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RESUMO 

 

A cultura organizacional e a qualidade em Saúde estão relacionadas a fatores como estrutura, 

processos e resultados, criando vínculos entre os meios e o fim. Além disso, compreende a 

primordialidade de garantir qualidade ao agrupamento de estratégias técnicas, psicológicas e 

sociais necessárias para a garantia da qualidade.  O objetivo deste trabalho é avaliar a cultura 

organizacional em um hospital público estadual na cidade de São Paulo. Foi elaborado um 

estudo observacional retrospectivo com abordagem quantitativa. A amostra foi constituída por 

140 funcionários para avaliação cultural,  sendo que a coleta de dados ocorreu no período de 

agosto a novembro de 2018, utilizando a ferramenta computacional Google Forms. Em 

conclusão, os dados deste trabalho possibilitaram uma análise da cultura organizacional e 

satisfação dos usuários, em um hospital público, fornecendo informações para criação ou 

reformulação de estratégias voltadas ao planejamento e qualidade de assistência. 

Palavras-chave: Cultura Organizacional. Controle de Qualidade. Clima Organizacional. 

Gestão em Saúde. 



 
 

ABSTRACT 

 

Organizational culture and quality in Health are related to factors such as structure, processes 

and results, creating links between the means and the end. In addition, it understands the 

paramount importance of ensuring quality by grouping the technical, psychological and social 

strategies necessary for quality assurance. The aim of this paper is to evaluate the 

organizational culture in a state public hospital in the city of São Paulo. A retrospective 

observational study with a quantitative approach was developed. The sample consisted of 140 

employees for cultural evaluation, and data collection occurred from August to November 

2018, using the Google Forms. In conclusion, the data from this work allowed an analysis of 

the organizational culture and user satisfaction in a public hospital, providing information for 

the creation or reformulation of strategies aimed at planning and quality of care. 

Keywords: Organizational Culture. Quality Control. Organizational Climate. Health 

Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A saúde pública brasileira é composta por diversos serviços que devem atender a 

população de forma organizada e satisfatória. Com o objetivo de estruturar esse complexo 

sistema de atendimento, surgiu no país o Sistema Único de Saúde (SUS) que pode ser 

compreendido como um sistema de política do Estado adotado pelo Congresso Nacional na 

Constituição de 1988. Esse modelo reforça o direito do cidadão à saúde, respaldado pela Lei 

Orgânica da Saúde (Lei 8.080/1990), complementada pela Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 

que corrobora com o conceito de que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, 

sendo regulamentada pelas três esferas governamentais - Federal, Estadual e Municipal.  

O conceito central da garantia à saúde como consentimento de cidadania é a convicção de 

que compete ao Estado o dever de promover a saúde, amparar os cidadãos contra os riscos a que 

ele se expõe e assegurar a assistência em caso de doença ou outro agravo à saúde (Noronha, 

Lima, e Machado 2008). 

Sendo assim, para investigar a prestação de assistência à saúde, algumas instituições 

aderiram a mensuração do bem-estar do cliente. Alguns estudos demostraram que o assunto 

ganhou ênfase no Brasil a partir da década de 1990, sendo que na literatura apresentam-se 

diversos estudos quantitativos e qualitativos, trazendo como conclusões grandes índices de 

satisfação de seus clientes. Essas situações são o resultado do aumento nas porcentagens de 

satisfação e é citado enquanto as perspectivas sobre os sistemas são ruins. Por isso, essas 

ocorrências dispõem aos autores questionar e contestar tais estudos, pois é pouco plausível que os 

profissionais de saúde realizem sempre um "cuidado impecável" (Esperidião e Trad 2005).   

A prestação dos serviços em saúde foi analisada, por meio de pesquisas fornecidas aos 

usuários, sobretudo por meio de estudos de satisfação que passaram a ter um papel importante no 

contexto brasileiro. Tais análises demonstram competência na avaliação da qualidade da 

assistência prestada aos indivíduos (Gouveia et al. 2009).   

Corroborando com o conceito de prestação de serviços em saúde, é necessário debater o 

constructo “cultura organizacional”. Assim, a Cultura Organizacional é um conjunto de ideais 

sugeridas pelos líderes dentro de uma instituição de saúde, sendo apreendida como artefatos, 
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crenças, valores expostos, suposições, entre outros conceitos internos das organizações. É 

acompanhada por disciplinas organizacionais e sociais, pois engloba estudos em diferentes áreas, 

como Saúde e Administração, abordando ações de grupos, organizações dentro do seu ambiente e 

os contextos sociais (F. C. L. Machado, Maranhão, e Pereira 2016). 

A tendência das culturas organizacionais é estender-se, e ser diversificada por uma 

organização social, algumas intervenções e mudanças, ocorrendo em uma sociedade organizada, 

e expondo questões estruturais, normativas. Além disso, deve-se focar nos colaboradores com 

sensibilização e com ferramentas que possibilitem a viabilidade dessas propostas, pois uma 

sociedade pode ser transformada por meio das pessoas (Garcia et al. 2015).   

O clima organizacional tem uma grande relevância no dia-a-dia dos profissionais, porque 

as equipes que atuam em instituições de saúde são compreendidas por sentimentos variados, 

saberes, costumes, moral, hábitos, crenças, repertórios comportamentais, representações mentais, 

práticas sociais, além de relacionamento interpessoal (Bittar 2004). 

As instituições estão em constante movimentação, com o objetivo de atingir uma meta 

pré-determinada, e que adquire um formato especial por intermédio da associação entre políticas 

administrativas, práticas, procedimentos, rotinas, fatores individuais que influenciam as práticas e 

a maneira como os profissionais interagem. Os processos contínuos, associados aos valores e 

crenças, que a cultura organizacional se desenvolve e evolui. Sendo assim, qualquer proposta que 

vise potencializar novos padrões de relações de trabalho deve recriar e tecer uma nova cultura 

organizacional (Fleury 1987). 

Além do fator cultural, as instituições de saúde têm como desafio garantir o padrão e 

manter a efetividade nas organizações, seja pública ou privada, sendo uma das preocupações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Ademais, as análises do serviço prestado nas instituições 

também devem ser mensuradas pela satisfação dos usuários, da confiança, segurança e êxito da 

assistência adequada aos seus pacientes. Entende-se que incluir os clientes na análise não 

constitui em um parâmetro único de qualidade do atendimento oferecido, eventualmente 

relacionada ao ajustamento da prestação do serviço da saúde. Alguns pontos relacionados a 

alterações de comportamento podem ser denominados como resultantes do empenho do cliente 

de avaliar a análise, o que articula, além dos aspectos econômicos de eficiência e eficácia dos 

serviços, a aceitabilidade social dos mesmos (Araújo e Rocha 2007). 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

 

A Instituição foco do presente trabalho é tida como um conjunto hospitalar de alta 

complexidade. Nesta organização, a cultura organizacional é vista como um agrupamento de 

padrões que regulam a ação individual e coletiva, tal como modos de sobrevivência, normas de 

comportamento, crenças, instituições, valores espirituais, criações materiais, entre outros. Este 

complexo hospitalar apresenta em sua cultura institucional o “emprego vitalício”, avaliação e 

promoção lenta, trajetórias de carreiras não especializadas, mecanismos de controle implícitos e 

tomada de decisão coletiva. Entretanto, tais processos não estão bem definidos ou mesmo 

disseminados entre as equipes, de modo que nem sempre garantem um padrão de assistência 

considerada de qualidade. Por esta razão, entende-se que não há institucionalização da política de 

qualidade e humanização no atendimento prestado pelo referido hospital. A ausência de tais 

políticas impacta diretamente nos processos assistenciais e gerenciais da Instituição, fato este 

evidenciado nas manifestações registradas pelos usuários por meio dos diversos canais de 

comunicação disponíveis, como por exemplo, a ouvidoria e o Programa “conte comigo”. Várias 

são as queixas referentes às falhas no atendimento, possivelmente evitáveis, caso houvesse uma 

cultura organizacional embasada nos parâmetros da qualidade hospitalar. 

De acordo com Donabedian (1990), qualidade em saúde está associada a três fatores 

diferentes: estrutura, processos e resultados. Estes fatores geram um vínculo entre os meios e o 

fim, compreendendo como ação necessária para garantir qualidade o agrupamento de estratégias 

técnicas, psicológicas e sociais necessárias para a garantia da qualidade. A segurança do paciente é 

parte integrante da qualidade sendo comprometida pela ineficácia da assistência fornecida.  

 

1.1.1 Questão de Pesquisa 

Com base nas informações apresentadas, a questão de pesquisa que norteou este trabalho 

foi “quais são os aspectos da cultura organizacional que se destacam em um hospital público na 

cidade de São de Paulo?”. 

 

1.2 OBJETIVOS 
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1.2.1 Geral 

Analisar os aspectos da cultura organizacional que se destacam em um hospital público na 

cidade de São de Paulo. 

 

1.2.2 Específico 

-  Analisar as variáveis inerentes a cultura organizacional de acordo com a literatura. 

- Pesquisar os componentes de cultura organizacional em um hospital público na cidade 

de São Paulo. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

 

Cada vez mais as instituições de saúde vivenciam um ambiente de competitividade entre 

as organizações, exigindo que gestores inovem suas formas de gerenciá-las (Assis e Jesus 2012). 

Ainda que a busca por eficiência, eficácia e transparência seja um processo árduo e contínuo no 

setor público, a esperança é o que fortalece os gestores na busca por melhores práticas na saúde 

(Oliveira et al. 2018).      

Entender os processos de gestão hospitalar, com foco nos conflitos, é tratar com uma 

situação em que os agentes envolvidos (gestores, médicos, enfermeiros e colaboradores) são os 

mesmos que atuam nos processos de tratamento e cura de enfermidades (Oliveira et al. 2018).  

Tornou-se evidente e primordial pesquisar a cultura organizacional,  e assim a justificativa 

para o estudo do presente trabalho se dá, fundamentalmente, pela importância que o sistema de 

saúde tem para a população do país, visto que os hospitais públicos são bens comuns a todos os 

cidadãos (Tolfo e Piccinini 2001). 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Para se atingir os objetivos propostos, o presente trabalho está estruturado em seis 

sessões, conforme apresentado abaixo: 
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INTRODUÇÃO – A presente seção apresenta a contextualização do tema, formulação do 

problema de pesquisa, questão de pesquisa, objetivos e justificativa do estudo. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO – São examinados os conceitos dos polos teóricos referentes 

ao estudo, com intuito de se obter respaldo teórico para fundamentação do trabalho com base na 

literatura já existente.  

 

MÉTODO E TÉCNICAS DE PESQUISA - Esta seção apresenta a exposição do tipo de 

pesquisa realizada, as técnicas adotadas, os instrumentos de pesquisa aplicados na realização do 

trabalho  e o cenário no qual o trabalho foi desenvolvido.  

 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS – Essa seção é composta pela 

exposição dos resultados encontrados na pesquisa realizada e, em seguida,  a formulação de suas 

discussões com base na literatura de referência. 

 

CONTRIBUIÇÕES PARA PRÁTICA – A seção apresenta a discussão da aplicação 

prática dos resultados observados, com o intituito de proporcionar ao mercado uma contribuição 

a partir dos resultados da pesquisa.  

