceirizar a análise, é possível
estruturar a pesquisa em trabalho con-
junto com o Recursos Humanos. "Mas,
vale salientar que o diretor não deve
descartar a possibilidade de contratar
uma consultoria. Todo esforço, mes-
mo que financeiro, vale a pena quan-
do se leva em consideração a qualidade
dos resultados obtidos. Um profissio-
nal que vem de fora é capaz de obser-
var aspectos imperceptíveis para quem
já convive na escola. Uma pesquisa de
qualidade é fundamental, e qualidade
tem um custo", destaca Samara.

O levantamento deve abranger to-
dos os funcionários. Mas, se a escola
quiser consultar apenas os professo-
res, por exemplo, deve deixar os obje-
tivos bem claros para toda a equipe es-
colar. "Isso evita questionamentos do
tipo 'por que estão fazendo só em nos-
sa área e não nas outras?'. Criar esta
divisão traz a desconfiança de que algo
está se pressentindo em uma área ou
extrato de colaboradores e se cria uma
conversa de corredor desnecessária.
Caso seja necessário por algum moti-
vo se aplicar a pesquisa em momentos
distintos nas diversas áreas, faça um
plano de aplicação e divulgue-o de ma-
neira eficaz por toda a empresa. Assim
o prejuízo é menor", diz Mello.

O envolvimento do setor de comu-
nicação da escola na divulgação da

pesquisa é fundamental. E como é im-
portante que todos os envolvidos par-
ticipem e procurem ser sinceros nas
respostas, é essencial garantir o sigi-
lo das informações. "Os funcionários
não precisam se identificar, isso evi-
ta o medo de retaliações e favorece as
respostas dentro da realidade. A pes-
quisa terceirizada tende a ser encarada
com menos medo, porque geralmente
as empresas mantêm a confidenciali-
dade e quem tabula os dados são pes-
soas que não conhecem os funcioná-
rios", revela a psicóloga Samara.

TIPOS DE PESQUISA

Quantitativa
Utilizam-se técnicas estatísticas pa-
ra montar uma projeção para a po-
pulação representada. Geralmente
é utilizada quando o número de
pessoas a serem consultadas é
grande e quando se sabe exata-
mente o que deve ser perguntado.
As informações são colhidas por
meio de um questionário estrutu-
rado com perguntas claras e obje-
tivas, como "De O a 10, como vo-
cê avalia o conforto do ambiente
de trabalho?" ou "qual o nível de
satisfação em relação ao seu che-
fe direto? Insatisfeito, parcialmente
insatisfeito, parcialmente satisfeito
ou plenamente satisfeito?". Os re-
latórios costumam conter tabelas e
percentuais gráficos.

Qualitativa
É mais usada quando o público
pesquisado é menor, pois permi-
te debates em relação a cada área
questionada. Tem caráter explo-
ratório e subjetivo, pois estimu-
la os entrevistados a pensarem
e falarem livremente sobre o te-
ma. Pode reunir os funcionários
de determinado setor ou de se-
tores diferentes que expõem suas
opiniões, mediados por um profis-
sional especializado nesse tipo de
pesquisa. Utiliza-se um roteiro de
perguntas e os relatórios não pre-
tendem montar percentuais, mas
expor frases e opiniões.



Em relação à periodicidade, é importante manter no ca-
lendário anual um período de avaliação da escola. É como
fazer um check-up médico todo ano. Mas, recomenda-se
evitar os meses de janeiro, fevereiro e dezembro, pois são
os extremos do ano letivo. O melhor é aproveitar o proces-
so em andamento. Os meios a serem utilizados também po-
dem variar e se adequar à realidade da escola; questionários
impressos ou on-line são opções a serem consideradas.

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Dependo do tipo da pesquisa, quantitativa ou qualitativa (veja qua-
dro explicativo), os dados podem demorar um pouco para serem
analisados. É preciso ter atenção para reproduzir exatamente o
que foi coletado entre os funcionários. Apesar de ser mais rápido
para responder e tabular, o estudo quantitativo nem sempre per-
mite que o colaborador aponte questões que não foram abordadas.
Já a metodologia qualitativa deixa espaço aberto para críticas, elo-
gios e sugestões.

O relatório deve ser bem organizado e estar disponível para
qualquer participante da pesquisa, principalmente para os gesto-
res escolares (direção, coordenação e chefia de setores). O uso de
gráficos e tabelas para representar os aspectos quantitativos faci-
lita a visualização dos resultados. A interpretação dos dados tam-
bém não pode faltar.

Além disso, a avaliação pode ser feita por área, para assim se ter
um resultado mais concreto do clima organizacional. "E é impor-
tante a escola dar um retorno aos funcionários sobre os resultados
da pesquisa, pois mostra como a instituição se preocupa com o bem-
estar dos colaboradores e permite que todos conheçam a realidade
da empresa, com base na visão deles mesmos", lembra Samara.

PLANO DE AÇÃO
Com todas as informações nas mãos e avaliações já realizadas,
é hora de elaborar o planejamento estratégico para correção de
deficiências e valorização dos pontos fortes da escola. Esse pas-
so final é tão relevante - ou ainda mais - quanto a intenção de
aplicar a pesquisa e não pode deixar de ser considerado. Na ver-
dade, a meta é essa: ter um plano de ação para tornar a escola
o melhor ambiente de trabalho. É saber o que precisa ser feito
para, então, fazer. Não basta agradar os alunos e pais, é preciso
também contar com a satisfação dos empregados.

Outro aspecto a se considerar é que a equipe escolar tam-
bém poderá ser a fonte para o lançamento de novas metas e
padrões de qualidade. As sugestões podem ser coletadas entre
os setores e reunidas num relatório que deve permear todas
as mudanças que serão aplicadas. A escola, vista na forma de
uma empresa como qualquer outra, é como o corpo humano.
Cada membro é indispensável e a melhoria de uma parte in-
fluencia no funcionamento do organismo inteiro. Portanto,
as ações devem ser aplicadas de modo específico em cada área
e estar interligadas com toda a escola. Favorecer um setor e
deixar que os problemas permaneçam no outro é fazer o tra-
balho incompleto. "A pesquisa é só o diagnóstico. Você desco-
briu qual é o problema e onde ele se encontra, agora precisa
receitar o remédio. Ela só tem validade se faz a empresa agir,
é para isso que a pesquisa existe", finaliza Mello. G
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