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RESUMO 
 

Esta pesquisa teve como principal objetivo investigar como a gestão de desempenho 

impacta a percepção de clima organizacional, aprofundando o entendimento dos níveis 

de clima, seus conceitos, quais seriam suas variáveis componentes e de que maneira 

elas se relacionariam. Com isso em vista, o embasamento teórico permitiu entender o 

clima organizacional como uma ferramenta de eficácia para as empresas e, por meio de 

uma ampla discussão, demonstrou sua contribuição para estratégia de negócios 

realizando, assim, conexões entre a área de gestão de pessoas, times de liderança e 

equipes para sua manutenção. De maneira paralela, entendeu-se também como os 

níveis de desempenho individuais e organizacionais poderiam influenciar a percepção do 

clima, reforçando a ideia de que a gestão de clima seria um pilar fundamental para o 

sucesso de uma empresa. No que se refere à metodologia, o presente trabalho valeu-se 

de uma abordagem de pesquisa mista, isto é, uma análise qualitativa e quantitativa de 

maneira sequencial. Na etapa qualitativa, foram realizadas entrevistas com profissionais 

de Recursos Humanos de empresas de grande porte listadas no Ranking GPTW 2020, 

para coleta de suas percepções quanto aos elementos de clima e desempenho e, de 

maneira sequencial, foi realizada uma survey com uma das empresas presentes no 

ranking, trazendo assim uma análise quantitativa complementar aos achados na etapa 

qualitativa. Na primeira etapa, foram realizadas 12 entrevistas com profissionais de 

Recursos Humanos que atuam com clima e desempenho e, na segunda etapa, 165 

participantes participaram da survey. Os resultados do estudo qualitativo indicaram a 

existência de diversos entendimentos sobre o que é clima pelas organizações e certa 

consistência quanto ao entendimento do que é desempenho. A pluralidade das 

compreensões de clima é apresentada variando desde satisfação, bem-estar, 

funcionários sentirem-se ouvidos e até mesmo remuneração e benefícios, aspectos que 

notadamente mudam de acordo com a realidade de cada organização. Quando se 

consideram os achados para desempenho, as organizações conceituam desempenho de 

uma organização como uma somatória dos desempenhos individuais e reafirmam sua 

responsabilidade com o monitoramento em prol da execução da estratégia. Os resultados 

da etapa quantitativa apontam para a seguinte ideia: quanto maior entendimento do clima 



em uma organização, pelos seus funcionários, maior tende a ser o sentimento de justiça 

organizacional, engajamento, colaboração, percepção de desempenho, fazendo com que 

as empresas tendam a profissionalizar a maneira como realizam sua gestão. Isso indica 

que quando as pessoas estão conscientes do clima organizacional e da sua importância, 

de certo modo, fazem com que as empresas comuniquem melhor e sejam mais 

estratégicas na maneira como as gerenciam e as acompanham. Tal aspecto tende a 

refletir em práticas de gestão de recursos humanos mais realistas e conectadas às 

estratégias desenhadas, promovendo discussões sobre a relevância do clima e seus 

desdobramentos. 

 

Palavras chave: Clima. Variáveis. Gestão de Desempenho. Percepção. Estratégia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The primary objective of this research was to investigate how performance management 

impacts the perception of organizational climate, deepening the understanding of climate 

levels, the concepts, what the variable components are and how they would relate to one 

another. With this in mind, the theoretical basis allowed us to understand the 

organizational climate as an effective tool for companies and, through a broad discussion, 

demonstrate its contribution to business strategy, thereby establishing connections 

between the people management area, leadership teams and maintenance teams. In 

parallel, it was also understood how both individual and organizational performance levels 

can influence the perception of the climate, reinforcing the idea that climate management 

would be a fundamental pillar for the success of a company. In reference to the 

methodology, the present research used a mixed approach, that is, a sequential 

qualitative and quantitative analysis. In the qualitative stage, interviews were carried out 

with Human Resources professionals from large companies listed in the GPTW 2020 

Ranking, to collect their perceptions about the factors of organizational climate and 

performance and, sequentially, a survey was carried out with one of the ranked 

companies, thereby delivering a complementary quantitative analysis to the findings in the 

qualitative stage. In the first stage, 12 interviews were conducted with Human Resources 

professionals who work with organizational climate and performance and, in the second 

stage, 165 participants participated in the survey. The results of the qualitative study 

indicated the existence of different understandings about what organizational climate is 

for organizations, and a certain consistency regarding the understanding of what is 

performance. The plurality of understandings around climate is presented, ranging from 

satisfaction, well-being, employees feeling heard and even regarding remuneration and 

benefits, aspects that change markedly according to the specifics of each organization. 

