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RESUMO 

 

Com a utilização da ferramenta reconhecida como pesquisa de clima organizacional 

torna-se possível retratar o grau de satisfação das pessoas no ambiente de trabalho, 

ou seja, o clima organizacional. No mundo contemporâneo com a existência da 

competitividade depara-se com a velocidade das mudanças no dia-a-dia das 

organizações e com modelos de gestão que muito contribui para a redução do nível 

da qualidade de vida no trabalho. O trabalho quando desempenhado por profissional 

que está satisfeito com sua função, e preparado para desenvolvê-la, com a 

remuneração adequada e consistente, proporciona a satisfação e a produtividade 

que a empresa deseja. O objetivo do estudo foi analisar os resultados da pesquisa 

de clima organizacional e identificar os fatores que contribuem para melhoria do 

desempenho, no que diz respeito ao crescimento da empresa e no desenvolvimento 

de profissionais. A metodologia foi a pesquisa bibliográfica baseadas nos 

referenciais e trabalhos acadêmicos. Como resultados percebeu-se que a pesquisa 

de clima organizacional favorece aos gestores de pessoas ter conhecimento de 

como apresentam-se seus colaboradores frente à empresa, a equipe de trabalho, 

aos clientes e a si próprio. Pode ser concluído que clima organizacional se trata das 

sensações emanadas no ambiente de trabalho provindos dos sentimentos dos 

funcionários quanto às suas necessidades que podem ser expressas ou não, 

surgindo como resposta aos estímulos recebidos desse ambiente que com certeza 

influenciará no desempenho organizacional.  

 

Palavras chave: Clima organizacional. Desempenho. Satisfação no trabalho. 

Pesquisa de clima organizacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
With the use of the tool recognized as an organizational climate survey it is possible 

to portray the degree of satisfaction of the people in the work environment, that is, 

the organizational climate. In the contemporary world with the existence of 

competitiveness is faced with the speed of changes in the day-to-day of 

organizations and management models that greatly contributes to reducing the level 

of quality of life at work. Work when performed by a professional who is satisfied with 

his job, and prepared to develop it, with adequate and consistent remuneration, 

provides the satisfaction and productivity that the company desires. The objective of 

the study is to identify the importance of the analysis of the results of the research of 

organizational climate as a factor that contributes to the improvement in the 

performance. The methodology was the bibliographical research based on the 

references and academic works. As results, it was noticed that the research of 

organizational climate favors the managers of people to have knowledge of how their 

employees present themselves before the company, the work team, to the clients 

and to itself. It can be concluded that the organizational climate is about the 

sensations emanating in the work environment from the employees' feelings about 

their needs that can be expressed or not, arising as a response to the stimuli 

received from this environment that will certainly influence organizational 

performance. 

 

 

Keywords: Organizational climate. Performance. Job satisfaction. Organizational 

weather research. 
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INTRODUÇÃO 

 

As empresas, atualmente, têm como um de seus objetivos proporcionar 

aos colaboradores um ambiente propício para o desenvolvimento das atividades 

com melhor produtividade e desempenho, que é reconhecido, discutido e aplicado 

meios para analisar por meio de pesquisas de clima organizacional visando a 

melhoria deste em benefícios dos colaboradores e para a própria empresa. 

A respeito da importância do clima organizacional, Leitão et al. (1998), 

afirma que é relevante para a produtividade, na medida em que interfere diretamente 

na satisfação, na motivação e na criatividade dos funcionários, sendo aí uma das 

influências positivas para o desempenho humano na empresa. Prossegue ainda 

dizendo que os estudos nessa área são particularmente úteis porque fornecem um 

diagnóstico da organização, bem como as indicações de áreas carentes de atenção 

especial.  

O clima organizacional, de acordo com Rizzatti (2002) é frequentemente 

medido por intermédio de questionários, onde se pede aos funcionários para 

responderem acerca de suas percepções sobre vários aspectos do ambiente interno 

da organização como, por exemplo, o processo de comunicação, o estilo de 

liderança, o relacionamento interpessoal, a política de cargos e salários, a política de 

desenvolvimento e treinamento de recursos humanos, entre outros.  

A pesquisa de clima organizacional, conforme Rizzatti (2002) é a principal 

ferramenta para detectar o que os colaboradores estão pensando e como estão se 

sentindo em uma organização, e a partir daí, tomar atitudes estratégicas. O 

diagnóstico de Clima Organizacional subsidia o planejamento estratégico da 

empresa e por ele é influenciado.  

O objetivo do estudo foi identificar a importância da análise dos resultados 

da pesquisa de clima organizacional como fator que contribui para com a melhoria 

no desempenho com relação ao crescimento da empresa e desenvolvimento dos 

seus profissionais. 

Os objetivos específicos: averiguar os fatores que influenciam o clima 

organizacional no ambiente de trabalho; apresentar a importância da qualidade no 

trabalho como motivação no desempenho do colaborador; abordar os fatores e 

importância dos tipos de pesquisas de clima e o que pode ser detectadas por ela.  
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A análise de resultados da pesquisa de clima possibilita identificar 

oportunidades, prever crises, investir em treinamento e prever uma série de 

melhorias que antes de serem aplicadas já possuem chances de sucesso, pois 

estão embasadas em dados personalizados dos próprios colaborares. Vale ressaltar 

que o clima organizacional só é melhorado a partir da implementação de ações 

intencionais visando à promoção de um ambiente de trabalho cada vez melhor e 

mais sustentável. 

Neste contexto, percebe-se a importância e o papel fundamental que a 

ferramenta sobre a pesquisa de clima organizacional, se torna necessária uma vez 

que propicia a gestão de pessoas tomar conhecimento de como se apresentam seus 

colaboradores quanto aos desenvolvimentos de suas atividades. Portanto, a partir 

desta premissa surgiu o interesse pela escolha do tema e pelo incentivo de buscar 

esclarecimentos que proporcionem a conscientização de acadêmicos, empresas, 

gestores desta estratégia para a melhoria do clima organizacional.  

Assim, o presente trabalho levantará e identificará uma descrição 

exploratória e um conjunto de fatores que sejam capazes de avaliar o clima 

organizacional em uma empresa possibilitando a utilização de uma ferramenta de 

gestão que possibilite fazer um diagnóstico de seu ambiente interno, visando corrigir 

possíveis anomalias e deficiências detectadas em suas relações de trabalho, bem 

como fortalecer os aspectos positivos existentes, objetivando o aperfeiçoamento da 

empresa como um todo.  

A metodologia utilizada foi a pesquisa de literatura em autores que trazem 

conteúdo sobre o tema proposto. Todas as informações obtidas foram selecionadas 

e analisadas, as quais proporcionaram condições para a elaboração dos capítulos, 

sendo, que primeiramente a descrição se conteve no que se diz respeito ao clima 

organizacional abordando o clima organizacional; em seguida tratou da importância 

da qualidade no trabalho como uma estratégia de motivação ao desempenho do 

colaborador; e, para finalizar a ferramenta os modelos da pesquisa de clima 

organizacional destacando os itens que são avaliados com a sua aplicação nas 

empresas.  
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1 CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

O clima organizacional refere-se ao ambiente interno que existe entre os 

participantes da empresa. Está intimamente relacionado com o grau de motivação 

de seus participantes. O termo clima organizacional, de acordo com Luz (1995), 

refere-se especificamente às propriedades motivacionais do ambiente 

organizacional, ou seja, aqueles aspectos internos da empresa que levam à 

provocação de diferentes espécies de motivação nos seus participantes.  