 

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES – Exposição das conclusões finais da pesquisa e 

suas recomendações. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo apresenta os principais polos teóricos que serviram de base de sustentação 

para realização deste estudo. 

 

2.1 CULTURA ORGANIZACIONAL E DIVERSIDADES 

 

A Cultura Organizacional pode ser entendida como um objeto de estudo que analisa, 

explica e compreende a ação do homem nas instituições. Este conceito enfatiza as condutas 

perceptíveis em integrantes de uma empresa e também as atuações internas que desempenham, 

quanto a refletir, compreender, solucionar e analisar o desempenho dos seres e indivíduos como 

integrantes das equipes nas instituições. 

O comportamento dos cidadãos é influenciado pela conduta que envolve as organizações, 

a uma relação correlata entre comportamento de liderança e cultura organizacional (Bassalobre 

Garcia 2015). A evolução tecnológica e as numerosas modificações nos processamentos que se 

denomina integração realizaram uma situação de desunião nas instituições, apurando suas 

características, como a simplicidade e seus princípios culturais de modo geral, isto é, as 

instituições sofrem diversas influências culturais de várias localidades e acabam perdendo sua 

identificação cultural (Freitas 1991).  Com o desenvolvimento e o convívio social, os grupos de 

pessoas descobrem conceitos em geral, a maneira de viver, pensar, trabalhar, agir, se 

assemelhando e criando uma conexão que causam a realização de trabalhos em grupo. Isso leva a 

geração de valores, regras e condutas individuais, desenvolvendo-se multiculturas presentes na 

divisão das unidades, departamentos, categorias hierárquicas e diversos profissionais e equipes 

(Vegro et al. 2016).  

De acordo com Lacerda (2011), a cultura é uma interação social ou comunicação 

significativa, com diversas formas comuns de processar informações entre as pessoas que 

interagem. Compreende também em tecnologias e mercados, mas também preferências culturais 

dos líderes da organização bem como dos seus empregados.  

As organizações sociais e as representações coletivas do mundo estão intimamente 

relacionadas, pois têm uma função semelhante: garantir a produção dos meios de subsistência 

ante uma natureza que, via de regra, se apresenta plena de confrontos. Ainda que cultura 

organizacional seja um elemento "característico" das atividades de todo executivo, gerente, 
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gestor, é a Administração de Recursos Humanos que se encarrega de todos os instrumentos 

capazes de negociar a promoção cultural. A relação entre a cultura organizacional e a natureza 

em inúmeros contatos e relações interpessoais no trabalho, conceitua a cultura organizacional 

como um dispositivo do processo civilizador, levando à modificação dos mecanismos individuais 

de autocontrole das pulsões, tendo como consequência comportamentos mais ou menos 

civilizados, mais ou menos individualistas, mais ou menos autoritários.   

 

2.1.1 CULTURA ORGANIZACIONAL NO SUS     

  

Para Schein (1996), é preciso adotar um modelo de cultura que faça uniformidade ao que 

o conceito conota e que possa ter utilidade em outros campos. A cultura organizacional, 

planejamento e gestão são influenciados no controle público. Esse domínio, de forte conotação 

política, é único meio de controle dos direitos comuns. Os processos políticos em instituições 

supervisionadas pelo governo, diversificam e acumulam os processos operacionais e 

administrativos (Pires e Macêdo 2006). 

Segundo Wildman (1995), os sistemas públicos geram diminuição da qualidade, e 

perduram em um declínio nas perspectivas dos consumidores e prestadores de serviços do que 

pode ser ofertado, acarretando assim um circuito falho insatisfatório, além da frustação de 

gerentes e usuários. Observa-se que as organizações públicas possuem serviços complexos 

devido as altas taxas burocráticas que são aplicadas em várias delas. Desta maneira, as 

instituições de trabalho são padronizadas no setor público, ou seja, os funcionários das 

organizações públicas tendem a encontrar-se em situações idênticas laborais e de organização do 

trabalho, proporcionados pela burocracia estatal. Assim, os grupos de instituições públicas 

externas ficam encarregados de direcionar e centralizar as decisões. 

Alguns setores desenvolvem funções características, que fora do hospital têm 

frequentemente vida autônoma. A organização hospitalar torna-se o somatório de hotel, 

lavanderia, farmácia, escola, centro comunitário, além de centro de atendimento curativo e 

preventivo (Gonçalves, Borges, e Diniz 2017).  

2.2 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E  CULTURA ORGANIZACIONAL 
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A preparação funcional de uma instituição hospitalar faz com que ela seja considerada um 

sistema social acessível, em que estão atuando outros profissionais com conhecimentos, 

habilidades e especializações como nutricionistas, psicólogos, enfermeiros, médicos, entre outros.  

Durante o ciclo do paciente a equipe assistencial não é completamente responsável por parte do 

processo, sucesso, qualidade ou experiência (Peduzzi 2001). 

Quando a perspectiva simbólica é aplicada à análise organizacional, a cultura é concebida 

como um padrão de discursos simbólicos que necessita ser decifrado e interpretado. 

Ao descrever a formação da cultura de um grupo, afirma-se que uma das formas é a 

cultura originada a partir de um líder que impõe suas visões, metas, crenças, valores pessoais a 

um grupo, e determina como as coisas devem acontecer (Quinto-Neto 2011). Essa imposição 

pode produzir confiança neste líder e, a partir do sucesso do resultado da tarefa, os valores e as 

crenças serão reconhecidos e compartilhados. Sua conclusão será de que ‘esta é a forma correta 

de pensar, sentir e agir. Se não tiver sucesso, o grupo fracassará ou buscará outro líder que levará 

as suas crenças e valores, podendo ser aceitas e gradativamente consideradas verdadeira (Fonseca 

et al. 2018). 

 

2.3 CULTURA ORGANIZACIONAL SOB A ÓTICA DE EQUIPE 

MULTIDISCIPLINAR 

 

A equipe deve ser considerada como parte integrante do processo, a fim de que possa  ter 

aumento do rendimento e da racionalização dos serviços. Os trabalhos em saúde, as 

especializações ou divisão dos trabalhos trazem discussões dos saberes na vertente 

interdisciplinar. Estudos de campo vêm  produzindo reflexão nas equipes de saúde e nas 

organizações do serviço de saúde (Oliveira et al. 2018).      

 A comunicação entre a equipe é baseada no conhecimento do profissional, como ele 

executa seu trabalho, sua fundamentação teórica. A dimensão de sujeito parece ser plena quando, 

de fato, havendo sobreposição completa entre o agente técnico e o trabalho, ocorre redução da 

interação, com o que se reduz a noção de trabalho em equipe na mesma direção. Não há, nesse 

caso, igualmente, agir-comunicativo, embora haja certa forma de comunicação (Peduzzi 2001). 

As organizações ou instituições de trabalho são altamente complexas, abrangendo grupos 

profissionais de diversas formações, que ficam organizados, principalmente em volta de uma 
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base hierárquica ordenada de especialidades e por especialistas em setores de operação médica, 

técnica e administrativa. O trabalho nos hospitais indica uma prática concreta, no que as muitas 

relações se constituem sob diferentes aspectos por um lado por meio da ligação médico-paciente, 

que enfatizam o tratamento, a prevenção e a assistência à saúde. Por outro lado, por meio das 

relações de trabalho que estão as hierarquias e os hábitos de trabalho, de acordo com a ótica 

humanista, e os modos de organização da produção e consumo da saúde dentro do hospital sob a 

ótica gerencial (Senhoras 2007). 

Apesar do aumento de interesse nos últimos anos, a definição de qualidade caracteriza-se 

por um obstáculo para a maior parte dos profissionais que operam na área da saúde, que ainda 

não chegaram a um acordo sobre uma definição operacional apropriada e compartilhada. 

 Compreende-se que a inclusão do cliente na análise é reconhecida não como paramêtro de 

qualidade de assistência, e sim por estar associada à adaptação e utilização dos serviços. Aspectos 

ligados a mudanças de comportamento, incluindo adesão à orientação fornecida, podem ser 

identificados como resultantes do engajamento do cliente, de modo que seja responsável pela 

avaliação, além dos aspectos econômicos de eficiência e eficácia dos serviços (Araújo & Rocha, 

2007). 

A evolução tecnológica e as possibilidades de inúmeras comunicações e informações 

impõem as organizações a buscarem alternativas para a inovação de seus recursos, produtos, 

processos, serviços e modos de produção, alterando a dinâmica das interações sociais e 

simbólicas construídas no contexto organizacional (G. N. Machado 2007). 

 

2.4 CULTURA ORGANIZACIONAL E PSICANÁLISE 

 

De acordo com Schein (2008), a cultura organizacional relacionada a uma reflexão da 

psicanálise tem pressupostos básicos inter-relacionados. O autor descreveu paradigmas culturais 

que foram comparados com os conceitos de Freud. 

Conforme o mesmo autor, só se define cultura se associada a um grupo social que a 

possui e os elementos culturais desse grupo são as soluções aprendidas aos problemas 

vivenciados pelo grupo. No entanto, as soluções só ocorrem quando percebidas pelos indivíduos 

do grupo como sendo valiosas. Esse julgamento está apoiado em seus pressupostos básicos 

humanos, como estudados na Psicanálise de Freud (Machado, Maranhão, e Pereira 2016). 
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2.5 SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

A segurança do cliente é perceptível, assim como uma medida da qualidade assistencial, 

sendo definida como um prejuízo irrelevante associado ao cuidado de saúde. Para que haja 

melhoria da qualidade e aumento do cuidado do paciente, é necessário o trabalho integrado das 

equipes interdisciplinares com o apoio da alta direção, ou seja, apoio de pessoas que tomam as 

decisões sobre o destino de uma instituição. Considerando as diferentes naturezas 

administrativas, que podem implicar culturas de segurança do usuário distintas, e o fato do 

hospital ser o local mais suscetível para a ocorrência de Eventos adversos, apresentam-se o 

número de procedimentos realizados, o tempo de exposição do paciente e o número de 

profissionais envolvidos na assistência à saúde prestada (Monteiro da Silva, Pires Barbosa, Grillo 

Padilha, & Malik, 2016). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta sessão, serão apresentados os procedimentos metodológicos adotados para atingir 

os objetivos dessa pesquisa. 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Segundo Rodrigues (2007), pesquisar significa ir em busca de respostas para indagações 

propostas. Este autor descreve que pesquisa científica é uma investigação planejada e organizada 

metodologicamente, de acordo com normas determinadas para trabalhos científicos, afirmando 

que tais pesquisas se desenvolvem com objetivo de solucionar problemas por meio do emprego 

de processos científicos e sistemáticos de raciocínio lógico. 

Na pesquisa científica há diferentes objetivos, tais como revisão de conhecimento já 

existente, investigação situacional ou de problemas existentes, busca de soluções para um 

problema, exploração e análise de questões em geral, construção ou criação de um novo 

procedimento ou sistema, explicação de um novo fenômeno, geração de novo conhecimento ou 

uma combinação de um ou mais objetivos. 

Referente ao modelo de pesquisa a ser utilizada no presente estudo, destaca-se a técnica 

de Bibliometria, que é definida como “a aplicação de métodos matemáticos e estatísticos a livros 

e outros meios de comunicação”. Também é conceituada como a mensuração da produção 

científica, a partir de busca em periódicos, conjuntos de estudos e artigos, com objetivo de 

contribuir para o levantamento, avaliação e análise da produção científica (Fonseca et al. 2018).  