When considering the findings on performance, organizations conceptualize the 

performance of an organization as a sum of individual performances and reaffirm their 

responsibility with monitoring in order to execute the strategy. The results of the 

quantitative stage point to the following idea: the greater the understanding of an 

organization’s climate, by its employees, the greater the tendency for the feeling of 



organizational justice, engagement, collaboration, and perception of performance, 

causing companies to tend to professionalize the way in which their management is 

conducted. This indicates that when people are aware of the organizational climate and 

its importance, in a sense, they cause companies to communicate better and be more 

strategic in the way they manage and monitor. This aspect tends to reflect in human 

resource management practices that are more realistic and connected to the strategies 

drawn up, promoting discussions about the relevance of the climate and its 

consequences. 

 

Keywords: Climate. Variables. Performance management. Perception. Strategy. 
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Introdução 
 
 A busca pela produtividade e pela efetividade organizacional são traços cada vez 

mais presentes na dinâmica econômica da atualidade (MARCHETTI; PRADO, 2001). 

Nesse sentido, há ainda a busca pela continuidade dos negócios a longo prazo, 

flexibilidade e priorização de energia para o desempenho futuro – aspectos que são 

preocupação das organizações (TEXEIRA; SILVEIRA; NETO; OLIVEIRA, 2010). Diante 

disso, a necessidade de responder competitivamente às demandas do ambiente externo 

faz com que a gestão de pessoas esteja cada vez mais conectada à estratégia de 

negócios oferecendo, assim, maior competitividade às organizações (TEXEIRA et al., 

2010). Assim, posicionar a função de Recursos Humanos como um parceiro estratégico 

tornando práticas as ações em prol das necessidades organizacionais internas e 

externas, seria o mesmo que posicionar a gestão de pessoas/recursos humanos como 

um diferencial competitivo na geração de valor dentro dos planos estratégicos (ULRICH, 

2002). 

 O clima organizacional pode ser entendido como uma dimensão existente no 

âmbito da estratégia de pessoas e que está presente no ambiente interno de uma 

empresa (TEXEIRA et al., 2010). Diante disso, a necessidade de compreender 

informações estratégicas relacionadas ao ambiente interno, por meio de um instrumento 

de clima, faria com que as empresas pudessem se diferenciar para se tornarem mais 

competitivas ao desenhar suas estratégias de gestão de pessoas (SANTOS; NEIVA; 

MELO, 2013). 

Koys e DeCotiis (1991) definem o clima organizacional como uma experiência 

composta por muitas variáveis, em que diversas pessoas compartilham 

informações/hábitos e, dessa forma, os comportamentos passam a ser regulados pelos 

padrões oriundos da construção coletiva. Schneider e Reichers (1983) conceituam o 

clima organizacional como a percepção dos significados compartilhados pelas pessoas, 

isto é, suas impressões coletivas a partir das percepções individuais. Por este mesmo 

prisma, os autores também introduzem a importância da experiência individual com o 

trabalho e, assim, significam o clima psicológico, abordando a afetividade individual de 

cada pessoa com seu trabalho. Nesta linha de raciocínio, o primeiro passo para a 



15 
 

coletividade das percepções que definem o clima organizacional é justamente o clima 

psicológico.   

Menezes e Gomes (2010) afirmam que dada a complexidade do constructo de 

clima organizacional a melhor forma de estudá-lo seria entendê-lo e separá-lo entre 

psicológico e organizacional, utilizando um instrumento de pesquisa clima adequado para 

cada objetivo. Tais autores comentam ainda que idealmente uma pesquisa de clima 

deveria considerar o que se espera avaliar em termos de percepção de fenômeno para 

entender, assim, a finalidade da pesquisa aplicada e ainda se ela deveria ser voltada para 

o grupo ou apenas para o indivíduo.  

Com esses aspectos apresentados em mente, é importante considerar que os 

sentimentos demonstrados pelos colaboradores, com relação a uma organização, sejam 

eles positivos ou negativos, expressarão a percepção que possuem do clima existente 

naquele contexto (CHERMACK; COONS; NIMON; BRADLEY; GLICK, 2015). A 

compreensão de tal percepção de clima se dará, então, a partir do entendimento das 

diversas variáveis que o compõem e, por meio de um estudo amplo e complexo, será 

possível delimitar as inúmeras variáveis presentes (HERNANDEZ; MELO, 2003). Nesse 

sentido, a presença de multivariáveis existentes no clima permitirá a inter-relação do 

clima com tais variáveis e também abrirá espaço para que essas o influenciem. 