Em termos mais práticos, o clima organizacional depende das condições 

econômicas da empresa, do estilo de liderança utilizada, das políticas e valores 

existentes, da estrutura organizacional, das características das pessoas que 

participam da empresa, da natureza do negócio (ramo de atividade da empresa) e 

do estágio de vida da empresa.  

De acordo com Souza (1978), o clima organizacional é um fenômeno 

resultante da interação dos elementos da cultura, como preceitos, caráter e 

tecnologia. Decorre do peso dos efeitos de cada um desses elementos culturais, 

valores, políticas, tradições, estilos gerenciais, comportamentos, expressões dos 

indivíduos envolvidos no processo e também resultante do conjunto de instrumentos, 

conhecimentos e processos operacionais da organização. O clima organizacional 

influência direta e indiretamente nos comportamentos, na motivação, na 

produtividade do trabalho e também na satisfação das pessoas envolvidas com a 

organização.  

Segundo Luz (1995, p. 24),  

 
O clima retrata o grau de satisfação material e emocional das pessoas no 
trabalho. Observa-se que este clima influencia profundamente a 
produtividade do indivíduo e, consequentemente da empresa. Assim sendo, 
o mesmo deve ser favorável e proporcionar motivação e interesse nos 
colaboradores, além de uma boa relação entre os funcionários e a empresa. 
 

O clima terá sua primeira origem dentre os valores, tradições que cada 

um dos envolvidos no processo trouxerem para dentro da organização, sendo que 

esses pressupostos influenciarão diretamente no estilo gerencial ou de liderança. De 

acordo Shein (apud SOUZA, 1978, p.32): “o clima gerencial é determinado primeiro 

pelos pressupostos sobre a natureza do homem, prevalentes na organização”.  

O clima organizacional também reflete a história dos tipos de pessoas que 

a organização atrai, dos seus processos de trabalho, das modalidades de 
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comunicação e também reflete a história de quem exerce a autoridade dentro do 

sistema. Souza (1978) argumenta que como um outro referencial fixou-se mais no 

clima organizacional e compreendeu que este é resultado, em sua totalidade, da 

própria cultura, tradições e métodos de ação de cada organização. Para o autor 

cada novo empregado espera ter o apoio da empresa e atender seus desejos 

econômicos, sociais e emocionais. Por meio da percepção que tiver, este funcionário 

produzirá uma ou outra imagem do clima da organização em sua mente. As 

empresas atraem ou mantêm pessoas que se ajustam ou não em seus padrões de 

comportamento, que por muitas vezes são perpetuados através da história da 

organização. 

Pode-se concluir, ainda, que o clima organizacional é o reflexo das 

motivações comportamentos e relações estabelecidas entre os agentes 

organizacionais além de ser um fator que influencia estas mesmas variáveis. 

Existem inúmeros tipos e subtipos de clima organizacionais, portanto a classificação 

de somente alguns deles se deve a um fator meramente didático e sistemático.  

Sendo assim, Souza (1978) os classificou como clima desumano, onde é 

dada excessiva importância à tecnologia; clima tenso, onde há forte pressão ao 

cumprimento de normas rígidas, burocráticas em que os resultados podem levar a 

punições e/ou demissões e por último, o clima de tranquilidade e confiança, onde 

existe plena aceitação dos afetos, sem descuidar-se de preceitos e do trabalho. 

Luz (1995, p. 31) afirma que “clima é resultante da cultura das 

organizações; de seus aspectos positivos e negativos (conflitos) ”. Portanto, o clima 

organizacional influencia e é influenciado pelo comportamento dos indivíduos na 

organização, no seu desempenho, motivação e satisfação no trabalho.  

 

1.1 Gestão do clima organizacional 

 

As organizações, de acordo com Rizzatti (2002), que praticaram 

programas com a finalidade de monitorar o clima organizacional, adotaram uma 

ferramenta gerencial fundamental pelo fato de quando ser devidamente administrada 

pode com certeza promover benefícios, sendo:  

 Envolvimento maior dos colaboradores em relação ao ambiente de 

trabalho, refletindo em menores quantidades de faltas, maior satisfação nas suas 

funções; e, a melhoria no desempenho de suas responsabilidades; 
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 A realização em datas determinada previamente da pesquisa de clima, 

propicia a declaração e opiniões em relação ao ambiente de trabalho. Além disso, 

comunicação interna favorece o acréscimo de informações aos gestores;  

 Cria-se a oportunidade de se comparar as peculiaridades do ambiente 

de trabalho empresas com de outras organizações;  

 Presteza do gestor, promovendo soluções antecipadamente de 

problemas referentes aos colaboradores, ou também, do ambiente de trabalho, 

prevenindo que aconteçam cenários de críticas que de um modo geral promovem 

um ambiente negativo no decorrer da realização e concretização das atividades da 

equipe.  

Percebe-se, assim que o clima oferece indícios sobre inúmeras variáveis 

permitindo uma visão geral da empresa; assim como, também destaca 

características de se é um tanto flexível, reconhecendo ações de procedimentos que 

promovam a melhoria das condições em relação ao ambiente de trabalho. Portanto, 

estabelece como uma ferramenta principal a ser relevada e aceita pelos gestores de 

pessoas e desenvolvimento das organizações.  

 
Ilustração 1 - Etapas para gestão do clima organizacional  

 
FONTE: Gordon e Cummins (apud KOLB et al., 1986, p. 23). 

 

Porém, uma simples investigação quanto a avaliação da qualidade do 

clima não estabelece uma ferramenta de gestão de pessoas e desenvolvimento 

organizacional apresentada até o momento, uma vez que deve ser compreendida 

como sendo uma ligação ao clima organizacional a partir do momento que assume 
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um caráter organizado e continuado no decorrer do tempo, devendo ser incluindo 

neste gerenciamento várias outras fases, além, da pesquisa, assim como mostra 

acima a Ilustração 1. 

Na ilustração, segundo Gordon e Cummins (apud KOLB et al., 1986, p. 

23-24) esclarece, 

1. Investigação: etapa que acontece a definição do instrumento a ser 
utilizado e realiza-se a pesquisa junto aos colaboradores da organização;  
2. Diagnóstico: tabulação dos dados coletados, identificando os focos de 
satisfação e insatisfação presentes no ambiente da organização;  
3. Intervenção: elaboração de planos de ação objetivando a melhoria dos 
aspectos desfavoráveis e manutenção dos pontos positivos diagnosticados.;  
4. Comunicação: divulgação, para todos os membros da organização, dos 
resultados da pesquisa e das ações que serão implementadas visando a 
melhoraria da qualidade do clima;  
5. Implementação: concretização do plano de ações no ambiente 
organizacional;  
6. Monitoramento: acompanhamento e (re)avaliação contínua das ações 
implementadas em decorrência dos resultados observados.  

 

O princípio básico, ao implementar um programa com sucesso no 

gerenciamento do clima, apoia-se na qualidade das informações promovidas por 

meio da realização da investigação, uma vez que o seu objetivo é auxiliar o 

desenvolvimento do diagnóstico que seja compreendida com maiores possibilidades 

de verdade, da forma em que realmente sejam percebidos e avaliados pelas 

pessoas os vários fatores do ambiente organizacional.  

Portanto, o referido diagnóstico é essencial para que aconteça a 

estruturação de atitudes eficazes, que contribuam para com a melhoria do clima 

organizacional, pois, possibilita identificar pontos que precisam de intervenção, por 

ter sido considerados como insatisfatórios pelos colaboradores e demais pessoas.  