Para execução desta Dissertação, objetivou-se analisar e identificar o uso do estudo 

bibliométrico em periódicos científicos digitais brasileiros. Desta forma, buscou-se para a coleta 

de dados o programa “Publish or Perish” traduzido do inglês “ publique ou pereça “. O software 

“Publish or Perish” é um programa que recupera e analisa citações acadêmicas. Ele utiliza base 

de dados online para obter as citações brutas, analisa-as e calcula uma série de métricas de 

citações. Os resultados ficam disponíveis na pesquisa realizada no software e podem ser copiados 

para a área de transferência do Windows (para colar em outros aplicativos) ou salvos em um 

arquivo de texto (para futura referência ou análise posterior). O valor do trabalho publicado 
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geralmente é determinado pelo prestígio da revista acadêmica em que é publicada. Os periódicos 

podem ser medidos pelo fator de impacto (FI) , que é o número médio de citações de artigos 

publicados em uma determinada revista. 

Na ferramenta, como filtro para a seleção, foram utilizados: (1) artigo, (2) texto completo, 

(2) país de filiação - Brasil,  (3) data de publicação - 2008 a 2019 - e (4) assunto principal - 

cultura organizacional. Considerando que o foco da pesquisa era verificar os estudos sobre 

cultura organizacional, nas revistas da área de saúde e realizados no Brasil, a aplicação dos filtros 

citados acima permitiu afunilar os resultados de forma automática, sendo que a escolha dos filtros 

foi baseada nos objetivos do trabalho. A tabulação dos dados da pesquisa bibliométrica foi 

realizado no software Microsoft Excel®.        

 Foram selecionados artigos de 14 revistas diferentes com os melhores índice H. Dessas, 

78% encontram-se nas três áreas de avaliação Qualis Capes, sendo que 64% destas revistas 

também são avaliadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes) na área de Administração.  

 

3.1.1 Local da pesquisa 

 

Este estudo foi realizado no Centro de Referência da Saúde da Mulher em um hospital 

público estadual, localizado na cidade de São Paulo, que tem por finalidade prestar assistência 

médico-hospitalar na área ginecológica. Dentre outros objetivos, destacam-se seu papel no 

tratamento do câncer ginecológico e mamário, reprodução humana, planejamento familiar, 

esterilidade, sexualidade, violência sexual e uroginecologia. É um hospital de grande porte, com 

atendimento assistencial nos níveis secundário e terciário. O estudo foi desenvolvido nos setores 

de ambulatório e unidade de internação do Hospital Pérola Byington - Centro de Referência da 

Saúde da Mulher, 2018.  

  

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 
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O objetivo da metodologia é aprimorar os processos e critérios utilizados na pesquisa. 

Assim, ela pode ser compreendida como uma ferramenta que possibilita captar a realidade pela 

visão da ciência. O método é a maneira de se construir uma boa ciência.  

As entrevistas com os funcionários desta pesquisa foram coletadas no período de agosto a 

novembro de 2018, sendo um estudo retrospectivo, com delineamento transversal e abordagem 

qualitativa, utilizando uma amostra composta por 140 usuários.  

Para avaliar a cultura organizacional foi aplicado um questionário baseado no IBACO 

(Instrumento Brasileiro para Avaliação da Cultura Organizacional), sendo excluídos da amostra 

os funcionários que estavam de férias, licença-prêmio, maternidade, paternidade, atestado médico 

e absentes no período da coleta de dados. As perguntas foram baseadas no seguinte contexto: 

regras da instituição, protocolos, regimento, valorização, benefícios, organização, escolaridade, 

tempo de treinamento e integração. 

As equipes multidisciplinares e funcionários do setor de ambulatório e internação foram 

abordados e convidados a participar do estudo. Os colaboradores que atenderam ao critério de 

inclusão foram apresentados ao objetivo desta pesquisa. A escolha para o critério de inclusão foi 

ter no mínimo 6 meses de exercício profissional na instituição.  

O questionário foi estruturado com perguntas fechadas e aplicado pela autora contendo 10 

questões, disponíveis em tablet com a ferramenta computacional Google Forms, levando, em 

média, de 10 a 15 minutos para ser preenchido. Após aceito, os entrevistados foram orientados 

quanto ao preenchimento do instrumento. Vale reforçar que nesta pesquisa foi necessário 

somente um TCLE (Termo de Consentimento Livre Esclarecido) que foi aplicado apenas para os 

funcionários.  

O TCLE foi impresso em duas vias, na qual uma via ficou com o pesquisador e a outra 

com o respondente. Os mesmos puderam responder as questões em suas horas vagas, em uma 

sala reservada, ficando o tablet à disposição dos respondentes. O objetivo foi ter uma percepção 

dos pontos positivos e negativos de cada colaborador dentre as diversas áreas do hospital. Após o 

término da pesquisa, todos os documentos foram entregues ao próprio pesquisador. 

Os dados foram tabulados pela ferramenta computacional Google Forms, gerando a 

porcentagem de cada pergunta respondida pelo colaborador. 
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3.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

O levantamento de dados foi avaliado com o auxílio do Software Microsoft® Excel para 

Windows 2013. As variáveis observadas, todas categóricas, foram apresentadas por frequência 

absoluta e relativa ao tamanho total da amostra, sem a aplicação de testes estatísticos. Para o 

método de resposta dos funcionários foi adotada escala de Likert, que consiste numa metodologia 

frequentemente utilizada e na qual a respondente expressa por meio de uma classificação 

numérica, suas atitudes favoráveis e desfavoráveis em relação a um objeto de interesse. 

 Esta dissertação foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CONEP), via Plataforma 

Brasil, sendo realizada para conclusão do curso de Mestrado Profissional defendida no Programa 

de Pós-Graduação em Gestão em Sistemas de Saúde pela Universidade Nove de Julho, número 

do parecer consubstanciado 2.852.461. 
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4   RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Após a definição do conteúdo de pesquisa, seleção dos artigos perante os critérios 

preestabelecidos e devida tabulação dos dados, apresentam-se aqui as características das 

publicações realizadas no período de 2008 a 2019.       

 O termo “cultura organizacional” gerou no software Publish or Perish a base de dados 

Google Scholar com 22.115 resultados, já com índice H, que é um importante indicador de 

qualidade e relevância na produção científica. Após a ativação dos filtros supracitados na seção 

Procedimentos Metodológicos, foram encontradas 349 citações, das quais, foi possível selecionar 

09 artigos a partir do critério de escolhas de revistas com índice H.  

Sobre os autores das referidas pesquisas, foram encontrados 103 pesquisadores, sendo em 

média 04 autores por estudo. Entre as informações disponíveis sobres estes pesquisadores, 

percebe-se uma grande concentração de autores com graduação na área de Enfermagem (65%) e 

Medicina (25%), e os outros 10% das áreas de Fonoaudiologia, Comunicação Social e Farmácia. 

 De muitos desses autores também foi possível visualizar algum tipo de contato com a 

área administrativa em seu histórico profissional, como a atuação na gestão estratégica de 

organizações de Saúde ou especializações na referida área, até mesmo no nível de Mestrado e 

Doutorado. 

Na Tabela 1 apresenta-se o nome das revistas e seu número de publicações, Qualis 

segundo critérios da Capes nas áreas de Enfermagem, Saúde Coletiva e Administração. 
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Tabela 1. Nome das revistas e seu número de publicações, Qualis segundo critérios da Capes nas 
áreas de Enfermagem, Saúde Coletiva e Administração. 

Revista Enfermagem Saúde 
Coletiva   

Administração   Nº 
publicações 

    

Revista Latino-Americana  

de Enfermagem 

A1  B2  A2                                        3 

Revista da Escola de  

Enfermagem da USP 

A2  B2  ‐                                           3 

Revista Brasileira de 

 Enfermagem  

A2  B1  B1                                        1 

      

 
Fonte: Fonseca et al. (2018)  

 

Baseada no estudo de Fonseca et al. (2018), pode-se verificar a sinergia analítica 

bibliométrica da cultura organizacional com o ambiente hospitalar, englobando tipologia das 

variáveis que compoem esta pesquisa, conforme Tabela 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

Tabela 2 - Relação de artigos estudados e devidos instrumentos utilizados 
 

Título Objetivo principal do estudo Conclusões 

1. Patient safety culture at 
Neonatal Intensive. Care 
Units: perspectives of the 
nursing and medical team.

Verificar a avaliação da cultura de 
se-gurança do paciente, de acordo com o 
cargo e tempo de trabalho das equipes de 

enfermagem e médica de Unidades de 
Terapia Intensiva Neonatal.

As diferenças encontradas remetem a uma possível 
relação da avaliação da cultura de segurança com as 

características profissionais dos sujeitos das 
Unidades de Terapia Intensiva Neonatal.

2. Organizational  influence 
on the occurrence of work 

accidents involving expo-sure 
to biological material.

Analisar os acidentes de trabalho com 
exposição a materiais biológicos, 
ocorridos entre trabalhadores de 

enfermagem, e avaliar a influência da 
cultura organizacional sobre a ocorrência 

desses acidentes.

Não foi possível constatar a influência dos valores e 
práticas organizacionais sobre o comportamento dos 
trabalhadores, frente à ocorrência desses acidentes.

3. Do Work Values Predict 
Preference for Organizational 

Values?

Identificar a predição de valores do 
trabalho sobre a preferência por valores 

organizacionais, de maneira coerente, com 
a similaridade conceitual prevista pela 

Teoria de Valores.

Esses construtos possuem comensurabili-dade 
nominal adequada para a condução de estudos de 
compatibilidade organização individual, assim como 
aplicações no campo da socialização organizacional, 

orientação profissional e de carreira.

4. The impact of transactional 
and transformational 
leadership style on 

organizational citizenship 
behaviors.

Investigar o impacto dos estilos de 
liderança transacional e transformacional 
sobre os comportamentos de cidadania 

organizacional.

Os líderes transformacionais mostram-se mais aptos 
a levarem seus subordinados a adotar ações que vão 

além de seus papéis prescritos.

5. O impacto dos valores 
pessoais e organizacionais no 

comprometimento com a 
organização.

Investigar o impacto dos valores pessoais 
e organizacionais no comprometimento 

com a organização.

Foram apresentadas algumas sugestões de 
estratégias com base em valores capazes de suscitar 

maior comprometimento do empregado.

6. Cultura organizacional e 
avaliação de instituições de 

educação superior: 
semelhanças e diferenças

Detectar níveis de presença e 
variabilidade dos oito fatores da cultura 
organizacional detectados em empresas: 

distância hierárquica; controle da 
incerteza; individualismo; masculinidade; 

assertividade; orientação para a 
realização; para o futuro; para a afiliação.

Os resultados indicaram diferenças estatisticamente 
significativas entre e intra diferentes classes de IES, 

correlações negativas significativas entre as 
avaliações e os fatores distância do poder, 

individualismo e masculinidade, e positivas entre as 
avaliações e o controle da incerteza, assertividade, 
orientação para o futuro, para a realização e para a 

afiliação.