Variáveis como a da cultura, do senso de pertencimento, da justiça organizacional, 

da avaliação de desempenho, do comprometimento etc., permitirão que o vínculo com a 

organização seja evidenciado (SOUZA; MATTOS; SARDINHA; ALVES, 2009). A 

compreensão de clima organizacional, a partir do ponto de vista apresentado, permitiria 

um maior entendimento de sua relevância no contexto da estratégia organizacional 

podendo, assim, impactar a satisfação dos colaboradores. 

Através da visão apresentada pelos autores mencionados até o presente 

momento, é possível notar a vastidão do constructo de clima organizacional, suas 

multivariáveis e também sua importância na conexão entre o nível organizacional e o 

individual. O entendimento da gestão de desempenho como uma variável influenciadora 

do clima impactaria sua a percepção individual, atuando, em um primeiro momento, na 

forma como o clima psicológico é percebido e, posteriormente, no modo como o clima 

coletivo é notado. O real entendimento de clima de uma empresa abriria, assim, espaço 
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para discussões estratégicas, considerando o papel dos funcionários no contexto, bem 

como a construção de práticas de gestão de pessoas que fizessem sentido em 

determinada realidade.  

As exigências da economia global e a busca pela ampliação de performance 

posicionam a necessidade de monitorar o desempenho das empresas como fator 

fundamental para o atingimento do almejado sucesso e dos resultados satisfatórios. 

Desse modo, quando realizado acompanhamento, por meio das avaliações de 

desempenho, como forma de obtenção de informações para melhorias no gerenciamento 

de pessoas e de equipes visando ao desenvolvimento tanto de pessoas como de 

negócios, posicionaria a gestão de desempenho como um instrumento poderoso dentro 

da estratégia de gestão de pessoas (SOUZA et al., 2009). Os autores reforçam ainda a 

ideia de que a soma do monitoramento dos desempenhos individuais impactaria 

diretamente, ao final, o desempenho da organização como um todo. 

Segundo o estudo de Paula e Queiroga (2015), o desempenho no trabalho é 

influenciado e afetado por variáveis situacionais presentes no ambiente e vice-versa, 

como, por exemplo, o clima. Através dessa visão é possível entender que o clima sofre 

alterações a partir das mudanças de comportamento presentes no contexto, as quais 

poderiam ser oriundas do desempenho no trabalho, assim como o inverso. Com isso em 

mente, é importante considerar o caráter individual da avaliação de desempenho, como 

uma variável de clima, no que tange as recompensas, a carreira e a reputação, 

impactando, assim, o nível de abertura de cada pessoa para geração de auto 

desenvolvimento (REDMON, 1999). Desse modo, a avaliação de desempenho poderia 

ser entendida como um processo acurado de levantamento de informações e de dados, 

cujos critérios seriam preestabelecidos e de conhecimento tanto dos avaliadores quanto 

dos avaliados, além disso, ambos estariam também comprometidos com a geração de 

melhoria (ROGERS; BADHAM, 1994). Dessa maneira, é possível perceber a conexão 

entre a organização e as pessoas, por meio de valores, expectativas e necessidades e 

como tais aspectos se manifestam na percepção de clima organizacional (PAYNE; 

MANSFIELD, 1973).   

 O objetivo central do estudo é compreender como a gestão de desempenho pode 

influenciar a percepção de clima organizacional, assim como entender quais variáveis 
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poderiam gerar influência no clima a partir do ponto de vista dos tanto dos profissionais 

de Recursos Humanos quanto dos colaboradores das organizações. Com o objetivo 

estabelecido, a pergunta central da pesquisa é: Como a gestão de desempenho pode 

influenciar a percepção de clima organizacional nas organizações? 