Naturalmente, a gestão do clima organizacional e a efetivação de 

estratégias de melhoria implementação de ações de melhoria, segundo Coda (1997) 

são estabelecidas por meio de atividades muito complexas.  

A este respeito, Coda (1997, p. 104), entende: 

 
O clima de trabalho é resultante de diversas proporções. Se tivermos 
conhecimentos da natureza interdependente das variáveis em jogo, as 
mudanças precisam ser planejadas, considerando-se a totalidade da 
organização e não somente os indivíduos que são parte desta. Assim, o 
gestor do clima deverá centrar seus esforços em ações que produzam uma 
transformação profunda e duradoura no ambiente de trabalho. 
Adicionalmente, deverá considerar os possíveis efeitos multiplicadores que 
determinada mudança poderá ter sobre outras dimensões. Não existem 
fórmulas pré-fabricadas, o programa de intervenção deverá estar de acordo 
com a vontade das pessoas do lugar, com o estado dos componentes do 
clima da organização e com os objetivos que se queira alcançar. 
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O conceito de clima organizacional enfatiza as trocas que acontecem no 

dia a dia entre as pessoas e a organização. Sua grande aplicação é permitir ligar as 

variáveis psicológicas às organizacionais através de algo denominada dimensão 

transacional da vida nas organizações, ou seja, como as pessoas avaliam 

recompensas e todas as diferentes formas de reconhecimento que estão recebendo 

da organização pelas contribuições que estão prestando ao exercer diferentes 

funções. 

Uma prova da importância desse conceito é o fato de que a identificação 

do nível de satisfação dos empregados de uma organização é um dos critérios para 

concessão do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ), oferecido pela Fundação 

Nacional da Qualidade (FNQ). Paradoxalmente, é um quesito que quase sempre se 

apresenta comprometido. Fica então reconhecido que, para maior qualidade, é 

preciso que os empregados efetivamente percebam que experimentam níveis mais 

elevados de satisfação dentro da organização com aquilo que estão recebendo em 

troca de sua dedicação e pela realização de um trabalho bem feito. Ou seja, se 

existe justiça e equilíbrio entre a colaboração que cada um oferece e o que recebe 

como retribuição. 

O clima organizacional é também um indicador das necessidades de 

mudanças na organização. O emprego sistemático de pesquisas proporciona a 

participação dos empregados no processo de gestão da empresa. A investigação do 

clima permite que as causas dos problemas levantados comecem a ser delineadas, 

além de desenvolver a percepção e a interatividade dos funcionários, gerando não 

só aprendizado, mas também compromisso e compreensão das principais 

dificuldades da organização.  
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2 ASPECTOS DA PESQUISA DO CLIMA ORGANIZACIONAL  

 

Uma pesquisa para diagnosticar o clima organizacional, segundo Luz 

(2001), deve ser bastante estruturada e seguir algumas premissas básicas. Deverá 

ser ampla e voluntária e sua periodicidade poderá ser anual para que todos possam 

perceber as mudanças feitas para melhorar o clima. Fazendo esse estudo 

demonstra-se que os empregados são efetivamente importantes para a organização. 

Uma das características da moderna gestão consiste em considerar a realidade 

apenas através de métodos quantitativos, em acreditar que só se pode dominar um 

problema quando esse é cientifico.  

Para Luz (2001), porcentagens, gráficos e números atribuem validade às 

ações. Além disso, as pesquisas sobre o assunto não devem ser simplificadas em 

demasia, pois isolam os dados uns dos outros para conduzir a interpretações em 

termos de “necessidades” a serem satisfeitas (salários, relação com a chefia etc.), 

assim eliminam-se hipóteses entre esses fenômenos. 

Pesquisar, tomar opiniões dos funcionários é bastante difícil, por isso, 

deve-se assumir alguns compromissos para obtermos a colaboração de todos, como 

o compromisso com o anonimato que é fundamental, pois o funcionário deverá ter a 

segurança de que as respostas obtidas serão mantidas em sigilo, apenas àquele 

que respondeu e o pesquisador terão acesso ao questionário respondido.  

A pesquisa de clima organizacional, de acordo com Rizzatti (2002), tem 

como uma das finalidades proporcionar a análise da organização com o seu 

ambiente, bem como o conjunto de condições que caracterizam o estado de 

satisfação e/ou insatisfação dos colaboradores (empregados) na empresa  e das 

demais pessoas que com eles interagem. 

 
A pesquisa de clima organizacional é uma valiosa ferramenta de gestão 
estratégica, pois além de permitir a análise interna e externa, também 
acompanha o estado de satisfação e comprometimento dos colaboradores 
com a organização, proporcionando, através de estratégias e ações,  o 
crescimento e desenvolvimento das pessoas e a máxima produtividade e 
qualidade, visando a consecução e a superação dos resultados pré-
estabelecidos pela direção (RIZZATTI, 2002, p. 32). 
 

Portanto, entende-se que o clima organizacional busca retratar o estado 

de satisfação dos colaboradores em relação a diversos itens, dentre os quais 

podemos mencionar: ao seu trabalho, a empresa; a ele mesmo; aos colegas de 

trabalho, às condições de trabalho; à sua chefia/gerência, etc, bem como visualizar e 
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identificar o grau de alinhamento entre a cultura definida pela organização e as 

ações realizadas no dia-a-dia. 

Dentre as principais contribuições da pesquisa de clima organizacional, 

de acordo com Rizzatti (2002), pode ser destacadas: 

• buscar o alinhamento da cultura com as ações efetivas da empresa;   

• promover o crescimento e desenvolvimento dos colaboradores; 

• integrar os diversos processos e áreas funcionais; 

• otimizar a comunicação;  

• minimizar a burocracia; 

• identificar necessidades de treinamento, desenvolvimento pessoal/ 

gerencial e de educação  empresarial; 

• enfocar o cliente interno e externo; 

• otimizar as ações gerenciais, tornando-as mais consistentes; 

• organizar, flexibilizar e agilizar as atividades da organização,  dentre 

outras.  

Além disso, a demanda para a realização da pesquisa de clima 

organizacional decorre, principalmente, do desenvolvimento do planejamento 

estratégico empresarial. 

O objetivo principal da pesquisa de clima organizacional para qualquer 

empresa, segundo Rizzatti (2002), é maximizar, cada vez mais, suas relações com 

os colaboradores oferecendo condições de trabalho adequadas, proporcionando 

oportunidades de desenvolvimento e estabelecendo um ótimo ambiente de trabalho, 

o que proporcionará o alcance e a superação dos objetivos definidos pela diretoria. 

 

2.1 Desenvolvimento e metodologia 

 

O desenvolvimento da pesquisa, conforme Rizzatti (2002), deve 

contemplar: 

• coleta de dados (questionários, entrevistas e análise de documentos); 

• tabulação e análise estatística de dados (quantitativa e qualitativa); 

• apuração e análise de resultados (por área e segmento); e,  

• elaboração  do relatório final.  

Um modelo de questionário utilizado na pesquisa de clima organizacional 

contempla 40 (quarenta) itens específicos por segmento e direcionados para cada 
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tipo de empresa e suas características peculiares. Os itens podem ser desdobrados 

por segmentos:  

 

Quadro 1: Itens dos segmentos para a realização da pesquisa 

     Segmentos                                                        Itens Números 

A - Comunicação (interna e externa)                  03 - 07 - 23 - 29 

B – Conhecimento da empresa                           01 - 10 - 19 - 22 - 26  

C - Qualidade                                                       02 - 05 - 08 - 35 - 37 - 38    

D – Relações internas                                          12 - 15 - 17 - 18 - 21 – 25 - 27   

                                                                              30 - 33 - 36 - 40 

E - Motivação                                                        04 - 06 - 09 - 11 - 13 - 14 - 16 

                                                                               20 -  24 - 28 - 31 - 32 –34 - 39 

FONTE: Rizzatti (2002, p. 34).  