7. Patient safety in 
organizational culture as 

perceived by leaderships of 
hospital institutions with 

different types of 
administration

Identificar percepções das lideranças 
sobre as dimensões da cultura de 

segurança do paciente no cotidiano de 
hospitais de diferentes perfis 

administrativos: públicos, organizações 
sociais e privados, e realizar correlação 

entre as instituições participantes, de 
acordo com as dimensões da cultura de 

segurança do paciente utilizadas.

As dimensões da cultura de segurança do paciente 
têm valores distintos nas diferentes organizações 

hospitalares, e a sua investigação possibilita 
identificar quais necessitam ser introduzidas ou 

aprimoradas para maior segurança do paciente.

8. The organizational culture 
of a Brazilian public hospital

Analisar a cultura organizacional de um 
hospital público brasileiro.

Fica evidenciado que modelos tradicionais de 
organização do trabalho sustentam as práticas de 

trabalho do hospital e determinam a cultura 
organizacional.

9. Escala de Suporte Laboral: 
construção e estudo das 

qualidades psicomé-tricas

Construir uma Escala de Suporte Laboral 
(Esul) e realizar estudos de evidência de 
validade de construto e confiabilidade 

dela.

A consecução dos objetivos propostos neste estudo 
permite continuidade no processo de validade da 
Esul, além de normatização e futuro envio para 
avaliação do Conselho Federal de Psicologia.

Questionário Multifatorial de 
Liderança à Escala de 

Comportamentos de Cidadania 
Organizacional (CCO)

Schwartz Values Survey (SVS), a 
qual contém 60 valores, que avaliam 
10 tipos motivacionais. Inventário de 
Valores Organizacionais, composto 

Conjunto de escalas com 115 itens 
para medir os níveis de presença dos 
oito fatores da cultura organizacional, 

derivadas de pesquisas anteriores

Instrumento utilizado 

Hospital Survey on Patient Safety 
Culture (HSOPSC)

Escala de Valores Organizacionais e 
Escala de Valores do Trabalho

Instrumento Brasileiro para 
Avaliação da Cultura Organizacional 

(Ibaco).

Self Assessment Questionnaire 30 
(SAQ 30)

Instrumento Brasileiro para 
Avaliação da Cultura Organizacional 

(Ibaco).

Escala de Suporte Laboral (Esul)
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Título Objetivo principal do estudo Conclusões 

10. Evidence of Validity of 
the Job Crafting Behaviors 

Scale.

Acrescentar à literatura, indícios de 
validade da Escala de Satisfação no 

Trabalho de Siqueira, testando-a em uma 
amostra de Segurança Pública.

A escala apresentou-se confiável, sendo importante 
instrumento gerencial no diagnóstico de satisfação no 

trabalho.

11. O impacto do clima no 
comprometimento afetivo em 

equipes de trabalho

Investigar o poder explicativo do clima 
sobre a efetividade das equipes. 

Evidenciaram que a qualidade das relações entre o 
líder e os membros, o espaço para a inovação e o 

conhecimento das demandas de desempenho 
explicam 26% da variância do comprometimento, 
considerado critério afetivo de efetividade. Esses 

resultados permitem a identificação dos elementos do 
clima relacionados com os vínculos afetivos 

estabelecidos com a equipe.

12. Estratégias para criar no 
trabalho: proposição teórica e 

validação psicométrica de 
medida.

Teve como objetivo a proposição teórica 
e a validação psicométrica de medida de 

estratégias para criar no trabalho.

Os resultados indicaram a adequação da medida 
proposta, que em muito pode contribuir para o 

avanço das pesquisas em criatividade no trabalho, e 
apontam caminhos para o refinamento da medida.

13. Evidências de Validade 
da Escala de 

Comportamentos de 
Redesenho do Trabalho.

Adaptar e reunir evidências de validade 
da Escala de Comportamentos de 

Redesenho do Trabalho para o contexto 
brasileiro.

A escala demonstrou evidências de validade, o que 
recomenda seu uso para futuras pesquisas sobre as 

mudanças que os indivíduos realizam em seu 
trabalho.

14. O Poder discriminante da 
escala de configuração do 
poder organizacional na 

perspectiva macro 
organizacional e sua utilização 

como instrumento de 
caracterização do perfil 

cultural das organizações.

Avaliar o poder discriminante da escala 
de Configurações de Poder organizacional 

para identificar as diferentes formas de 
manifestação de cada uma das 

configurações de poder em dife-rentes 
organizações, numa perspectiva macro 

organizacional/cultural.

A análise discriminante mostrou que todas as 
configurações contribuem para os efeitos 

multivariados identificados na Manova (Multivariate 
Analysis of Variance), sendo possível concluir que as 
configurações de poder caracterizam as organizações 

estudadas e produzem efeitos diferenciados em 
relação a elas, o que também remete ao construto no 

nível organizacional.

15. Cultura organizacional, 
coping e bem-estar subjetivo: 
um estudo com professores 
de universidades brasileiras.

Analisar as relações entre cultura 
organizacional, coping e bem-estar 

subjetivo, operacionalizado em termos 
dos afetos positivos e negativos.

Este estudo contribui para explicar as variâncias das 
emoções no trabalho dos professores.

16. Inventário de cultura 
organizacional: adaptação e 
validação de um instrumento 

de diagnóstico para o 
contexto brasileiro.

Adaptar e validar para o contexto 
brasileiro, o Organizational Culture 

Inventory (OCI), proposto por Cooke e 
Lafferty (1989).

Os resultados são discutidos à luz de diferenças 
metodológicas e culturais, sugerindo-se uma agenda 

de pesquisas da qual constam redefinições 
conceituais e operacionais e a utilização do 

instrumento em modelos explicativos relacionados 
com critérios de desempenho organizacionais.

17. Escala de clima 
organizacional para 

organizações de saúde: 
desenvolvimento e estrutura 

fatorial.

Desenvolver e validar a Escala de Clima 
Organizacional para Organizações de 

Saúde.

A Escala de Clima Organizacional para 
Organizações de Saúde demonstrou boa qualidade 
psicométrica, considerando-se o contexto cultural 

investigado.

18. Cultura organizacional de 
um hospital privado.

Avaliar os valores e as práticas que 
caracterizam a cultura organizacional de 

um hospital privado.

Na percepção dos trabalhadores, existe cooperação 
no trabalho, a instituição busca a satisfação do cliente 

e um bom relacionamento interpessoal, apesar de 
haver rigidez hierárquica.

19. Atitudes profissionais 
para cultura de segurança do 

paciente em unidade de 
transplante de medula óssea.

Identificar as atitudes dos profissionais da 
saúde que evidenciem a cultura de 

segurança do paciente em unidade de 
Transplante de Medula Óssea.

É necessário fortalecer as atitudes dos profissionais 
para a cultura de segurança do paciente na unidade 

investigada.

20. Autoestima como 
expressão de saúde mental e 
dispositivo de mudanças na 

cultura organizacional da 
polícia.

Problematizar como a autoestima e a 
saúde mental desses profissionais afetam e 

são afetadas pela cultura organizacional 
da policial.

A pesquisa foi uma contribuição importante  nessa 
realidade, constituindo uma intervenção sistematizada 

com policiais.

21. Inter-relações entre 
forças influenciadoras e 
cultura organizacional.

Testar a parte da Teoria da Adequação 
Cultural (TAC) de Handy (2006), que 

relaciona as forças influenciadoras 
tamanho da empresa, ciclos de vida, 

padrões de trabalho e pessoas a 
diferentes combinações culturais.

Os resultados evidenciaram diferenças significativas 
entre as empresas nas culturas de função, tarefa e 

existencial. As forças influenciadoras sugerem 
explicações para essas diferenças. Foi possível 

diagnosticar as organizações e recomendar ajustes às 
empresas.

Instrumento utilizado 

Quatro escalas de cultura 
organizacional.

Escala de Autoestima de 
RosemBerg.

Instrumento Brasileiro para 
Avaliação da Cultura Organizacional 

(Ibaco).

Questionário de Atitudes de 
Segurança.

Escala de Clima Organizacional para 
Organizações de Saúde.

Inventário de Cultura Organizacional 
(Organizational Culture Inventory / 

OCI).

Escala de Configuração do Poder 
Organizacional (ECPO)

Instrumento Brasileiro de Acesso à 
Cultura Organizacional (Ibaco), 
Escala de Coping Ocupacional e 

Escala de Afetos Positivos e 
Negativos no Trabalho.

Escala de Satisfação no Trabalho de 
Siqueira.

O comprometimento foi mensurado 
por uma escala unifatorial composta 
por 9 itens, enquanto o Clima Social 

foi mensurado por 35 perguntas 

Criação de instrumento.

Escala de Comportamentos de 
Redesenho do Trabalho.

Fonte: Fonseca et. al (2018) 
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4.1 Resultados relacionados à cultura organizacional 

 

A amostra populacional deste estudo foi constituída por 140 funcionários do ambulatório 

e da internação do hospital estudado que se dispuseram a participar da presente pesquisa, 

respondendo ao instrumento de coleta de dados descrito na seção anterior do presente trabalho. 

Como pode ser visto na Figura 1, com relação à primeira questão, a resposta mais 

frequente foi “sexo feminino” com 115 respostas, correspondendo a 82,1 % do total da amostra. 
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Figura 1 - Respostas à questão “Biologicamente, você é do sexo feminino ou masculino?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 
 

Já com relação à segunda questão, a resposta mais frequente foi “31 a 40 anos”, com 61 

respostas, correspondendo a 43,6% do total da amostra (Figura 2). 
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Figura 2: Respostas à questão “Qual é a sua idade?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Com relação a terceira questão, a resposta mais frequente foi “Funcionários do setor 

administrativo”, com 46 respostas, correspondendo a 32,9% do total da amostra (Figura 3). 

 

 
Figura 3: Respostas à questão “Qual é o seu cargo no hospital?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 
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A quarta questão, a resposta mais frequente foi “De 1 a 5 anos”, com 85 respostas, 

correspondendo a 60,7% do total da amostra (Figura 4). 

 
Figura 4: Respostas à questão “Há quanto tempo você trabalha no hospital?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 
 

 

4.2 Resultados da pesquisa categoria Médica 

 

 Como apresentado na Figura 5, com relação a distribuição dos médicos quanto ao gênero, 

14 deles (77%) eram mulheres, e 4 eram homens (23%)  
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Figura 5: Distribuição dos médicos quanto ao gênero. 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Em relação a questão “A dedicação dos funcionários é recompensada, reconhecida pelo 

líder, coordenador ou supervisor?” a resposta mais frequente foi “concordo” com 14 respostas, 

correspondendo a 78% do total da amostra, “concordo plenamente” com 3 respostas (17%) e 

“discordo” com 1 resposta (5%), estando representada na Figura 6. 
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Figura 6: Respostas à questão “A dedicação dos funcionários é recompensada, reconhecida pelo líder, coordenador 
ou supervisor?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 
 

Em relação a questão “Os empregados que apresentam ideias inovadoras, são 

recompensados ou reconhecidos de alguma forma pela instituição?”,  a resposta mais frequente 

da categoria médica foi “concordo” com 10 respostas, correspondendo a 56% do total da amostra, 

“concordo plenamente” com 6 respostas (34%), “discordo” com 1 resposta (5%), “não concordo 

e nem discordo” com 1 resposta (5%).  

