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Pesquisa de Clima Organizacional  

Planejamento de Comunicação 

 
 
1. O que é essa pesquisa?  

Uma iniciativa inédita na Administração Pública Federal, a Pesquisa de Clima Organizacional será 

realizada pelo Ministério da Economia em parceria com a empresa Great Place To Work – GPTW, e 

com apoio da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP e do Instituto República. 

 

2. Como será realizada?  

Em formato totalmente digital, por meio eletrônico e com participação facultativa e anônima dos 

servidores. O Ministério da Economia e a GPTW garantem a confidencialidade das informações 

fornecidas pelos servidores. A análise dos resultados e a interpretação dos dados deverão oferecer 

subsídios para as políticas e ações de melhoria da performance e satisfação no ambiente de 

trabalho. 

 

3. Qual o custo deste projeto?   

O Governo Federal recebeu uma doação, via site www.reuse.gov, e o custo da pesquisa será 

dividido entre a empresa GPTW, no que concerne à elaboração, customização e aplicação do 

questionário, além da disponibilização dos resultados, e o Instituto República, no que tange à 

comunicação ao público.  

 

4. Qual o universo de servidores a serem pesquisados? 

A Pesquisa de Clima Organizacional está disponibilizada para todos os servidores civis públicos 

federais da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. São cerca de 600 mil 

servidores. 

 

 

5. Para que serve a pesquisa? 

A pesquisa permitirá captar a percepção das pessoas que integram o serviço público sobre o 

ambiente em que atuam, a estrutura física e organizacional. A análise dos resultados e a 

interpretação dos dados deverão oferecer subsídios para as políticas e ações de melhoria da 

performance e satisfação no ambiente de trabalho. O compromisso do Ministério da Economia é 

usar os dados da pesquisa para modernizar e inserir as melhores práticas em gestão de pessoal na 

Administração Pública Federal. 

 

 

6. Por que o governo resolveu fazer essa primeira pesquisa em âmbito nacional? 

O intuito do governo federal é identificar a evolução do clima organizacional, das políticas de 

gestão de pessoas e de outras variáveis que afetem o comportamento dos servidores na 

Administração Pública Federal. A Pesquisa de Clima em âmbito nacional gera um efeito 

http://www.reuse.gov/
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multiplicador positivo sobre os órgãos e entidades de toda essa Administração, os quais poderão 

utilizar os resultados para o aperfeiçoamento de suas respectivas missões institucionais. 

 

 

7. Qual a importância de ouvir os servidores? 

A participação dos servidores na identificação dos diversos elementos e eventos que afetam a 

sensação de satisfação, a partir dos ambientes de trabalho, será de vital importância para o 

desenvolvimento de ações e políticas que possam ser implementadas com base em dados 

concretos. 

A eficiência e qualidade do serviço público são em grande medida fatores que dependem do 

engajamento e da motivação dos servidores. Atuar com responsabilidade na construção de um 

serviço público cada vez mais moderno e que atenda às expectativas da sociedade requer o 

conhecimento permanente daquilo que possa afetar o pleno desenvolvimento e a satisfação do 

servidor em seu ambiente de trabalho. 

       

8. A pesquisa terá continuidade? 

Sim. A Pesquisa será realizada a cada dois anos para identificar oportunidades de melhorias; 

subsidiar tomadas de decisões baseadas em dados e evidências; promover a análise e percepção 

acerca das políticas e práticas organizacionais e buscar o engajamento dos servidores na 

construção de um melhor ambiente de trabalho. 

Além disso, a pesquisa tem por objetivo gerar um canal de comunicação permanente entre os 

gestores e os servidores, para que estes participem sempre do aprimoramento da gestão de 

pessoas e melhoramento do clima organizacional no serviço público. 

 

9. Como serão medidos os resultados? 

A participação dos servidores na identificação dos diversos elementos e eventos que afetam a 

sensação de satisfação, a partir dos ambientes de trabalho, será de vital importância para o 

desenvolvimento de ações e políticas que possam ser implementadas com base em dados 

concretos. A partir dos resultados da pesquisa os ambientes serão monitorados, a fim de se ter o 

controle da evolução e efetividade das melhorias propostas. 

 

10. Qual a expectativa do governo federal com esta pesquisa? 

Possibilitar a participação do servidor no aprimoramento de políticas de gestão de pessoas, a 

partir da criação de referenciais para a análise do serviço público federal. Além disso, o resultado 

permitirá a elaboração de novas políticas que impactem em uma mudança de cultura dos 

servidores, gestores e dos próprios órgãos públicos. 

 

11. Como será a aplicação prática dos resultados da pesquisa na gestão pública? 

Diversos órgãos e entidades utilizam esta ferramenta na gestão de pessoas há vários anos, tais 

como Banco Central, Aneel, CGU, Receita Federal, dentre outros. A partir das experiências, 

algumas ações tomadas nestes locais mudaram suas realidades laborais, com ajustes, por 

exemplo, na infraestrutura: melhor iluminação de ambientes de trabalho ou adequação de 
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cadeiras para proporcionar um melhor posicionamento ergonômico.  