 

Os desdobramentos por segmentos permitem: levantar, identificar e 

priorizar os aspectos culturais (principalmente os valores) que impactam no clima da 

empresa; apurar demandas de expectativas que possam afetar o clima; analisar e 

confrontar as demandas de expectativas com os segmentos estabelecidos; 

identificar a abordagem a ser considerada em cada segmento; não associar 

segmentos de clima com desempenho, a nível pessoal, gerencial e institucional; e, 

permitir uma análise de consistência entre os segmentos.  

A análise de resultados da pesquisa de clima organizacional deve ser 

efetuada por segmento e consolidada, contemplando os pontos fortes e os pontos 

que apresentam espaços para crescimento no âmbito da empresa.        

 

2.2 Modelos para a análise de clima organizacional 

 

Segundo Rizzatti (2002), para a realização de estudos sobre clima 

organizacional, o pesquisador dispõe de duas alternativas básicas: na primeira, ele 

adota um conjunto específico de fatores ou categorias já conhecidos e consagrados 

na literatura, ou elabora o seu próprio modelo.  

Tendo em vista o problema de pesquisa que norteia a presente 

dissertação, a seguir serão apresentados alguns dos principais modelos 
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desenvolvidos para o estudo do clima organizacional, os quais propõem diferentes 

componentes, fatores e/ou variáveis para diagnosticar o clima organizacional.  

 Modelo de Litwun e Stringer: o modelo desenvolvido por Litwin e 

Stringer em 1968, segundo Rizzatti (2002), para estudos simulados em laboratório 

sobre clima organizacional, contemplava seis dimensões, a saber: a estrutura 

relacionados aos sentimentos do trabalhador; responsabilidade sobre sua atuação; 

riscos buscando desafios e em situações das atividades; recompensas por um 

trabalho feito; calor e apoio com os demais colaboradores; conflitos buscando 

discussões e debates para a solução do problema.  

Esse modelo foi utilizado em pesquisa realizada por Litwin em 1971, para 

avaliar a influência do clima organizacional e os estilos de liderança na motivação e 

comportamento dos indivíduos no trabalho (RIZZATTI, 2002).  

 Modelo de Kolb et al: a partir das dimensões propostas por Litwin e 

Stringer, para o estudo do clima organizacional e nos motivos sociais básicos de 

McClelland, Kolb et al., em 1971, desenvolveram um novo modelo visando identificar 

e analisar o clima organizacional.  

O modelo proposto por Kolb et al. (1986). abrange sete dimensões: 

conformismo observando as limitações existentes; responsabilidade pessoal aos 

membros da organização; padrões onde a organização coloca na qualidade do 

desempenho e na produção; recompensas com a avaliação do desempenho; clareza 

organizacional refere-se ao sentimento entre os membros da organização quanto as 

definições dos objetivos; calor e apoio identifica  o sentimento de que a amizade é 

uma forma valorizada no ambiente de trabalho. 

 Modelo de Sbragia: em pesquisa realizada junto a instituições de 

pesquisa e desenvolvimento, sobre o clima organizacional, propôs um modelo que 

envolve 20 fatores, a saber: estado de tensão com a finalidade de descrever o grau 

de lógica e racionalidade versus emoções presentes nas ações das pessoas; ênfase 

na participação das pessoas dentro da organização; proximidade da supervisão; 

consideração humana avaliando como as pessoas são tratadas; adequação da 

estrutura; autonomia; recompensas proporcionais; prestígio obtido; cooperação 

existente; padrões enfatizados das metas e desempenho; atitude frente aos 

conflitos; sentimento de identidade; tolerância existente; clareza percebida;  justiça 

predominante; condições de progresso; apoio logístico; reconhecimento 
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proporcionado; forma de controle da organização quanto aos custos, produtividade 

entre outros.  

 - Modelo de Luz: Luz (1995) propôs um modelo genérico para a 

pesquisa de clima organizacional constituído de dezoito variáveis ou fatores, a 

saber: o trabalho em si; integração interdepartamental e funcional; salário; 

supervisão; comunicação; progresso profissional; relacionamento interpessoal, 

estabilidade no emprego; processo decisório; benefícios; condições físicas de 

trabalho; relacionamento entre empresa x sindicato x funcionários; disciplina; 

participação; pagamento; segurança; objetivos organizacionais; orientação para os 

resultados.  

 - Modelo de Coda: com base na experiência adquirida durante a 

realização de um estudo sobre os principais fatores que influenciam no clima 

organizacional junto a cinco organizações brasileiras de grande porte do setor 

público e privado ao longo de dois anos, Coda (1997) identificou a presença de dez 

fatores comuns: liderança; compensação; maturidade empresarial;  colaboração 

entre áreas funcionais; valorização profissional;  identificação com a empresa; 

processo de comunicação;  sentido do trabalho; política global de recursos 

humanos; acesso. 

 - Modelo de Tachizawa e Andrade: Tachizawa e Andrade (1999), na 

obra Gestão de Instituições de Ensino Superior, propõem um modelo para avaliação 

do clima organizacional que difere consideravelmente dos demais modelos 

apresentados anteriormente nesta pesquisa.  

Partindo da premissa de que as pesquisas internas, de acordo com 

Tachizawa e Andrade (1999) são muito úteis, na medida em que contribuem para a 

aferição de providências necessárias à melhoria do clima organizacional, que é 

fundamental para as instituições obterem um adequado nível de competitividade e 

qualidade total. 

Nesse sentido, e com base nos critérios do Prêmio Nacional da 

Qualidade, desenhados para permitir um diagnóstico aplicado a qualquer tipo de 

organização, os autores sugerem que o planejamento da pesquisa deve abranger 

questões inerentes ao clima organizacional que, direta ou indiretamente, possam se 

relacionar a determinados fatores adequados ao autodiagnostico das instituições de 

ensino superior, em termos de: Liderança; Informação e análise; Planejamento 

estratégico para a qualidade; utilização de recursos humanos; garantia da qualidade 
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de problemas e serviços; resultados obtidos quanto à qualidade; satisfação do 

cliente. 

A seguir traz as metodologias para diagnosticar o clima organizacional da 

proposta da Embrapa e a de Salgado Neto como meio de exemplificar o papel 

fundamental que esta ferramenta possui para contribuir com a melhoria do clima 

interno da empresa e, consequentemente o desempenho humano. 

 

2.3 A proposta da Embrapa  

 

Leitão (1998) desenvolveu uma metodologia para diagnosticar o clima 

organizacional da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa. A 

metodologia para a investigação da qualidade do clima organizacional da Embrapa, 

de acordo com os autores acima citados, foi estruturada com base na abordagem 

fenomenológica, que trata o clima como resultante de uma estrutura 

perceptivo/cognitiva.  

O modelo desenvolvido parte do pressuposto de que: “[...] o clima 

organizacional é o somatório das percepções que os empregados têm de todo um 

contexto organizacional, que influencia diretamente a convivência de cada indivíduo 

no ambiente de trabalho, trazendo consequências para os desempenhos individuais 

e, portanto, para o desempenho da organização” (LEITÃO, 1998, p. 5).  