Estas informações podem ser vistas na Figura 7 logo na sequência. 
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Figura 7: Respostas à questão “Os empregados que apresentam ideias inovadoras, são recompensados ou 
reconhecidos de alguma forma pela instituição?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 
 

Em relação a pergunta “As inovações ou mudanças costumam ser por meio de 

treinamentos?” nota-se que a resposta mais frequente foi “concordo” com 13 respostas, 

correspondendo a 73% do total da amostra, “concordo plenamente” com 2 respostas (11%), 

“discordo” com 2 respostas (11%), “não concordo e nem discordo” com 1 resposta (5%), 

podendo ser vistas na Figura 8. 
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Figura 8: Respostas à questão “As inovações ou mudanças costumam ser por meio de treinamentos?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 
 

Em relação a pergunta “As inovações são implantadas por meio dos programas de 

qualidade?” a resposta mais frequente foi “concordo” com 12 respostas, correspondendo a 67% 

do total da amostra, “concordo plenamente” com 2 respostas (11%), “discordo” com 3 respostas 

(17%), “não concordo e nem discordo” com 1 resposta (5%), sendo vistas na Figura 9. 
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Figura 9: Respostas à questão “As inovações são implantadas por meio dos programas de qualidade?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Em relação a pergunta “O envolvimento com os ideais da empresa é uma atitude bastante 

valorizada?” a resposta mais frequente foi “concordo” com 14 respostas, correspondendo a 78% 

do total da amostra, “concordo plenamente” com 2 respostas (11%), “discordo” com 2 respostas 

(11%), podendo ser vistas na Figura 10. 
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Figura 10: Respostas à questão “O envolvimento com os ideais da empresa é uma atitude bastante valorizada?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Já na Figura 11, apresenta-se a pergunta “Os empregados que conseguem fazer carreira na 

empresa, são os que se esforçam e mostram vontade de aprender?”, em que a resposta mais 

frequente foi “concordo” com 13 respostas, correspondendo a 73% do total da amostra, 

“concordo plenamente” com 1 resposta (5%), “discordo” com 4 respostas (22%). 
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Figura 11: Respostas à questão “Os empregados que conseguem fazer carreira na empresa, são os que se esforçam e  
mostram vontade de aprender?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Em relação a pergunta “Os diretores que inovam e promovem mudanças significativas são 

os verdadeiros modelos a serem seguidos?” a resposta mais frequente foi “concordo” com 11 

respostas, correspondendo a 61% do total da amostra, “concordo plenamente” com 3 respostas 

(17%), “discordo” com 4 respostas (22%), podendo ser vistas na Figura 12. 
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Figura 12: Respostas à questão “Os diretores que inovam e promovem mudanças significativas são os verdadeiros  
modelos a serem seguidos?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Em relação a questão “Os empregados que ”vestem a camisa” são as figuras mais 

valorizadas dentro da organização?” a resposta mais frequente foi “concordo” com 12  respostas, 

correspondendo a 67% do total da amostra, “concordo plenamente” com 1 resposta (5%) e 

“discordo” com 5 respostas (28%), sendo vistas na Figura 13. 
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Figura 13: Respostas à questão “Os empregados que “vestem a camisa” são as figuras mais valorizadas dentro da  
organização?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Em relação a questão “Os funcionários seguem as regras determinadas pela instituição?” a 

resposta mais frequente foi “concordo” com 11 respostas, correspondendo a 61% do total da 

amostra, “não concordo e nem discordo” com 2 respostas (11%), “discordo” com 5 respostas 

(28%), podendo ser vistas na Figura 14. 
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Figura 14: Respostas à questão “Os funcionários seguem as regras determinadas pela instituição?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Na Figura 15 apresenta-se a questão “A remuneração oferecida está de acordo com o 

mercado de trabalho?”, em que a resposta mais frequente foi “concordo” com 8 respostas, 

correspondendo a 45% do total da amostra, “não concordo e nem discordo” com 1 resposta (5%), 

“discordo” com 7 respostas (40%), “discordo totalmente” com 1 resposta (5%), “concordo 

plenamente” com 1 resposta (5%). 
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Figura 15: Respostas à questão “A remuneração oferecida está de acordo com o mercado de trabalho?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

4.3 Resultados da pesquisa de categoria profissional da Enfermagem (técnicos, auxiliares e 

enfermeiros) 

 

Com relação a distribuição da enfermagem quanto ao gênero, 40 deles (82% da amostra) 

eram mulheres, e 9 eram homens (18%) (Figura 15). 
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Figura 16: Distribuição da Enfermagem quanto ao gênero. 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Com relação a questão “A dedicação dos funcionários é recompensada e reconhecida pelo 

líder, coordenador ou supervisor?”, a resposta mais frequente foi “concordo” com 36 respostas 

(73%), “concordo plenamente” com 7 respostas (15%), “discordo” com 4 respostas (8%), “não 

concordo e nem discordo” com 2 respostas (4%), expostas na Figura 17. 
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Figura 17: Respostas à questão “A dedicação dos funcionários é recompensada e reconhecida pelo líder, coordenador 
ou supervisor?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Com relação a questão “Os empregados que apresentam ideias inovadoras, são 

recompensados ou reconhecidos de alguma forma pela instituição?”, a resposta mais frequente foi 

“concordo” com 27 respostas (55%), “concordo plenamente” com 18 respostas (37%), “discordo” 

com 3 respostas (6%), “não concordo e nem discordo” com 1 resposta (2%), conforme 

apresentado na Figura 18. 
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Figura 18: Respostas à questão “Os empregados que apresentam ideias inovadoras, são recompensados ou  
reconhecidos de alguma forma pela instituição?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Com relação a questão “As inovações ou mudanças costumam ser por meio de 

treinamentos?”, a resposta mais frequente foi “concordo” com 24 respostas (49%), “concordo 

plenamente” com 14 respostas (28%), “discordo” com 9 respostas (19%), “discordo totalmente” 

com 2 respostas (4%), sendo demonstradas na Figura 19. 



51 
 

 
Figura 19: Respostas à questão “As inovações ou mudanças costumam ser por meio de treinamentos?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Com relação a questão “As inovações são implantadas por meio dos programas de 

qualidade?”, a resposta mais frequente foi “concordo” com 31 respostas (64%), “concordo 

plenamente” com 7 respostas (15%), “discordo” com 9 respostas (21%), “discordo totalmente” 

com 1 resposta (2%), estando presente na Figura 20. 
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Figura 20: Respostas à questão “As inovações são implantadas por meio dos programas de qualidade? 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 
 

Na Figura 21 é apresentada a a questão “O envolvimento com os ideais da empresa é uma 

atitude bastante valorizada?” em que a resposta mais frequente foi “concordo” com 26 respostas 

(54%), “concordo plenamente” com 11 respostas (22%), “discordo” com 9 respostas (18%), 

“discordo totalmente” com 1 resposta (2%), “não concordo e nem discordo” 2 respostas (4%). 
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Figura 21: Respostas à questão “O envolvimento com os ideais da empresa é uma atitude bastante valorizada?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Com relação a questão “Os empregados que conseguem fazer carreira na empresa, são os 

que se esforçam e mostram vontade de aprender?”, a resposta mais frequente foi “concordo” com 

33 respostas (67%), “concordo plenamente” com 8 respostas (16%), “discordo” com 7 respostas 

(14%),  “não concordo e nem discordo” 2 respostas (4%), dispostas na Figura 22. 
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Figura 22: Respostas à questão “Os empregados que conseguem fazer carreira na empresa, são os que se esforçam e  
mostram vontade de aprender?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Com relação a questão “Os diretores que inovam e promovem mudanças significativas 

são os verdadeiros modelos a serem seguidos?” a resposta mais frequente foi “concordo” com 31 

respostas (63%), “concordo plenamente” com 7 respostas (14%), “discordo” com 11 respostas 

(23%), apresentadas na Figura 23. 
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Figura 23: Respostas à questão “Os diretores que inovam e promovem mudanças significativas são os verdadeiros  
modelos a serem seguidos?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Com relação a questão “Os empregados que “vestem a camisa” são as figuras mais 

valorizadas dentro da organização?”, a resposta mais frequente foi “concordo” com 30 respostas 

(61%), “concordo plenamente” com 7 respostas (15%), “discordo” com 10 respostas (20%), “não 

concordo e nem discordo” com 2 respostas (4%), sendo demonstrado na Figura 24. 
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Figura 24: Respostas à questão “Os empregados que “vestem a camisa” são as figuras mais valorizadas dentro da  
organização?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Com relação a questão “Os funcionários seguem as regras determinadas pela 

instituição?”, a resposta mais frequente foi “concordo” com 26 respostas (53%), “concordo 

plenamente” com 8 respostas (16%), “discordo” com 13 respostas (27%), “não concordo e nem 

discordo” com 2 respostas (4%), estando dispostas na Figura 25. 
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Figura 25: Respostas à questão “Os funcionários seguem as regras determinadas pela instituição?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Na Figura 26, com relação a questão “A remuneração oferecida está de acordo com o 

mercado de trabalho?” a resposta mais frequente foi “concordo” com 24 respostas (49%), 

“concordo plenamente” com 8 respostas (16%), “discordo” com 12 respostas (25%), “não 

concordo e nem discordo” com 3 respostas (6%), “discordo totalmente” com 2 respostas (4%). 
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Figura 26: Respostas à questão “A remuneração oferecida está de acordo com o mercado de trabalho?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

4.4 Resultados da pesquisa de categoria profissional do setor administrativo e cargo de gestão.  

 

Com relação a distribuição dos funcionários do setor administrativo e cargo de gestão 

quanto ao gênero, 43 deles (86% da amostra) eram mulheres, e 7 eram homens ( 14%), conforme 

Figura 27. 
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Figura 27: Distribuição dos funcionários do setor administrativo e cargo de gestão quanto ao gênero. 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Com relação a primeira questão “A dedicação dos funcionários é recompensadae 

reconhecida pelo líder, coordenador ou supervisor?” a resposta mais frequente foi “concordo” 

com 36 respostas (72%), “concordo plenamente” com 2 respostas (4%), “discordo” com 8 

respostas (16%), “não concordo e nem discordo” com 3 respostas (6%), “discordo totalmente” 

com 1 resposta (2%), sendo apresentada na Figura 28. 
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Figura 28: Respostas à questão “A dedicação dos funcionários é recompensada, reconhecida pelo líder, coordenador  
ou supervisor?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Com relação a questão “Os empregados que apresentam ideias inovadoras, são 

recompensados ou reconhecidos de alguma forma pela instituição?” a resposta mais frequente foi 

“concordo” com 21 respostas (42%), “concordo plenamente” com 10 respostas (20%), “discordo” 

com 11 respostas (22%), “não concordo e nem discordo” com 4 respostas (8%), “discordo 

totalmente” com 4 resposta (8%), conforme Figura 29. 
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Figura 29: Respostas à questão “Os empregados que apresentam ideias inovadoras, são recompensados ou  
reconhecidos de alguma forma pela instituição?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Na Figura 30, com relação a questão “As inovações ou mudanças costumam ser por meio 

de treinamentos?” a resposta mais frequente foi “concordo” com 21 respostas (42%), “concordo 

plenamente” com 10 respostas (20%), “discordo” com 11 respostas (22%), “não concordo e nem 

discordo” com 4 respostas (8%), “discordo totalmente” com 4 resposta (8%). 
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Figura 30: Respostas à questão “As inovações ou mudanças costumam ser por meio de treinamentos?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Já na Figura 31, com relação a questão “As inovações são implantadas por meio dos 

programas de qualidade?” a resposta mais frequente foi “concordo” com 27 respostas (54%), 