 Para que seja possível responder a essa questão e alcançar o objetivo proposto, 

no decorrer do trabalho serão apresentados os referenciais teóricos, as técnicas e 

métodos de pesquisa e também os instrumentos de pesquisa que foram utilizados para 

apoiar a compreensão e o levantamento de dados para este estudo. 
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1. Revisão de Literatura  
 

1.1 Clima Organizacional 
 

 Marchetti e Prado (2001) ressaltam que a satisfação dos clientes, a busca pela 

produtividade organizacional e o ganho de competitividade são os fatores que marcam a 

maior parte das organizações no mercado. Em um contexto de alta competição, as 

empresas estariam voltadas a somar esforços de forma a tornar seus propósitos 

realidade, alavancando tanto a produtividade quanto a rentabilidade e, assim, gerando 

maior valor para a sociedade. Nesse novo contexto, as organizações que mostrarem-se 

capazes de transformar suas estratégias enfrentando as incertezas terão maior condição 

de sucesso e, para isso, deverão entender os desafios impostos pela ambiência 

(TEXEIRA et al., 2010). Ainda na visão dos autores, tais desafios estariam conectados a 

todas as funções existentes nas organizações, incluindo a função de Recursos Humanos 

e as estratégias de Gestão de Pessoas garantindo, assim, transitoriedade em um mundo 

competitivo.   

Na jornada de compreensão dos desafios impostos pela ambiência, o 

entendimento do clima como uma dimensão estratégica na gestão de pessoas permitiria 

clareza do contexto e maior condição de resposta por parte de uma organização 

(TEXEIRA et al., 2010). Nesse sentido, antes de avançar na discussão entre clima e 

estratégia, é importante entender brevemente sua relevância, evolução histórica e 

importância no entendimento da ambiência. 

Os primeiros indícios de estudos referentes ao clima remontam à década de 1960, 

foram realizados nos EUA a partir de pesquisas que visavam ao melhor entendimento de 

conceitos ligados ao comportamento organizacional em um grande movimento chamado 

Comportamentalismo (RIZZATTI, 2002). Tais estudos tinham como objetivo buscar um 

caminho mais humanizado nas relações de trabalho e, assim, foram encontrados indícios 

do que hoje se define como “clima organizacional” (BISPO, 2006).  A partir de tais visões 

é possível compreender que os conceitos iniciais de clima nasceram a partir dos estudos 

de comportamento organizacional e, desde o início, possuíam um caráter experimental 

oferecendo as bases das definições existentes atualmente.  
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Coda e Bergamini (1997) afirmam que a palavra clima se originou do grego Kilma, 

cujo significado é tendência/inclinação, já Freitas (2005) entende claramente que o 

conceito se inspira na definição meteorológica dada sua possibilidade de mudança. Com 

essa junção de ideias são evidenciadas as características temporais do clima, isto é, ele 

pode sofrer alterações relevantes com o passar do tempo seguindo uma determinada 

tendência. Deninson (1996, p. 624), por sua vez, corrobora tal perspectiva em sua obra 

explicando que “o clima é frequentemente considerado como relativamente temporário, 

sujeito a controle direto e amplamente limitado aos aspectos do ambiente social que são 

conscientemente percebidos pelos membros da organização” (tradução nossa). 

A partir da visão de Ehrhart, Schneider e Macey (2014) é possível avançar na 

discussão sobre os elementos que compõem o clima de uma empresa sobretudo por 

meio da diferenciação dos conceitos de “clima organizacional” e “clima psicológico” e 

suas respectivas percepções. Os autores definem “clima psicológico” como a percepção 

individual apresentada por cada pessoa a partir de seu entendimento de um determinado 

contexto, ao passo que “clima organizacional” diz respeito a um grupo de percepções 

individuais somadas referentes a uma determinada organização, sinalizando, assim, a 

relevância entre a perspectiva individual e a de um grupo. Já Bales (2001) apresenta a 

definição de “clima psicológico” como a percepção referente ao conjunto de práticas 

organizacionais com impacto na performance de uma pessoa tomando-as úteis no 

entendimento do clima existente no ambiente. O mesmo autor aponta como diferença 

chave entre o “clima psicológico” e o “clima organizacional” o fato de que o segundo afeta 

a efetividade da organização como um todo e, inclusive, a percepção coletiva relacionada 

a tal efetividade.  

Seguindo na discussão sobre o clima psicológico, James e James (1992) 

apresentam 4 (quatro) variáveis psicológicas significativas dentro do clima psicológico: 

função, trabalho, liderança e grupo de trabalho. Os autores comentam que a variável 

“função” seria composta pelas atividades exercidas e a existência ou não de papéis 

ambíguos; a variável “trabalho” diria respeito a autonomia e aos desafios envolvidos no 

dia a dia do funcionário; a “liderança” tocaria as relações de confiança estabelecidas com 

o gestor e com a organização; e a variável “grupo de trabalho” seria a colaboração e a 

cooperação existentes nas referidas relações de confiança.  
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É curioso observar que em todas as perspectivas apresentadas – tanto para o 

clima psicológico, quanto para o organizacional – a percepção do contexto figura como 

relevante, ainda que existam pequenas diferenciações nas definições propriamente ditas. 