Com base nessas premissas, o modelo abarca quatro dimensões do 

clima, a saber: ocupacional, organizacional, psicossocial e extra organizacional, 

descritas a seguir:  

 Dimensão ocupacional: visa verificar a percepção dos funcionários em 

relação a aspectos relacionados ao exercício de papéis ocupacionais, ou seja, ao 

desempenho do empregado no cargo, bem como a perspectiva de crescimento na 

carreira. Essa dimensão é composta pelos seguintes fatores: responsabilidade; 

padrão de desempenho; e desenvolvimento profissional.  

 Dimensão organizacional: visa identificar o nível de satisfação dos 

funcionários em relação às condições propiciadas pela organização para que o 

empregado desempenhe com eficiência o seu papel ocupacional. Fazem parte 

dessa dimensão os seguintes fatores: clareza organizacional; estrutura; apoio 

logístico; saúde e segurança no trabalho; e recompensa.  



24 
 

 Dimensão psicossocial: nessa dimensão são mensurados os aspectos 

relativos a um conjunto de comportamentos individuais ou grupais presentes na 

organização, ou seja, a manifestação de sentimentos e atitudes dos empregados em 

relação às pessoas, ao trabalho e à própria organização.   

São fatores que compõem essa dimensão: estilo de gerência; 

reconhecimento; participação; cooperação; e comprometimento.  

 Dimensão extra organizacional: refere-se a condições ambientais que 

extrapolam as fronteiras da organização e que podem interferir no comportamento 

do empregado no trabalho. Envolve o ambiente familiar e outras situações da vida 

do empregado, incluindo as relações entre situações externas e internas à Empresa.  

 

2.4 A proposta de Salgado Neto  

 

Salgado Neto (2001 apud SILVA, 2002), a partir de estudos realizados 

para a elaboração de sua dissertação de mestrado, propôs um modelo visando 

analisar o clima organizacional da Universidade Estadual do Maranhão.  

O modelo proposto é composto de cinco dimensões que se desdobram 

em subfatores, quais sejam:  

 Dimensão motivacional: descreve a percepção dos servidores da 

instituição em relação a aspectos responsáveis pela motivação e comprometimento 

no trabalho. É constituído pelos seguintes subfatores:  

 - Comprometimento com o trabalho: mede a percepção dos servidores 

em relação ao senso de responsabilidade com os deveres e com compromissos da 

organização;  

 Equidade: avalia a percepção dos servidores em relação ao grau de 

justiça por parte dos chefes em relação a situações de promoção e reconhecimento;  

 Reconhecimento: visa identificar a percepção dos servidores em 

relação ao quanto os esforços individuais diferenciados acima do padrão são 

valorizados;  

 Benefícios: descreve a percepção das pessoas em relação à política de 

benefícios tais como: plano de saúde, alimentação e lazer, mede o grau de 

efetividade das associações de classe.  

 Perspectiva de progresso e carreira: descreve o quanto a organização 

atende às aspirações e expectativas de progresso do seu pessoal;  
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 Autonomia: mede o grau de liberdade do funcionário em relação ao 

processo de tomada de decisão;  

 Treinamento e desenvolvimento profissional: mede a percepção dos 

funcionários, em relação à preocupação da organização no treinamento e 

qualificação da sua força de trabalho.  

 Dimensão organizacional: descreve a percepção dos funcionários em 

relação aos aspectos intrínsecos à organização. Seus subfatores são:  

 Compreensão organizacional: verifica o sentimento entre os membros 

de que as coisas são bem organizadas e os objetivos bem definidos;  

 Padrões de desempenho: descrevem o grau de importância atribuída 

pelas pessoas às metas e padrões de desempenho; a ênfase colocada em realizar 

um bom trabalho;  

 Comunicação interna e externa: descreve a percepção dos funcionários 

em relação ao grau de agilidade do processo de comunicação entre setores; 

também descreve a percepção dos funcionários em relação ao fornecimento de 

informações à comunidade por meio do registro de veiculação de notícias nos meios 

de comunicação local;  

 Tecnologia: mede a percepção dos funcionários em relação ao aparato 

tecnológico disponível para a efetivação das tarefas; condições físicas de trabalho: 

mede as condições de higiene e segurança no ambiente de trabalho; a qualidade 

das instalações físicas;  

 Conformismo: mede a percepção dos servidores em relação ao 

sentimento de que existem muitas limitações impostas no seu ambiente de trabalho 

tais como: regras, procedimentos, diretrizes ou mesmo práticas existentes que 

fazem com que os funcionários atuem com um grau maior ou menor de liberdade.  

 Dimensão imagem: descreve a percepção da comunidade universitária 

em relação ao prestígio que a instituição goza perante a sociedade. Essa dimensão, 

segundo Silva (2002) é composta pelos seguintes subfatores: identidade do servidor: 

descreve o quanto as pessoas manifestam um sentimento de pertencer à instituição; 

o quanto as pessoas valorizam a instituição a qual pertencem; valorização: descreve 

o quanto a organização projeta seus membros no ambiente externo;  

 Satisfação dos usuários: mede a percepção dos funcionários em 

relação ao grau de satisfação dos usuários da instituição;  
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 Controle e avaliação: mede o grau de preocupação dos dirigentes da 

instituição, na manutenção de um sistema permanente de avaliação e controle;  

 Senso de qualidade: mede o grau de percepção das mudanças e 

melhorias advindas com a implantação do Programa Administrativo;  

 Processo político universitário: mede a percepção dos servidores em 

relação às normas para o processo eletivo, bem como a sua lisura;  

 Percepção figurativa da organização: mede a percepção dos servidores 

em relação a aspectos qualitativos gerais positivos ou negativos.  

 Dimensão psicossocial: descreve a percepção dos funcionários da 

instituição em relação a atitudes e comportamentos individuais e grupais presentes 

na organização. É constituída pelos seguintes subfatores:  

 Relacionamento interpessoal: verifica o grau de relacionamento que 

prevalece entre os funcionários, entre estes e suas chefias e com a própria 

instituição;  

 Distanciamento: mede a distância entre o superior e o funcionário; o 

comportamento formal do superior ante seu comportamento informal;  

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

tratados de forma suportável e construtiva ao invés de punitiva;  

 Consideração: mede o grau de consideração manifestado pelo superior 

em relação ao subordinado, considerando-o como pessoa humana;  

 Cooperação mede o espírito de cooperação entre pessoas na 

instituição; sentimento de trabalho em equipe; formação de times;  

 Conflito: mede o grau de tolerância em relação a opiniões divergentes.  

 Dimensão comportamento das chefias: descreve a percepção dos 

funcionários da instituição em relação ao conjunto de atitudes e procedimentos 

relacionados com o desempenho e competência dos chefes no exercício da função. 

É formada pelos seguintes subfatores:  

 Ênfase na participação: descreve o grau de participação das pessoas 

dentro da organização, ou seja, o quanto são consultadas e envolvidas nas decisões 

e o quanto as suas ideias e sugestões são aceitas;  

 Credibilidade das chefias: descreve a percepção dos funcionários em 

relação à credibilidade e confiabilidade das chefias; até quanto as chefias usam o 

poder em benefício da instituição;  
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 Competência e qualificação: descreve a percepção dos funcionários 

em relação aos requisitos necessários às chefias para o bom desempenho das suas 

funções;  

 Delegação: mede a percepção dos funcionários em relação à 

capacidade das chefias em delegar competência e acompanhar o desenvolvimento 

do trabalho;  

 Clareza percebida: descreve a percepção dos funcionários em relação 

à capacidade de comunicação e clareza da chefia, também descreve o nível de 

organização e planejamento do chefe.  