“concordo plenamente” com 8 respostas (16%), “discordo” com 11 respostas (22%), “não 

concordo e nem discordo” com 4 respostas (8%). 
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Figura 31: Respostas à questão “As inovações são implantadas por meio dos programas de qualidade?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Com relação a questão “O envolvimento com os ideais da empresa é uma atitude bastante 

valorizada?”, a resposta mais frequente foi “concordo” com 29 respostas (58%), “concordo 

plenamente” com 3 respostas (6%), “discordo” com 14 respostas (28%), “não concordo e nem 

discordo” com 3 respostas (6%), “discordo totalmente” com 1 resposta (2%), conforme Figura 

32. 
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Figura 32: Respostas à questão “O envolvimento com os ideais da empresa é uma atitude bastante valorizada?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Com relação a questão “Os empregados que conseguem fazer carreira na empresa, são os 

que se esforçam e mostram vontade de aprender?” a resposta mais frequente foi “concordo” com 

26 respostas (52%), “concordo plenamente” com 6 respostas (12%), “discordo” com 12 respostas 

(24%), “não concordo e nem discordo” com 3 respostas (6%), “discordo totalmente” com 3 

respostas (6%), sendo apresentadas na Figura 33. 
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Figura 33: Respostas à questão “Os empregados que conseguem fazer carreira na empresa, são os que se esforçam e  
mostram vontade de aprender?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Com relação a questão “Os diretores que inovam e promovem mudanças significativas 

são os verdadeiros modelos a serem seguidos? ” a resposta mais frequente foi “concordo” com 24 

respostas (48%), “concordo plenamente” com 4 respostas (8%), “discordo” com 15 respostas 

(30%), “não concordo e nem discordo” com 3 respostas (6%), “discordo totalmente” com 4 

respostas (8%), estando presentes na Figura 34. 
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Figura 34: Respostas à questão “Os diretores que inovam e promovem mudanças significativas são os verdadeiros 
modelos a serem seguidos?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Já na Figura 35, com relação a questão “Os empregados que ”vestem a camisa” são as 

figuras mais valorizadas dentro da organização?” a resposta mais frequente foi “concordo” com 

28 respostas (56%), “concordo plenamente” com 3 respostas (6%), “discordo” com 12 respostas 

(24%), “não concordo e nem discordo” com 4 respostas (8%), “discordo totalmente” com 3 

respostas (6%). 
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Figura 35: Respostas à questão “Os empregados que “vestem a camisa” são as figuras mais valorizadas dentro da  
organização?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Na Figura 36, com relação a questão “Os funcionários seguem as regras determinadas 

pela instituição?” a resposta mais frequente foi “concordo” com 26 respostas (52%), “concordo 

plenamente” com 4 respostas (8%), “discordo” com 19 respostas (38%), “não concordo e nem 

discordo” com 1 resposta (2%). 
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Figura 36: Respostas à questão “Os funcionários seguem as regras determinadas pela instituição?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Com relação a questão “Os funcionários seguem as regras determinadas pela instituição?” 

a resposta mais frequente foi “concordo” com 26 respostas (52%), “concordo plenamente” com 4 

respostas (8%), “discordo” com 19 respostas (38%), “não concordo e nem discordo” com 1 

resposta (2%), conforme Figura 37. 
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Figura 37: Respostas à questão “Os funcionários seguem as regras determinadas pela instituição?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Com relação a questão “A remuneração oferecida está de acordo com o mercado de 

trabalho?”, a resposta mais frequente foi “concordo” com 23 respostas (46%), “discordo” com 20 

respostas (40%), “não concordo e nem discordo” com 4 respostas (8%), “discordo totalmente” 

com 3 respostas (6%), sendo apresentada na Figura 38. 
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Figura 38: Respostas à questão “A remuneração oferecida está de acordo com o mercado de trabalho?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

4.5 Resultados da pesquisa de categoria outro profissional de saúde 

Com relação a distribuição por gênero da categoria outro profissional de saúde, 14 deles 

(74%) eram mulheres, e 5 eram homens (26%), conforme Figura 39. 
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Figura 39: Distribuição de gênero da categoria outros profissionais de saúde. 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Com relação a questão “A dedicação dos funcionários é recompensada e reconhecida pelo 

líder, coordenador ou supervisor?” a resposta mais frequente foi “concordo” com 12 respostas 

(64%), “discordo” com 3 respostas (16%), “concordo plenamente” com 2 respostas (10%), 

“discordo totalmente” com 2 respostas (10%), estando demonstrada na Figura 40. 
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Figura 40: Respostas à questão “A dedicação dos funcionários é recompensada, reconhecida pelo líder, coordenador 
ou supervisor?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Na Figura 41, com relação a questão “Os empregados que apresentam ideias inovadoras, 

são recompensados ou reconhecidos de alguma forma pela instituição?”a resposta mais frequente 

foi “concordo” com 12 respostas (64%), “discordo” com 1 respostas (5%), “concordo 

plenamente” com 2 respostas (10%), “discordo totalmente” com 1 resposta (5%), “não concordo 

e nem discordo” com 3 respostas (16%). 
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Figura 41: Respostas à questão “Os empregados que apresentam ideias inovadoras, são recompensados ou 
reconhecidos de alguma forma pela instituição?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Já na Figura 42, com relação a questão “As inovações ou mudanças costumam ser por 

meio de treinamentos?”, a resposta mais frequente foi “concordo” com 7 respostas (37%), 

“discordo” com 6 respostas (32%), “concordo plenamente” com 4 respostas (21%), “não 

concordo e nem discordo” com 2 respostas (10%). 
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Figura 42: Respostas à questão “As inovações ou mudanças costumam ser por meio de treinamentos?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

A Figura 43 apresenta a questão “As inovações são implantadas por meio dos programas 

de qualidade?” em que a resposta mais frequente foi “concordo” com 8 respostas (37%), 

“discordo” com 5 respostas (32%), “concordo plenamente” com 5 respostas (21%), “discordo 

totalmente” com 1 resposta (10%). 
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Figura 43: Respostas à questãp  “As inovações são implantadas por meio dos programas de qualidade?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Com relação a questão “O envolvimento com os ideais da empresa é uma atitude bastante 

valorizada?” a resposta mais frequente foi “concordo” com 9 respostas (47%), “discordo” com 7 

respostas (37%), “concordo plenamente” com 1 respostas (6%), “discordo totalmente” com 2 

respostas (10%), conforme Figura 44. 
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Figura 44: Respostas à questão “O envolvimento com os ideais da empresa é uma atitude bastante valorizada?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Com relação a questão “Os empregados que conseguem fazer carreira na empresa, são os 

que se esforçam e mostram vontade de aprender?” a resposta mais frequente foi “concordo” com 

9 respostas (47%), “discordo” com 5 respostas (27%), “concordo plenamente” com 3 respostas 

(16%), “discordo totalmente” com 2 respostas (10%), sendo apresentada na Figura 45. 
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Figura 45: Respostas à questão “Os empregados que conseguem fazer carreira na empresa, são os que se esforçam e 
mostram vontade de aprender?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Com relação a questão “Os diretores que inovam e promovem mudanças significativas 

são os verdadeiros modelos a serem seguidos?” a resposta mais frequente foi “concordo” com 11 

respostas (58%), “discordo” com 4 respostas (22%), “concordo plenamente” com 2 respostas 

(10%), “discordo totalmente” com 2 respostas (10%), estando presente na Figura 46. 
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Figura 46: Respostas à questão “Os diretores que inovam e promovem mudanças significativas são os verdadeiros 

modelos a serem seguidos?” 

Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Na Figura 47, com relação a questão “Os empregados que ”vestem a camisa” são as 

figuras mais valorizadas dentro da organização?” a resposta mais frequente foi “concordo” com 7 

respostas (37%), “discordo” com 7 respostas (37%), “concordo plenamente” com 3 respostas 

(16%), “discordo totalmente” com 2 respostas (10%). 
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Figura 47: Respostas à questão “Os empregados que ”vestem a camisa” são as figuras mais valorizadas dentro da  
organização?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Já na Figura 48, com relação a questão “Os funcionários seguem as regras determinadas 

pela instituição?” a resposta mais frequente foi “concordo” com 9 respostas (48%), “discordo” 

com 6 respostas (32%), “concordo plenamente” com 2 respostas (10%), “discordo totalmente” 

com 1 respostas (5%) “não concordo e nem discordo” com 1 resposta (5%). 
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Figura 48: Respostas à questão  “Os funcionários seguem as regras determinadas pela instituição?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Com relação a questão “A remuneração oferecida está de acordo com o mercado de 

trabalho?”a resposta mais frequente foi “concordo” com 8 respostas (42%), “discordo” com 6 

respostas (33%), “concordo plenamente” com 2 respostas (10%), “discordo totalmente” com 2 

respostas (10%) “não concordo e nem discordo” com 1 resposta (5%), conforme a Figura 49. 
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Figura 49: Respostas à questão “A remuneração oferecida está de acordo com o mercado de trabalho?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

4.6 Resultados de pesquisa da categoria profissional funcionários da recepção. 

Na análise do perfil de gênero dos funcionários da recepção do hospital, objeto deste 

estudo, obteve-se como resultado que na sua totalidade é formado por mulheres, conforme 

apresentado na Figura 50. 
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Figura 50: Distribuição dos funcionários da recepção quanto ao gênero. 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Com relação a questão “A dedicação dos funcionários é recompensada, reconhecida pelo 

líder, coordenador ou supervisor?”a resposta mais frequente foi “discordo” com 1 resposta 

(50%), “discordo totalmente” com 1 resposta (50%), conforme Figura 51. 
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Figura 51: Respostas à questão “A dedicação dos funcionários é recompensada, reconhecida pelo líder, coordenador 
ou supervisor?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Com relação a questão “Os empregados que apresentam ideias inovadoras, são 

recompensados ou reconhecidos de alguma forma pela instituição?” a resposta mais frequente foi 

“discordo” com 1 resposta (50%) e “não concordo e nem discordo” com 1 resposta (50%), 

conforme Figura 52. 
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Figura 52: Respostas à questão “Os empregados que apresentam ideias inovadoras, são recompensados ou  
reconhecidos de alguma forma pela instituição?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Na Figura 53, com relação a questão “As inovações ou mudanças costumam ser por meio 

de treinamentos?” a resposta mais frequente foi “discordo totalmente” com 1 resposta (50%) e 

“não concordo e nem discordo” com 1 resposta (50%). 
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Figura 53: Respostas à questão “As inovações ou mudanças costumam ser por meio de treinamentos?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Já na Figura 54, com relação a questão “As inovações são implantadas por meio dos 

programas de qualidade?” a resposta mais frequente foi “discordo” com 2 respostas (100%). 
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Figura 54: Respostas à questão “As inovações são implantadas por meio dos programas de qualidade?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Com relação a questão “O envolvimento com os ideais da empresa é uma atitude bastante 

valorizada?” a resposta mais frequente foi “discordo” com 2 respostas (100%), como pode ser 

visto na Figura 55. 
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Figura 55: Respostas à questão “O envolvimento com os ideais da empresa é uma atitude bastante valorizada?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Com relação a questão “Os empregados que conseguem fazer carreira na empresa, são os 

que se esforçam e mostram vontade de aprender?” a resposta mais frequente foi “discordo” com 1 

resposta (50%), “não concordo e nem discordo” com 1 resposta (50%), sendo demonstrado na 