As informações apresentadas nos parágrafos anteriores demonstram ampla existência 

de conceitos para o constructo de clima, especialmente quando considerada a definição 

de “clima organizacional”. O quadro na sequência apresenta uma coletânea dos 

principais conceitos levantados na revisão de bibliografia realizada: 

 
Quadro 1 – Definições de Clima Organizacional 

 
 

Autor 
 

Conceito 
 

 
Hernandez e Melo 
(2003, p. 15) 

“[...] clima poderia ser compreendido como a tendência ou inclinação ao 
atendimento das necessidades organizacionais e pessoais, 
manifestando-se como um indicativo da eficácia organizacional. O clima 
organizacional seria composto por elementos extrínsecos ao trabalho 
(salário, benefícios, reconhecimento, chefia, colegas e outras condições 
que precisam ser atendidas) caracterizando-se, também, como um 
indicador do nível de satisfação dos empregados.”  

 
Koys e DeCotiis 
(1991, p. 266) 

“Fenômeno perceptual duradouro, construído com base na experiência, 
multidimensional e compartilhado pelos membros de uma unidade da 
organização, cuja função principal é orientar e regular os 
comportamentos individuais de acordo com os padrões determinados 
por ela.”  

 
Litwin (1971, p. 
111) 

“Clima organizacional é a qualidade ou propriedade do ambiente 
organizacional que: a) é percebida ou experienciada pelos membros 
organizacionais; b) influencia seus comportamentos. (...) O termo clima 
organizacional refere-se especificamente às propriedades motivadoras 
do ambiente organizacional, isto é, àqueles aspectos do clima que levam 
ao despertar de diferentes tipos de motivação.” 

 
Schneider (1975, 
p.474)   

“descrições molares psicologicamente significativas que as pessoas 
podem concordar caracterizando as práticas e procedimentos de um 
sistema.” (tradução nossa) 

 
Jr. Slocum e 
Hellriegel (1974, 
p. 256) 

“Clima organizacional refere-se a um conjunto de atributos que podem 
ser percebidos sobre uma determinada organização e / ou seus 
subsistemas, e que podem ser induzidos pela forma como a organização 
e / ou seus subsistemas lidam com seus membros e o ambiente. Vários 
temas estão implícitos nesta definição de clima organizacional (...).”  
(tradução nossa) 

Fonte: elaborado pelo autor com base nas definições dos autores citados. 
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Como é possível observar, a partir do quadro são organizadas diversas definições 

para clima organizacional sob pontos de vista de diferentes autores, no entanto, existe 

uma regularidade nessas perspectivas: todas afirmam, cada qual à sua maneira, que se 

trata de percepções coletivas. Williams, Ehrhart, Aarons, Marcus e Beidas (2018) 

expandem o conceito de clima, abordando que ele poderia ser entendido como o 

compartilhamento de percepções de um grupo de funcionários sobre a forma como o 

ambiente impacta seu bem estar. Nesta visão, os referidos autores comentam que a 

motivação seria uma consequência e, a partir dessa percepção, que isso poderia ser 

entendido como clima Molar. Nesse sentido, o clima Molar poderia ser interpretado como 

uma visão ampla do ambiente e a forma como ele impacta as pessoas que estão 

inseridas nesta realidade. O clima, desta maneira, seria baseado em cognições 

emocionais que refletem avaliações não objetivas sobre o ambiente, onde cada pessoa 

manifesta a partir da sua percepção de bem estar na empresa/ambiente (JAMES; CHOI; 

MCNEIL; MINTON; WRIGHT; KIM, 2008). 

Schneider (1975) sugere a utilização do clima a partir de uma perspectiva 

estratégica dando sentido/relevância para as necessidades de cada organização, 

emergindo, assim, o conceito de “clima estratégico”, o qual refere-se à visão de que a 

utilidade do clima precisaria estar conectada a alguma necessidade real. A vantagem 

dessa perspectiva é que se atribui um interesse específico para a utilização do clima, 

permitindo maior enfoque e correlação entre assuntos a serem estudados (OSTROFF; 

KINICKI; MUHAMMAD, 2013). Ainda em sua publicação, os autores, mencionam como 

exemplos de climas estratégicos: a diversidade, a voz, o empoderamento, a excelência, 

entre outros. 