 

2.5 Modelo de Rizzatti 

 

Rizzatti (2002), desenvolveu as “Categorias de análise de clima 

organizacional em universidades federais brasileiras”, em um trabalho acadêmico, 

tese de doutorado propondo um modelo formado por dozes classes, desdobradas 

em trinta e três partes com os específicos indicadores possibilitando a realização de 

análises do clima em universidades.  

Conforme Rizzatti (2002), essas classes foram determinadas 

primeiramente segundo uma pesquisa na direcionada ao assunto e tendo como 

base os modelos elaborados por Colossi (1991) e Rizzatti (1995), assim como 

também, de outros modelos aplicados em empresas privadas, públicas, e em outras 

instituições de ensino superior. Tendo em mãos estas informações Rizzatti trabalhou 

na elaboração do modelo com a finalidade de ser aplicado nas universidades sobre 

o clima organizacional.  

Para que tivesse valor esta estratégia para pesquisa de clima 

organizacional foi realizada uma pesquisa de campo, com o objetivo de realizar a 

verificação que as categorias identificadas serem adequadas, em três universidades 

do Sul do País, sendo elas: Universidade Federal de Santa Maria, Universidade 

Federal de Santa Catarina, Universidade Federal do Paraná.  

Por meio da efetivação da análise das informações obtidas pela pesquisa, 

segundo Rizzatti (2002), foi possível conciliar a proposta inicial do pesquisador 

versus confirmando a importância e a adequação dos elementos identificados à 

composição das categorias de análise do clima organizacional nas universidades 

federais.  
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Deste modo, segundo Rizzatti (2002) os elementos e/ou categorias que 

constituem o modelo são:  

• Imagem Institucional: Rizzatti (2002, p. 160), esclarece que, “a imagem 

representa a combinação de um conjunto, mais ou menos abrangente, de 

percepções e sentimentos sobre as diferentes variáveis que compõem a 

organização junto às pessoas”. Nesta categoria, sua formação para o estudo e 

análise do clima organizacional foram os seguintes aspectos: sentimento de 

identidade, satisfação dos usuários e prestígio obtido.  

• Política de Recursos Humanos: observa-se que trata das pessoas e de 

como a instituição tem a pretensão de proporcionar o atendimento da sua equipe de 

trabalho e as possibilidades que estes podem promover para que seja alcançado os 

objetivos institucionais e individuais. Entende-se por política de recursos humanos a 

seguinte formação: políticas institucionais, políticas governamentais e ações 

sindicais.  

• Sistema de Assistência e Benefícios: refere-se aos benefícios existentes 

na instituição cuja finalidade se resume em contribuir na manutenção da força de 

trabalho visto por todos como satisfatório de moral e produtividade. Já os incentivos 

são pagamentos realizados pela organização a seus colaboradores cuja troca se faz 

com o comprometimento, o esforço no trabalho e a dedicação. Esta categoria de 

benefícios e assistência são compreendidos como: benefícios legais, plano de 

recursos humanos e benefícios assistenciais.  

• Estrutura Organizacional:  possui como objetivo reconhecer como as 

atividades da organização se encontram divididas, coordenadas e organizadas, 

conde as tomadas de decisão são efetivadas, como o poder é efetuado e onde 

acontecem a realização das atividades.  Entre os componentes que diz respeito a 

esta categoria se encontram: complexidade da instituição, tamanho da instituição e 

tecnologia da instituição.  

• Organização e Condições de Trabalho: a principal finalidade deste 

elemento se faz na identificação quanto ao ambiente de trabalho constatando se é 

adequado em relação aos aspectos físicos e a organização no trabalho, no ponto de 

vista da apresentação dos colaboradores no melhor desempenho das funções e 

responsabilidades. Destacam-se nesta categoria a coordenação das atividades e  

condições ergonômicas.  
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• Relacionamento Interpessoal: como o próprio nome já diz trata-se da 

constatação no que diz respeito o modo que acontece a interação das pessoas 

dentro da organização e; ainda avalia como e a existência do relacionamento entre 

os vários segmentos da composição da comunidade universitária. Deste modo, os 

elementos que se caracterizam nesta categoria são a cooperação existente, 

relacionamento existente e consideração humana.  

• Comportamento das Chefias: analisa o desempenho das atividades 

dos ocupantes do cargo de chefia pelos colaboradores de como acontecem as 

funções desempenhadas, assim como também, o estilo de comando em relação aos 

subordinados. Nesta categoria portanto, os elementos investigados são o 

conhecimento das atividades, honestidade e credibilidade e estilo de liderança.  

• Satisfação Pessoal: tem por finalidade mensurar a satisfação do 

colaborador no momento em que executam suas atividades, como se encontra sua 

motivação no cumprimento de suas responsabilidades e como se apresentam suas 

expectativas do reconhecimento retribuído pela empresa, relacionado aos 

relacionamentos com os colegas e usuários e às tarefas de suas responsabilidades. 

Os elementos analisados nesta categoria entende-se como sendo a motivação no 

trabalho, reconhecimento proporcionado e a satisfação no trabalho.  

• Planejamento Institucional: Rizzatti (2002, p. 236), esclarece que o 

“planejamento institucional é o processo pelo qual são determinados os elos de 

ligação entre os meios e fins de uma organização”. Portanto, fazem parte desta 

categoria os aspectos sobre o comprometimento, a participação e informação.  

• Processo Decisório: trata-se do modo de como acontecem as escolhas 

de algumas alternativas de conduta frente as diferenças existentes nos processos 

organizacionais, cujo resultado promove maior coerência e na orientação em função 

das estratégias da empresa. Este elemento é formada pela comunicação, delegação 

e conflito de interesses.  

• Autonomia Universitária: a este respeito Rizzatti (2002, p. 252), 

destaca que, “autonomia universitária significa que uma determinada instituição 

universitária detém a posse e os subsídios necessários para atingir seus princípios e 

finalidades”. Entende-se como elementos desta categoria a estratégia da instituição 

e a sua política do governo.  

• Avaliação Institucional:  nesta última categoria trata-se dos 

instrumentos de gestão que se fazem necessários para poder realizar a mensuração 
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da qualidade da organização, esforços, excelência, utilidade e relevância. Como 

componentes se destacam a cultura organizacional e o controle da qualidade dos 

serviços. 

O próximo capítulo, aborda o clima organizacional como um fator 

imprescindível para proporcionar aos colaboradores um ambiente propício para o 

desempenho humano na execução das atividades e, assim, efetivar a qualidade no 

ambiente de trabalho em uma organização.  
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3 CLIMA ORGANIZACIONAL E A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

A Qualidade de Vida no Trabalho, segundo Ferreira (2004) existe quando 

os membros de uma organização são capazes de satisfazer necessidades pessoais 

importantes através de sua vivência na mesma, o que engloba, portanto, a 

preocupação com o efeito do trabalho nas pessoas, com a eficácia da organização e 

com a ideia da participação dos trabalhadores na solução de problemas e tomada de 

decisões. 

Para Kanaane (1999, p. 15), “o trabalho é uma ação humanizada exercida 

num contexto social, que sofre influências oriundas de distintas fontes, o que resulta 

numa ação recíproca entre o trabalhador e os meios de produção”.  Destaca ainda 

que o trabalho é uma fonte de prazer e satisfação e está relacionado com as 

expectativas de progresso e desenvolvimento pessoal. Visto como um desafio, o 

trabalho é uma forma de auto realização. Por fim o autor considera ainda o trabalho 

como uma fonte de sobrevivência. 