Figura 56. 
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Figura 56: Respostas à questão “Os empregados que conseguem fazer carreira na empresa, são os que se esforçam e  
mostram vontade de aprender?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Na Figura 57, com relação a questão “Os diretores que inovam e promovem mudanças 

significativas são os verdadeiros modelos a serem seguidos?” a resposta mais frequente foi 

“discordo” com 2 respostas (100%). 
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Figura 57: Respostas à questão “Os diretores que inovam e promovem mudanças significativas são os verdadeiros  
modelos a serem seguidos?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Já na Figura 58, com relação a questão “Os empregados que ”vestem a camisa” são as 

figuras mais valorizadas dentro da organização?” a resposta mais frequente foi “discordo 

totalmente” com 1 resposta (50%), “não concordo e nem discordo” com 1 resposta (50%). 
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Figura 58: Respostas à questão “Os empregados que “vestem a camisa” são as figuras mais valorizadas dentro da  
organização?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Com relação a questão “Os funcionários seguem as regras determinadas pela instituição?” 

a resposta mais frequente foi “discordo” com 1 resposta (50%), “não concordo e nem discordo” 

com 1 resposta (50%), conforme Figura 59. 
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Figura 59: Respostas à questão “Os funcionários seguem as regras determinadas pela instituição?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 

 

Com relação a questão “A remuneração oferecida está de acordo com o mercado de 

trabalho?”, a resposta mais frequente foi “discordo” com 1 resposta (50%), “discordo totalmente” 

com 1 resposta (50%), sendo demonstrada na Figura 60. 
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Figura 60: Respostas à questão “A remuneração oferecida está de acordo com o mercado de trabalho?” 
Fonte: dados coletados pela autora (2019) 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A assistência à saúde está cada vez mais complexa, fragmentada e não segura. O 

compromisso e o empenho de profissionais individuais são atitudes imprescindíveis, porém não é 

o bastante. Muitos fatores estão associados às falhas, que podem ser classificadas como 

tecnológicas, humanas ou gerenciais. Independentemente da origem, estas falhas devem ser 

evitadas, já que podem se relacionar diretamente à probabilidade de ocorrência de danos 

irreparáveis ao paciente. 

A pesquisa evidenciou diferentes campos de pesquisa, dentre os quais destacam-se várias 

áreas, como a hospitalar, a indústria farmacêutica, alimentícia, de órgãos públicos e outras 

organizações. Os estudos nas instituições de ensino superior também obteve destaque, já que 

integram as organizações nas quais a cultura ou várias subculturas são encontradas. No entanto, 

esta bibliometria desafia a ampliar o escopo de pesquisa sobre o tema no Brasil, já que estudos na 

Atenção Primária, serviços de urgência e emergência e de outras áreas da saúde não foram 

constatadas. 

No presente trabalho, foram avaliados 140 formulários por meio da plataforma Google 

Docs, referente a cultura organizacional, sendo coletadas informações como sexo, idade, 

categoria profissional, tempo que trabalha na instituição. 

Em relação ao resultado observado na questão “A dedicação dos funcionários é 

recompensada, reconhecida pelo líder, coordenador ou supervisor?”, a maior parte dos 

respondentes concordaram com a existência de recompensa e reconhecimento por parte do líder 

em relação à dedicação do colaborador. Este resultado é semelhante ao observado por Bassalobre  

(2015), que realizou sua pesquisa em uma organização do setor de alimentos de grande porte, 

com colaboradores de quatro áreas distintas. Em seu estudo, foram aplicados questionários, 

buscando identificar se os arranjos participativos da organização estão influenciando de alguma 

maneira o comprometimento da equipe. A conclusão do estudo de Bassalobre (2015) apresentou 

que a empresa possuía funcionários com altos níveis do componente afetivo e instrumental de 

comprometimento, e que as técnicas de participação que foram aplicadas pelo setor de recursos 

humanos resultaram em um aumento do comprometimento como um todo.  
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Este resultado pode ser aplicado cada vez mais em propostas de arranjos organizacionais 

participativos que tentam por meio de envolvimento dos funcionários na rotina organizacional 

aumentar o comprometimento destes com o trabalho e por consequência os níveis de 

produtividade, embasados pela ideia de que participação e satisfação são diretamente 

relacionadas. 

Já na questão “Os empregados que apresentam ideias inovadoras, são recompensados ou 

reconhecidos de alguma forma pela instituição?”, verificou-se que a maior parte dos respondentes 

concordaram com o reconhecimento e recompensa da instituição, quando apresentam ideias 

inovadoras. Este resultado é semelhante ao observado por Ferreira (2013), que em seu trabalho 

realizado no Banco ABCD atuou no setor financeiro do segmento de varejo. Naquele estudo 

foram  entrevistados 15 funcionários do atual ABCD, 6 no município de Belo Horizonte, sendo  

que  seis  destes colaboradores são funcionários do antigo Banco CD, seis funcionários do  Banco  

AB antes da fusão e três funcionários do atual Banco ABCD que foram contratados após a fusão, 

por meio de questionários semiestruturados e uma pesquisa documental. Concluiu-se que os 

principais questionamentos foram atendidos, e que de acordo com a pesquisa realizada, o autor 

daquele trabalho conheceu melhor como o Banco ABCD se comunica com seus públicos internos 

e quais as maneiras utilizadas para se disseminar a cultura dominante. Além disso, detectou-se 

que no Banco ABCD havia uma cultura  de  diferenciação, já que a cultura disseminada foi  

percebida como diferente da compreendida pelos empregados, uma vez que as práticas 

executadas pelos gestores não são únicas, e existem outras culturas que são transmitidas por   

subgrupos na organização. 

Ao resultado observado na questão “ As inovações ou mudanças costumam ser por meio 

de treinamentos?”, a maior parte dos respondentes concordaram que as mudanças e inovações 

geralmente são por causa dos treinamentos da instituição. Este resultado é semelhante ao 

observado por Westphalen (2015), que em seu trabalho realizou uma pesquisa bibliográfica e 

eletrônica, e observacional nos bancos públicos de São Paulo. Aquela análise contou também 

com as observações dos profissionais internos dos bancos em congressos e os seus acessos aos 

treinamentos/cursos disponibilizados via intranet, buscando identificar a reflexão sobre a 

motivação para desenvolvimento pessoal da carreira. Naquele estudo, concluiu-se que o 

profissional nunca está pronto para todas as coisas, e quando tiver esta consciência de que há 

muito por aprender, o sucesso vem. 
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Na questão “As inovações são implantadas por meio dos programas de qualidade?”, a 

maior parte dos respondentes concordaram que os programas de qualidade são implantados por 

meio das inovações. Este resultado é semelhante ao observado por Monaco (2000) que, em seu 

trabalho realizado em uma empresa pública prestadora de serviços, buscou identificar uma 

dimensão pouco explorada, que enfoca a introdução de programas de qualidade total (PQT) e sua 

influência na qualidade de vida no trabalho (QVT). Aquele estudo concluiu que quando se fala 

em qualidade total, entende-se que necessariamente devem ser incluídos, na cultura da 

organização, fatores como democratização do ambiente de trabalho, mediante a abertura para o 

diálogo e espaço para expor ideias, participação nas decisões, maior senso comunitário, visão 

ecológica, harmonia, estímulo à criatividade e ao desenvolvimento como profissional e pessoal, 

endossando algumas tendências atuais de expansão do conceito de qualidade total. 

Em relação ao resultado observado na questão “O envolvimento com os ideais da empresa 

é uma atitude bastante valorizada?”, a maior parte dos respondentes concordou que a empresa 

valoriza funcionários que tem envolvimento com seus ideais. Esse resultado é semelhante ao 

observado por Cavazotte (2012), que em seu trabalho realizado em universidades privadas do Rio 

de Janeiro, com estudantes do curso de graduação em Administração de Empresas, buscou 

identificar os fenômenos humanos vivenciados por um conjunto de indivíduos. No estudo de 

Cavazotte (2012) entendeu-se as expectativas de jovens estudantes de Administração com relação 

a sua inserção profissional futura nas organizações, com ênfase nas recompensas tangíveis e 

intangíveis esperadas. Como conclusão do estudo, o autor buscou especificamente investigar as 

expectativas dos jovens no tocante a recompensas tangíveis e intangíveis obtidas no trabalho. 

Ainda segundo Cavazotte (2012), pareceu também relevante a busca por meio de pesquisas 

qualitativas, de uma melhor compreensão do significado atribuído pelos jovens a um trabalho 

“com mais desafios”, e do que significa para eles “crescer profissionalmente” numa empresa. A 

exploração mais aprofundada daquilo que é percebido pelos jovens como sendo suas obrigações 

para com seus empregadores foi também uma interessante vertente de pesquisa. 

Em relação ao resultado observado na questão “Os empregados que conseguem fazer 

carreira na empresa, são os que se esforçam e mostram vontade de aprender?”, a maior parte dos 

respondentes concordaram que os colaboradores fazem carreira na empresa são aqueles que se 

esforçam mais para aprender. Este resultado é semelhante ao observado por Pena (2005), que em 

seu trabalho realizado em empresas brasileiras signatárias da Agenda Global Compact, 
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identificou alguns indicadores como gestão participativa; o combate ao preconceito e 

discriminação; políticas de remuneração, benefícios e carreira; e saúde e segurança do 

trabalhador. No estudo de Pena (2005) investigou-se qual o sentido de estratégia que orienta a 

responsabilidade social perante o público interno das empresas. Sua conclusão foi que a ideia de 

que a estratégia subjacente à política de recursos humanos parece ter o objetivo de plano (direção  

de  ação  para  o  futuro),  em função  do  uso  instrumental  da  participação  dos  empregados e 

do estabelecimento de participação nos lucros, além dos resultados a partir do atingimento de 

metas. 

Na questão “Os diretores que inovam e promovem mudanças significativas são os 

verdadeiros modelos a serem seguidos?”, a maior parte dos respondentes concordaram que os 

modelos a serem seguidos na empresa são os diretores que inovam e promovem mudanças. Este 

resultado é semelhante ao observado por Machado (2007), que em seu trabalho realizado em 

empresas públicas e privadas das Regiões do Triângulo Mineiro e Mogiana Paulista, com 245 

trabalhadores, buscou identificar a explicação de vários fenômenos como a falta de consenso e 

amadurecimento no que diz respeito ao seu entendimento e a diferenciação de outros conceitos e 

de seus elementos. Assim, concluiu-se que a organização saudável, de acordo com os resultados 

daquele estudo, é percebida como aquela que possui em seus valores a satisfação e o bem-estar de 

seus empregados, além do profissionalismo cooperativo, e práticas voltadas para promover o 

relacionamento interpessoal. De acordo com Machado (2007), os resultados obtidos comprovam 

e apontam os valores organizacionais como melhores preditores da percepção de Saúde 

Organizacional que as práticas organizacionais.   