Avançando no entendimento do clima organizacional, Hernandez e Melo (2003) 

introduzem a visão de que diversas variáveis poderiam impactar a maneira como ele é 

percebido e o dividem em 3 (três) grandes níveis, os quais definiriam como a organização 

seria vista, a saber: nível macro (fatores externos); micro (sistemas internos); e individual 

(experiências com cada colaborador). Tais variáveis gerariam impressões na sociedade, 

nas pessoas e também no ambiente de forma a construir impressões por diferentes 

stakeholders. O clima de uma organização, portanto, dependeria de como ela lida com 

os 3 níveis de variáveis e também como os influencia, de tal maneira que os referidos 
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níveis definiriam como sua força de trabalho perceberia o ambiente. Tal perspectiva 

dialoga com o ponto de vista apresentado por Texeira et al. (2010), no qual a ambiência 

exerceria forte impacto nesta jornada. 

 A partir da visão de Hernandez e Melo (2003), o nível individual consideraria o 

vínculo gerado entre a força de trabalho e a organização, sendo essencial para tratar da 

eficácia organizacional. Tal visão pode ser corroborada pelas palavras dos autores 

Rueda, Santos, Raad, Ávila-Batista, & Nery (2014), os quais ressaltam que uma vez 

trabalhada a percepção de clima, os funcionários tendem a ter maior percepção de 

suporte organizacional. A crença de retribuição da organização em relação ao seu 

esforço se tornaria mais forte e, por consequência, haveria maior senso de pertencimento 

e de valorização pessoal, retribuindo à empresa com elevação de engajamento e 

melhores resultados. Essa perspectiva conecta-se ainda com o entendimento de clima 

psicológico já apresentado anteriormente, ressaltando a visão do indivíduo no interior da 

realidade em que está inserido. Compreender como o ambiente interno é percebido, de 

forma a beneficiar os clientes internos e externos, tornou-se uma ação estratégica e, 

desta forma, são realizadas pesquisas de clima, através da percepção individual, para 

entender qual é a percepção coletiva em determinados grupos dentro de uma 

organização ou nela por inteiro (BISPO, 2006).  

Para Costa e Taniguchi (2009, p. 219), “a pesquisa de clima, objetiva mapear ou 

retratar os aspectos críticos que configuram o momento motivacional dos funcionários da 

empresa, por meio da apuração de seus pontos fortes, deficiências, expectativas e 

aspirações”. Lima, Leuch e Buss (2017) comentam que a pesquisa de clima 

organizacional seria a forma mais adequada para medir o nível de satisfação de clima 

dos funcionários em uma organização, sendo essencial para a extração de diversas 

informações relevantes para futuras ações. Já na visão de Gil (1994), os principais 

objetivos da pesquisa seriam identificar e mensurar a satisfação dos colaboradores frente 

aos temas como liderança, políticas, estilos de gestão, entre outros, de forma a garantir 

oportunidade para que a empresa possa mudar pontos específicos. Outro aspecto 

relevante, na visão do autor, seria aprimorar o sentimento de escuta ativa na relação 

organização x colaborador/líder x liderado e, desse modo, atuar como um sistema 
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preventivo para entender potenciais problemas, além de permitir atuação antes que 

esses gerem impactos à dinâmica organizacional. 

 Bedani (2006) menciona que um processo bem sucedido de aplicação de pesquisa 

de clima deve seguir 6 (seis) passos. O primeiro deles seria a investigação, pela qual se 

define o instrumento adequado de coleta para a organização. O segundo seria o 

diagnóstico, a partir dos dados coletados seria realizada a análise de variações e/ou 

disfunções. A terceira etapa seria a intervenção, na qual são consideradas as melhores 

opções para alcançar as melhorias apontadas nas etapas anteriores. Já a quarta etapa 

seria conhecida como comunicação, em que acontece o compartilhamento dos 

resultados com os colaboradores para garantir comum entendimento, transparência e 

construção do plano de ação em conjunto. A quinta etapa consistiria na implementação 

do plano desenhado na etapa 4 para finalmente chegar à etapa 6, conhecida como 

monitoramento. Na sexta e última fase seriam acompanhadas as ações implantadas de 

forma a entender se estão fazendo sentido frente às etapas anteriores. A partir dos 

conceitos apresentados, é possível afirmar que, para o correto design de uma pesquisa 

de clima, faz-se necessário ter clareza do tipo de clima a ser estudado, assim como quais 

variáveis serão exploradas, para que haja maior efetividade da pesquisa.  