 

3.1 Satisfação e produtividade 

 

Dados e informações a respeito do clima organizacional, para Fernandes 

(2004) servem de poderoso orientador das políticas e do próprio papel da área de 

recursos humanos. Os dados apurados permitem a definição de Políticas mais 

consistentes, que tenham suporte empírico, a respeito da realidade organizacional 

da empresa. Servem também como indicador das atitudes dos empregados e dos 

efeitos que elas provocam.  

Os efeitos, conforme Kanaane (1999) são mais notáveis quando os 

funcionários percebem que a intenção da administração é sedimentar um clima 

organizacional de apoio a princípios fundamentais de natureza humanista. O 

estabelecimento de um vínculo entre satisfação, desempenho e produtividade do 

funcionário, além da redução nos índices de rotatividade e de absenteísmo no 

trabalho, são consequências das atitudes positivas advindas de um clima favorável. 

Cada vez mais os diferentes tipos de negócios e de empresas competem 

em ambientes dinâmicos, globais e turbulentos, sendo necessário desencadear 

processos de aprendizagem, de mudança comportamental e de melhoria do 

desempenho e da produtividade. Portanto, para Ferreira (2004) é também cada vez 
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mais urgente, aperfeiçoar e adaptar a filosofia de gestão empresarial, através do 

processo de aquisição, disseminação e compartilhamento de informações, que nada 

mais é do que a essência e a base dos estudos e investigações sobre clima 

organizacional.  

Dessa forma, o acompanhamento do clima, para Chiavenato (2002) envia 

uma clara mensagem de que a organização está se preocupando com o 

comportamento organizacional, procurando atender às necessidades "orgânicas" da 

empresa por meio da satisfação das expectativas dos seres humanos que dela 

fazem parte. Nem sempre isso é possível, principalmente nesses tempos de grande 

competitividade e de busca de sobrevivência.  

Aquelas organizações que conseguirem melhorar o tipo de clima nelas 

dominante terão sim uma real vantagem em relação às demais; assim se tornarão 

verdadeiramente mais competitivas, além de, mais humanas. 

 

3.2 Avaliação de desempenho 
 

 

Entende-se, de acordo com Chiavenato (2002), por avaliação de 

desempenho o processo de comparação entre o resultado efetivo e o resultado 

esperado do trabalho de uma pessoa em uma organização, segundo critérios e 

medidas pré-definidos.  

A avaliação de desempenho, de acordo com Drucker (2004), é uma 

ferramenta de controle organizacional sobre o trabalho das pessoas, utilizada para 

alinhar a ação dos funcionários aos objetivos pretendidos pela empresa. Seu 

propósito é garantir que o trabalho, desenvolvido por cada uma das pessoas que 

integra a organização, esteja em conformidade com o que a organização espera em 

termos de realização coletiva. 

 
A avaliação do desempenho é uma apreciação sistemática do desempenho 
de cada pessoa no cargo e o seu potencial de desenvolvimento futuro. Toda 
avaliação é um processo para estimular ou julgar o valor, a excelência, as 
qualidades de alguma pessoa. A avaliação dos indivíduos que 
desempenham papéis dentro de uma organização pode ser feita através de 
várias abordagens que recebem denominações, como avaliação do 
desempenho, avaliação do mérito, avaliação dos empregados, relatórios de 
progresso, avaliação de eficiência funcional, etc. Alguns desses conceitos 
são intercambiáveis. Em resumo, avaliação do desempenho é um conceito 
dinâmico, pois os empregados são sempre avaliados, seja formal ou 
informalmente, com certa continuidade nas organizações. (CHIAVENATO, 
2002, p. 325). 
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Além disso, procura demonstrar aos indivíduos não apenas quais metas 

ou atividades devem ser realizadas, mas, também, quais comportamentos e atitudes 

devem ser seguidos e, que, portanto, são aprovados pela organização. Então, a 

partir do momento em que os critérios de avaliação são definidos, as pessoas 

tornam-se passíveis de julgamento e sentença por parte da empresa, o que 

condiciona seus papéis e restringe suas ações. 

Segundo Drucker (2004), ao avaliar o resultado do trabalho das pessoas, 

a empresa estará também avaliando a si próprio como sistema institucional. 

Infelizmente, porém, muitas vezes as empresas não estão preparadas para assumir 

a sua parcela de responsabilidade, ou ainda, tomar consciência dela, preferindo 

transferir o encargo pelo seu mau desempenho unicamente para os indivíduos.  

É natural esperar que os funcionários desejem ganhar mais pelo seu 

trabalho, que desejam desfrutar de mais poder e reconhecimento na organização. 

Mas, se a empresa condiciona estas "ascensões" à méritos e vitórias individuais, 

não importando a que nível (melhor funcionário, melhor área, etc.), fatalmente estará 

estimulando a competição interna e será mais do que corresponsável pelo clima de 

hostilidade que se instalará, bem como pelas atitudes das pessoas a este clima 

hostil.  

De acordo com Drucker (2004), promoções por mérito, classificação de 

desempenho pela curva normal e utilização de títulos como "colaborador do mês", 

deseducam as pessoas para o trabalho em equipe e são um excelente convite ao 

individualismo e arrogância, além do que podem gerar frustração, desmotivação e 

descrença. 

Em situações onde as ameaças, injustiças, disputas e desentendimentos 

são frequentes, para Ferreira (2004) percebe-se como o sistema institucional tira a 

atenção dos indivíduos da realização do seu trabalho, transferindo-a para questões 

de autodefesa, na medida em que as pessoas naturalmente gastam muito mais 

tempo e esforço para "sobreviver" ou "defender" sua posição do que para 

desempenhar suas atividades dentro da organização. 
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3.3 Novas tendências para avaliação de desempenho 

 

Os métodos, segundo Chiavenato (2002) variam de uma organização 

para outra, porque cada sistema de avaliação atende a objetivos específicos e a 

determinadas características do pessoal envolvido, e cada empresa tem de optar 

pelo método que mais lhe convém. A avaliação do desempenho é um meio, um 

método, uma ferramenta para obter dados e informações que possam ser 

registrados, processados e canalizados para a melhoria do desempenho humano 

nas organizações.  

Segundo Chiavenato (2002), os complicados processos estruturados e 

formalizados de avaliação do desempenho estão em baixa gradativa, ainda que 

temporariamente, enquanto passou a prevalecer o esforço de avaliação qualitativa 

das pessoas de forma direta e sem depender de relatórios sucessivos até chegar ao 

responsável pelo tratamento da informação e tomada de decisão.  

As principais tendências na avaliação do desempenho, segundo 

Chiavenato (2002) são as seguintes: 

1. Os indicadores tendem a ser sistêmicos, visualizando a empresa como 

um todo e compondo um conjunto homogêneo e integrado que privilegia todos os 

aspectos importantes ou relevantes. Em princípio, eles devem decorrer do 

planejamento estratégico da companhia, que deverá definir o que medir. 

2. Os indicadores tendem a ser escolhidos e selecionados como critérios 

distintos de avaliação, seja para premiações, remuneração variável, participação nos 

resultados, promoções, etc.  

3. Torna-se necessário distinguir os indicadores adequados para servir a 

cada um dos critérios específicos.  

4. Os indicadores tendem a ser escolhidos em conjunto para evitar 

possíveis distorções e para na desalinhar outros critérios de avaliação. É o caso do 

comissionamento de vendedores calculado apenas da receita de venda, possuindo 

quatro tipos de indicadores: os indicadores financeiros, indicadores ligados ao 

cliente, indicadores internos e de inovação.  