Em relação ao resultado apresentado na questão “Os empregados que “vestem a camisa” 

são as figuras mais valorizadas dentro da organização?”, a maior parte dos respondentes 

concordaram que as figuras mais valorizadas na instituição são os empregados que “vestem a 

camisa”. Este resultado é semelhante ao observado por Fernandes (2006), que em seu trabalho 

realizado em oganizações de saúde, com índivíduos de personalidades diferentes, buscou 

identificar a contribuição para o debate acerca desse processo de construção das identidades dos 

indivíduos nas organizações, argumentando que a padronização de atitudes pode ser prejudicial 

às pessoas e à própria organização. Além disso, há um aumento da resistência às mudanças, uma 

vez que as pessoas se sentem mais confortáveis agindo da forma a que estão habituadas e que 

aprenderam ser a maneira correta de agir.  
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No resultado observado na questão “A remuneração oferecida está de acordo com o 

mercado de trabalho?”, a maior parte dos respondentes concordaram que a remuneração oferecida 

está de acordo com o mercado de trabalho. Este resultado é semelhante ao observado por 

Fernandes (1996), que em seu trabalho realizado em grupos de trabalhadores buscou identificar o 

papel da qualificação da mão-de-obra sobre a determinação dos diferenciais de salários entre 

trabalhadores com e sem registro em carteira, e também sobre a incidência do trabalho com 

contrato informal. Concluiu-se, no estudo de Fernandes (1996), que um trabalhador quanto mais 

qualificado, mais atributos produtivos possui. 

 Estes resultados demostraram que a cultura organizacional tem um papel importante 

dentro de qualquer instituição, constituindo a maior parte da qualidade assistencial prestada ao 

paciente. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA 

 

Os  aspectos da Cultura Organizacional foram evidenciados em um hospital público na 

cidade de São de Paulo por meio de diversas dimensões. No aspecto do “Perfil dos 

Funcionários”, há um impacto positivo na escolha do perfil dos colaboradores. Já no aspecto 

“Tempo que trabalha no hospital” há um impacto positivo em relação a experiência obtida na 

instituição. Já com relação a “Reconhecimento e Inovação” identificou-se o impacto positivo 

quando a instituição recompensa e valoriza os colaboradores. No aspecto “Atitudes de 

Aprendizagem” o impacto positivo ocorre com as atividades de educação continuada.  

Esta pesquisa não só contribuiu para ampliar o conhecimento dos gestores quanto às 

publicações científicas sobre o tema Cultura Organizacional, bem como apresentou as variáveis 

que contribuem com uma melhor sedimentação da cultura organizacional no ambiente hospitalar, 

permitindo a reflexão dos gestores nas suas atuações quanto a inovação, treinamento e 

valorização da equipe. 

 

6.1. LIMITAÇÕES E SUGESTÕES DE FUTURAS PESQUISAS 

 

Esta pesquisa apresenta como uma das suas principais limitações o método científico, que 

não permite a generalização dos achados científicos. Desta forma, o principal achado desta 

pesquisa se reporta à grande variedade de instrumentos descritos ou utilizados nas pesquisas em 

diferentes cenários para coleta de dados, que amplia as possibilidades de análises da cultura 

organizacional.  

Por isso, recomendam-se novos estudos que utilizem  instrumentos inéditos, pois a 

maioria só foi aplicada em um estudo, conforme a presente busca bibliométrica, ampliando a 

análise de suas potencialidades e limitações.  

Como sugestões para pesquisas futuras, poderiam ser realizados também estudos na área 

da Atenção Primária à saúde, bem como o olhar do usuário e sua relação com a cultura 

organizacional da instituição. 
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Os resultados apresentaram um panorama da cultura organizacional no ambiente 

hospitalar púbico. Apesar das limitações, considera-se que os objetivos da pesquisa foram 

atingidos, assim como também a questão de pesquisa foi respondida.        
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APÊNDICES (E/OU ANEXOS) 

 
 
APÊNDICE A - TERMO CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) 
 

 

TÍTULO DO PROJETO: A CULTURA ORGANIZACIONAL PODE INFLUENCIAR NA 

SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE SÃO PAULO 

 

Este estudo tem como objetivo Avaliar a Influência da cultura organizacional com a 

satisfação dos usuários em um hospital público na cidade de São Paulo. Você só participará desse 

estudo se quiser. Ele não é obrigatório. 

 Para participar, você deverá ser Funcionário da instituição no mínimo há 6 meses, e 

assinar este documento contendo duas vias autorizando a sua participação, uma via ficará com 

pesquisador e a outra via com o participante desta pesquisa. 

 Responder a este questionário não fará mal algum à sua saúde. Você apenas terá que 

responder as questões sozinho, sem ajuda dos pesquisadores ou de qualquer outra pessoa. 

 Em qualquer momento você poderá conversar com os profissionais responsáveis por este 

trabalho para tirar suas dúvidas. A principal investigadora é Carolina Vicentini Dias Campelo, 

que poderá ser encontrada no telefone: (11) 95396-6910, ou pelo e-mail: 

vicentini.carol7@hotmail.com, orientada pela Profa. Dra. Sônia Monken, que poderá ser 

encontrado no telefone (11) 3385-9059. 

 Se você desejar obter mais informações sobre este trabalho poderá entrar em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) em Saúde Centro de Referência da Saúde da Mulher - São 

Paulo, localizado na avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 683 – Liberdade – São Paulo – SP- Cep: 

01317000 – 2º andar ou pelo telefone (11) 3248-8087. 

 Todas as informações fornecidas por você serão avaliadas em conjunto com as respostas 

dos outros participantes desta pesquisa. Seu nome e o nome da empresa na qual você trabalha 

JAMAIS serão divulgados. 

 Se desejar obter informações sobre o desenvolvimento da pesquisa mesmo antes de 

concluída, poderá entrar em contato com os pesquisadores a qualquer momento. 
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 Você não precisará pagar nada para participar desta pesquisa. Como você é um voluntário, 

nós também não poderemos oferecer qualquer tipo de pagamento pela sua participação. De 

maneira alguma você sofrerá qualquer tipo de prejuízo. 

 Nós pesquisadores utilizaremos suas respostas apenas para a confecção desta pesquisa. O 

resultado desse trabalho estará disponível a partir de dezembro de 2018 e os dados serão 

utilizados para publicação de trabalho científico que ficará à disposição de toda a comunidade. 

 A qualquer momento, você poderá desistir de participar desta pesquisa, e sua decisão não 

acarretará prejuízos ou punições por parte dos pesquisadores. 

 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo que tem os objetivos específicos em avaliar a cultura 

organizacional por meio das variáveis de valorização, salários, tipos de pacientes, benefícios, 

reconhecimento, regimentos, protocolos, regras da instituição, tempo de integração, tempo de 

treinamento. Avaliar os índices de satisfação relacionada a respostas dos usuários a PSAT 

(pesquisa de satisfação do usuário). 

Eu discuti com a aluna Carolina Vicentini Dias Campelo sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os objetivos do estudo, que não 

serei submetido a quaisquer procedimentos e somente serei submetido à entrevista por meio de 

questionário sem desconfortos e riscos, com garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que não terei despesas com a minha 

participação e que não receberei qualquer pagamento por ela. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo. 

 

 

________________________________________________________ 

NOME DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 
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ASSINATURA DO PARTICIPANTE DA PESQUISA     DATA: _____/_____/2018. 

 

 

 

________________________________________________________ 

ASSINATURA DA TESTEMUNHA     DATA: _____/_____/2018. 

 

________________________________________________________ 

Pesquisador responsável 

 

 

 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA APLICADO  

 

Pesquisa - avaliação da Cultura Organizacional 

 

Consentimento 

Você aceita participar deste estudo? 

( ) sim ( ) não 

 

Caracterização dos respondentes 

Biologicamente, você é do sexo masculino ou feminino? 

( ) Masculino 

( ) Feminino 

( ) Prefiro não responder  
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Qual é a sua idade? 

 

( ) menos de 18 anos 

( ) 18 a 30 anos 

( ) 31 a 40 anos 

( ) 41 a 50 anos 

( ) 51 a 60 anos 

( ) 61 a 70 anos 

( ) 71 a 80 anos 

( ) Mais de 80 anos 

 

Qual é o seu cargo no hospital? 

 

( ) Auxiliar de enfermagem 

( ) Técnico de enfermagem 

( ) Enfermeiro 

( ) Médico 

( ) Outro profissional de saúde 

( ) Funcionário do setor administrativo 

( ) Funcionário da limpeza 

( ) Funcionário da recepção 

( ) Apenas cargo de gestão 

( ) Outro 
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Há quanto tempo você trabalha no hospital? 

 

( ) Menos de 6 meses 

( ) Menos de 1 ano 

( ) De 1 a 5 anos 

( ) De 5 a 10 anos 

( ) De 10 a 20 anos 

( ) Mais de 20 anos 

Questionário sobre Cultura Organizacional 

 

A dedicação dos funcionários é recompensada, reconhecida pelo líder, coordenador ou 

supervisor?   

( ) concordo plenamente 

( ) concordo 

( ) não concordo e nem discordo 

( ) discordo 

( ) discordo totalmente      

 

Os empregados que apresentam ideias inovadoras, são recompensados ou reconhecidos de 

alguma forma pela instituição?      

 

( ) concordo plenamente 

( ) concordo 

( ) não concordo e nem discordo 

( ) discordo 
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( ) discordo totalmente                 

 

As inovações ou mudanças costumam ser por meio de treinamentos? 

 

( ) concordo plenamente 

( ) concordo 

( ) não concordo e nem discordo 

( ) discordo 

( ) discordo totalmente                                    

 

As inovações são implantadas por meio dos programas de qualidade? 

 

( ) concordo plenamente 

( ) concordo 

( ) não concordo e nem discordo 

( ) discordo 

( ) discordo totalmente                 

 

O envolvimento com os ideais da empresa é uma atitude bastante valorizada? 

 

( ) concordo plenamente 

( ) concordo 

( ) não concordo e nem discordo 

( ) discordo 
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( ) discordo totalmente                 

 

Os empregados que conseguem fazer carreira na empresa, são os que se esforçam e 

mostram vontade de aprender? 

 

( ) concordo plenamente 

( ) concordo 

( ) não concordo e nem discordo 

( ) discordo 

( ) discordo totalmente                 

 

Os diretores que inovam e promovem mudanças significativas são os verdadeiros modelos 

a serem seguidos? 

 

( ) concordo plenamente 

( ) concordo 

( ) não concordo e nem discordo 

( ) discordo 

( ) discordo totalmente                 

 

Os empregados que “vestem a camisa” são as figuras mais valorizadas dentro da 

organização? 

 

( ) concordo plenamente 

( ) concordo 
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( ) não concordo e nem discordo 

( ) discordo 

( ) discordo totalmente                 

 

Os funcionários seguem as regras determinadas pela instituição? 

 

( ) concordo plenamente 

( ) concordo 

( ) não concordo e nem discordo 

( ) discordo 

( ) discordo totalmente                 

 

A remuneração oferecida está de acordo com o mercado de trabalho? 

 

( ) concordo plenamente 

( ) concordo 

( ) não concordo e nem discordo 

( ) discordo 

( ) discordo totalmente                
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  APÊNDICE C – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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