Dando sequência a tal discussão, Santos, Neiva e Melo (2013), ressaltam o fato 

de a pesquisa de clima permitir a compreensão de vários fatores importantes para uma 

empresa, considerando que muitas vezes seus resultados são utilizados como base para 

o desenho de estratégias de gestão de pessoas. Tais autoras ainda acrescentam que a 

pesquisa seria apenas uma etapa dentro do processo de gestão de clima organizacional, 

referindo-se apenas à coleta de informações para diagnóstico e, dessa maneira, qualquer 

modificação percebida pelos funcionários seria produto de iniciativas e de transformações 

implantadas caracterizando, assim, a gestão de clima organizacional como um ciclo na 

empresa. Os resultados da pesquisa de clima apontariam, nesse sentido, para as áreas 

de fortaleza e de vulnerabilidade, apoiando a organização em transformações visando a 

maior eficácia e performance organizacional a partir de mudanças em seu ambiente 

interno (BISPO, 2006). 

 Expandindo a visão dos autores citados anteriormente, Lindell e Brandt (2000) 

ressaltam a utilidade e a relevância da gestão de clima organizacional como forma de 
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permitir uma compreensão compartilhada de percepções de um grupo em uma empresa 

e como isso pode alavancar sua performance. A partir do pensamento apresentado é 

possível estabelecer uma relação entre a forma como o clima organizacional pode 

impactar a performance de uma organização e a maneira como pode ajudá-la a se 

posicionar competitivamente em um determinado mercado. Chermack et al. (2015) e 

Nakata, Veloso, Fischer e Dutra (2009) afirmam que quando o clima organizacional é 

percebido de forma negativa ao longo do tempo, pode levar à insatisfação, à elevação de 

absenteísmo, ao turn over e a queda de produtividade. Na publicação de Ferrari Cardoso, 

Basile Forlini e Prescilla Dias (2019), os autores reforçam tal perspectiva ao mencionar 

que a percepção positiva de clima oferece ao colaborador maior conexão com a 

organização e naturalidade para performar a partir da afetividade gerada. Os comentários 

apresentados levam à interpretação de que a resposta de uma organização ao ambiente 

externo poderia ser mais competitiva e com maior performance à medida que o clima 

organizacional fosse devidamente acompanhado. 

 Altmann (2000) reforça a ideia de que organizações que dedicam energia 

monitorando o clima organizacional tendem a se beneficiar com a melhoria direta no 

desempenho, além de elevar o comprometimento organizacional e a melhoria na 

comunicação interna. Tal perspectiva pode ser observada de maneira prática no estudo 

realizado por Bedani (2006), em sua publicação o autor apresenta um modelo composto 

por 2 (duas) dimensões (Psicossocial & Organizacional) e 7 (sete) fatores de clima (carga 

de trabalho, condições de trabalho, clareza organizacional & padrões de desempenho, 

estilo de gerência, comprometimento organizacional, trabalho em equipe e 

reconhecimento) para compreender de que forma tais fatores estariam correlacionados. 

O resultado do estudo demonstra estatisticamente que os fatores componentes de clima 

sofrem oscilação, acompanhando a tendência do nível de comprometimento 

organizacional e demonstra como isso influenciaria diretamente na performance. Dentre 

os achados do autor, o entendimento de que os fatores de clima estabelecem relação 

estatística sobre as tendências de desempenho reforçam a ideia de que o desempenho 

influencia e é influenciado pelo clima.   

Nessa linha de compreensão, Martins (2008) e Silva (2015) comentam que o 

desempenho é afetado por fatores situacionais inerentes ao contexto, como o próprio 
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clima. Os autores adicionam ainda que o clima varia de acordo com o ambiente e como 

isso pode influenciar o comportamento das pessoas que ali trabalham, promovendo 

eventuais oscilações, as quais podem afetar a performance existente e vice-versa. 

Glisson (2007) e também Sousa e Garcia (2011) refletem sobre o fato de que as 

pesquisas de clima coletam informações relacionadas às percepções situacionais de um 

ambiente e que tais percepções têm impacto sobre a forma como as pessoas trabalham 

em determinado grupo social.  

Outra perspectiva que contribui para exemplificar tal análise vem dos autores 

Paula e Queiroga (2015), que em seu estudo correlacionaram 3 (três) escalas para 

compreender a relação entre desempenho, satisfação com trabalho e clima 

organizacional. As escalas com que os autores trabalham são as seguintes: Escala de 

Autoavaliação de Desempenho no Trabalho (EGDT); Escala de Clima Organizacional 

(ECO); e Escala de Satisfação com o trabalho (EST), utilizam-nas com o objetivo de 

entender de que forma os constructos de Clima e de Desempenho se correlacionam. A 

partir dos resultados percebe-se a inter-relação de algumas variáveis sobre a forma e 

também como o desempenho individual e organizacional são influenciados pela 

percepção de clima e vice-versa, especialmente quando consideradas dimensões 

individuais como remuneração e reputação, além do contexto organizacional em que a 

empresa está inserida. 