5. Avaliação de desempenho como elemento integrador das práticas de 

recursos humanos: a empresa procura identificar talentos, que serão responsáveis e 

cobrados somente pelo resultado final global de suas unidades de negócios. Assim, 

a avaliação de desempenho continua e complementa o trabalho dos processos de 
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provisão no sentido de monitorar e localizar as pessoas bem integradas em seus 

cargos e tarefas.  

6. Avaliação do desempenho através de processos simples e não 

estruturados, isto é, sem mais os antigos rituais burocráticos baseados no 

preenchimento de formulários e na comparação com fatores de avaliação genéricos 

e abrangentes. 

7. Avaliação do desempenho como forma de retroação às pessoas. A 

avaliação constitui-se num poderoso instrumento de realimentação da informação, 

ou seja, de retro informação das pessoas para proporcionar-lhes orientação, auto 

avaliação, auto direção e, consequentemente, autocontrole.  

8. Avaliação do desempenho requer a medição e comparação de 

algumas variáveis individuais, grupais e organizacionais. Para que não caia na 

subjetividade ou na falta de critérios, o sistema de avaliação do desempenho deve 

se apoiar em amplo referencial fortalecendo a consonância em todos os aspectos. 

9. Avaliação do desempenho está enfatizando cada vez mais os 

resultados, as metas e os objetivos alcançados do que o próprio comportamento. Os 

meios estão cedendo lugar aos fins alcançados ou que se pretende alcançar. Os 

ficam por conta das pessoas que os escolhem livremente segundo suas preferências 

ou habilidades pessoais.  

10. A avaliação do desempenho está intimamente relacionada com a 

noção de expectância: a relação entre as expectativas pessoais e as recompensas 

decorrentes do nível de produtividade do indivíduo. Trata-se de uma teoria da 

motivação na qual a produtividade é visualizada como um resultado intermediário 

em uma cadeia que conduz a determinados resultados finais desejados. 

 

3.4 A qualidade no atendimento e o clima organizacional 

 

Nada adianta as empresas saírem por aí substituindo as pessoas, como 

se só elas fossem as culpadas. As empresas, de acordo com Fernandes (2004) 

(1995), culpam os funcionários e esquecem de considerar o contexto no qual eles 

estão inseridos. É preciso ir mais fundo para compreender o que está por trás da 

qualidade de atendimentos. Pesquisando o seu clima, as empresas irão encontrar as 

respostas que precisam e certamente farão a constatação de que também possuem 

sua parcela de culpa. 
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Algumas empresas, para Chiavenato (2002) criam canais de 

comunicação com os seus clientes externos, através de ligações gratuitas, 

procurando atender às suas necessidades, ouvir as suas reclamações e sugestões 

sobre seus produtos e/ou serviços. Geralmente, são profissionais com salário baixo, 

e nem sempre dispostos a tolerar o mau humor desses clientes. 

As empresas, segundo Luz (1995), esquecem que a satisfação dos seus 

clientes externos passa antes pela satisfação dos clientes internos. Poucas são as 

que têm interesse em ouvir os seus clientes internos, em conhecer suas 

expectativas profissionais e pessoais, suas reclamações com relação ao salário; ao 

trabalho que realizam; à integração entre os diferentes setores da empresa; à 

supervisão que recebem de seus superiores imediatos e mediatos; à comunicação 

existente na empresa; à sua estabilidade; às suas possibilidades de progresso 

profissional; à disciplina; aos benefícios; às suas condições de segurança e higiene; 

ao processo decisório etc. 

De acordo com Fernandes (2004) além de ouvir os seus funcionários 

sobre o que pensam em relação a essas variáveis internas, as empresas deveriam 

também conhecer a realidade familiar, social e econômica, em que os mesmos 

vivem. Só assim poderão encontrar outros fatores do clima organizacional que 

justificam a qualidade dos atendimentos. 

Embora administrar o clima seja uma responsabilidade da administração 

de recursos humanos, em cada setor passa a ser de quem exerce o cargo de chefia, 

pois conhecer o grau de satisfação, as expectativas e as necessidades da equipe de 

trabalho constituem um importante papel gerencial, essencial para a melhoria do 

ambiente de trabalho e da qualidade dos atendimentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o estudo pode ser constatado que o clima organizacional entende-se 

como sendo um fator necessário cujo foco de faz com a percepção dos 

colaboradores em relação ao seu ambiente de trabalho no momento em que se 

disponibilizam a executarem suas atividades. Embora nem todos os indivíduos 

tenham a mesma opinião (pois não têm a mesma percepção), o clima reflete o 

comportamento organizacional, isto é, atributos específicos de uma organização, 

seus valores, crenças e atitudes que afetam a maneira pela qual as pessoas ou 

grupos se relacionam no ambiente de trabalho. Além disso, outro fator que é 

influenciado positivo ou negativamente é o desempenho do funcionário na 

produtividade. 

Analisando-se as definições apresentadas segundo os modelos de 

autores como Kolb et al (1986), Litwin e Stringer, Sbragia, Luz (1995), Coda (1997), 

Tachizawa e Andrade (1999), Embrapa, Salgado Neto, e Rizzatti (2002), tornou-se 

possível observar que em um ambiente interno possa haver a presença de dois 

elementos comuns a quase todas elas. O primeiro é a referência à percepção como 

o meio de detecção do clima, o que indica a consideração deste como uma 

construção individual que acontece diariamente enquanto desempenha suas 

atividades. 

A percepção do clima depende da sensibilidade dos membros da 

organização, podendo uma característica parecer positiva, satisfatória ou desejável 

para um membro da empresa e apresentar-se como negativa, insatisfatória ou 

indesejável para outros.  

De acordo com Hall (1984), o processo perceptivo está sujeito a muitos 

fatores, que podem levar a diferenças significativas no modo como duas pessoas 

quaisquer percebem as coisas. As necessidades, os valores, a cultura e os 

interesses pessoais dos indivíduos ajudam na constituição do processo perceptivo. 

Assim, o clima quando percebido pode envolver tanto as variáveis individuais 

(experiência profissional, valores, história de vida, estrutura familiar, entre outras) 

como as variáveis organizacionais (estrutura de comunicação, tamanho da empresa, 

estilos de liderança, etc.), onde juntamente terão a função de contribuir na definição 

dos atributos organizacionais.  
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O segundo elemento comum é a referência à influência do clima 

organizacional na satisfação, na motivação e no desempenho das pessoas. Isto 

porque o clima organizacional, além de descrever as percepções das pessoas, é um 

importante conceito que os dirigentes precisam entender, porque é por meio da 

criação de um clima organizacional favorável que os dirigentes podem controlar as 

motivações de seus subordinados.  

O desempenho organizacional pode ser aumentando criando-se um clima 

que satisfaça as necessidades dos membros da organização e, ao mesmo tempo, 

canalize seus comportamentos motivados para a realização dos objetivos 

organizacionais. 

Portanto, refletir sobre clima e cultura organizacional significa rever vários 

fatores internos e externos que influenciam diretamente no desenvolvimento das 

organizações. E, por isso, volta-se a afirmar que é inviável adotar um modelo de 

gestão, medidas em relação às políticas de recursos humanos ou promover 

qualquer mudança organizacional se os gestores não tiverem conhecimento de que 

todo o investimento pode ser em vão se essa premissa não for considerada. 

Finalizando o trabalho proporcionou esclarecimentos sobre a importância 

do clima organizacional no desempenho dos colaboradores em uma empresa, 

proporcionando com isto meios para o aumento de sua produtividade e da própria 

empresa onde se encontra inserido. 
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