 

12. E a experiência internacional? 

Pesquisas similares são aplicadas por variados governos, como nos Estados Unidos e Chile. Além 

disso, organismos internacionais se utilizam desses dados para embasarem orientações em temas 

de gestão de pessoas, como a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). Aliás, nesta pesquisa foi incorporado um conjunto de afirmativas elaboradas pela OCDE 

que contribuirão com tais orientações em nível internacional. 

 

13. Por que a pesquisa é importante para o servidor e para o serviço público? 

A importância da pesquisa está relacionada em descobrir como os servidores civis do Poder 

Executivo Federal percebem o ambiente de trabalho e como as áreas de gestão de pessoas dos 

órgãos podem aperfeiçoá-lo. 

Para o servidor, a pesquisa trará a oportunidade de se manifestar, anonimamente, sobre suas 

insatisfações e sobre seus anseios quanto ao ambiente de trabalho onde atuam. Poderão opinar 

sobre a gestão e a infraestrutura do serviço público que desenvolvem. 

Para o serviço público é um potencial ganho de melhoria, uma vez que a pesquisa irá ouvir quem 

está diária e diretamente envolvido no assunto. 

 

14. A participação será obrigatória? Os servidores precisarão se identificar? 

A pesquisa é voluntária, anônima e a metodologia adotada pelo GPTW, que realiza pesquisa de 

clima para os setores privado e público, garante o anonimato dos participantes e o sigilo das 

informações coletadas. Quanto maior o número de participantes, melhor a qualidade dos dados e, 

portanto, mais preciso o diagnóstico sobre o clima organizacional no serviço público federal. 

 

15. Como é o passo a passo de como fazer o login e acessar a página da pesquisa? 

O acesso será realizado por meio de um login construído com informações públicas, que estão 

disponíveis no Portal da Transparência. Desta maneira, respeitamos as condições da Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (LGPD). O login possui 16 caracteres e é construído na seguinte 

sequência:  

3 primeiros números da matrícula SIAPE (considerando o zero): por exemplo, 01789031 
+ 6 dígitos (4º ao 9º) do CPF: por exemplo, 04708405826 
+ 3 primeiras letras do nome: por exemplo, GABriel 
+ ano de nascimento (4 dígitos): por exemplo, 1983. 
 
O login ficaria da seguinte forma:  017084058GAB1983 
  
Além do login, é necessário inserir uma senha padrão (12345), que será fornecida pelo GPTW, 
sendo alterada para senha pessoal após o primeiro acesso. 

  
16. O que encontraremos no site da pesquisa? 

Após a troca de senha, aparecerá uma página com instruções de como preencher o questionário e 

uma com informações aos servidores para chegar ao questionário. 
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17. Como está estruturada a Pesquisa? 

O questionário é composto por 3 etapas: a primeira são as afirmativas, no modelo de escala Likert, 

ou seja, serão 5 opções de respostas – desde sempre é verdade até nunca é verdade. Deixando 

claro que não existe resposta certa ou errada. A segunda etapa é a demografia, onde se conhecerá 

um pouco mais a respeito do servidor, ou seja, seu gênero, idade, unidade da federação onde está 

lotado, etc. A terceira etapa são duas questões abertas para o servidor que quiser se expressar 

mais livremente. 

 

18. Quantas questões e temas haverá na pesquisa? 

O questionário está composto por 66 afirmativas e 02 questões abertas, de livre expressão. A 

empresa GPTW trabalha com 5 dimensões em suas pesquisas: Credibilidade, Respeito, 

Imparcialidade, Orgulho e Camaradagem. 

 

19. O servidor terá possibilidade de parar de preencher e recomeçar do lugar onde parou? 

Sim, será possível interromper o preenchimento da pesquisa e retornar de onde parou, utilizando 

a nova senha que determinou no primeiro acesso, e não mais a senha 12345. 

 

20. Qual a estimativa de tempo gasto no preenchimento? 

A estimativa é que o servidor público leve, em média, 20 minutos para concluir a pesquisa. 

 

21. Durante quanto tempo a pesquisa ficará disponível para a participação dos servidores? 

O questionário ficará disponível durante 24 dias: a partir das 8h00 do dia 21 de setembro até às 

23h59 do dia 14 de outubro. 

 

22. Qual a data prevista para divulgação dos resultados? 

A GTPW estima o prazo de 40 a 50 dias para analisar os dados da pesquisa, já que se trata de um 

público bastante grande. Embora não haja previsão para divulgar os resultados, a Secretaria de 

Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia pretende divulgar o resultado em 

dezembro de 2020. 

 

23. Como serão divulgados os resultados? 

O Ministério da Economia irá divulgar os dados resultantes da pesquisa, divididos por órgão até o 

5º nível hierárquico, conforme consta no SIAPE. 

 

 

 