A figura abaixo ilustra a inter-relação entre o clima organizacional, a performance 

e também como os estímulos do ambiente externo influenciam e influenciaram as ações 

de uma empresa. A partir dos achados mencionados nos estudos anteriores (BEDANI, 

2006; PAULA; QUEIROGA, 2015), o clima organizacional exerce influência na forma 

como o desempenho individual acontece e de que maneira o desempenho organizacional 

é influenciado no ambiente interno. A sequência apresentada retrata o ambiente interno, 

a organização e o ambiente externo, estabelecendo os níveis de influência exercidos 

dentro do contexto organizacional. Os autores Marchetti e Prado (2001), Lindell e Brandt 

(2000) e Santos, Neiva e Melo (2013), apresentam como o ambiente externo influencia a 

organização e a forma como esta o influencia, ao passo que no ambiente interno o clima 

e o desempenho estabelecem uma influência constante entre eles. 
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Figura 1 – Inter-relação entre clima organizacional, performance organizacional e ambiente 
externo: 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor baseado em Marchetti e Prado (2001); Lindell e Brandt (2000) e 

Santos, Neiva e Melo (2013). 
 
 

A partir da figura acima é possível observar visualmente e, assim, compreender as 

interações existentes no contexto de uma organização quando consideradas as 

dimensões de desempenho e de clima. O entendimento do clima como um fator 

estratégico que impacta a performance pode gerar benefícios relevantes aos resultados 

de uma empresa, assim como o entendimento da performance como um fator que 

influencia o clima (ALTMANN, 2000).  

Considerando o que foi apresentado até o presente momento, no próximo item 

será aprofundada a discussão e o entendimento dos conceitos de desempenho com o 

objetivo de ampliar a discussão do estudo. 
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 1.2. Gestão de Desempenho 
 
A alta competitividade propõe cada vez mais a existência de um mercado exigente 

e de uma economia globalizada em tendência de redução de equipes e de uma alta busca 

por produtividade. O contexto faz com que todos os dias sejam elevadas as expectativas 

em relação ao desempenho das organizações para atender tais demandas competitivas. 

A dinâmica das organizações exige cada vez mais que o desempenho humano esteja 

alinhado com o desempenho organizacional posicionando, desta forma, a gestão do 

desempenho como um instrumento importante para concretizar estratégias 

organizacionais (SOUZA et al., 2009).  

Originalmente a palavra desempenho estava relacionada ao funcionamento de 

equipamentos e era designada para o agrupamento de características de atuação de tais 

maquinários. Desse modo, quando aplicado a realidade humana, o conceito pode ser 

interpretado como esforços de pessoas em busca de produtividade e satisfação dos 

clientes (SOUZA et al., 2009). Segundo Lucena (1992, p. 29), o “desempenho pode ser 

reconhecido como a manifestação concreta, objetiva do que o empregado é capaz de 

fazer. É algo que pode ser definido, acompanhado e mensurado” e a isso a autora soma 

a visão de que o desempenho é a percepção real da entrega de resultados pelo 

funcionário com determinado monitoramento e acompanhamento. Nesse mesmo sentido, 

Gilbert (1978) comenta que o desempenho é produto da manifestação dos 

comportamentos adotados por uma pessoa e que os resultados são oriundos de tal 

comportamento. Para Dutra (2011), o desempenho de um indivíduo traduz-se como um 

agrupamento de resultados para as empresas e a avaliação desse desempenho é 

categorizada em 3 (três) dimensões que se inter-relacionam, sendo a primeira o 

desenvolvimento, a segunda o esforço e a terceira o comportamento. 

Para Stoffel (2000), o desempenho individual passa a ser direcionado pela pressão 

da competitividade do mercado, o que gera um alto nível de comprometimento dos 

indivíduos com o negócio. Nessa perspectiva é interessante observar que os ciclos de 

avaliação de desempenho teriam papel de integrar o indivíduo à estratégia da 

organização para um melhor aproveitamento dos recursos e para a geração do impacto 

adequado. Dessa forma, a utilização de um instrumento para o crescimento e para a 

valorização dos indivíduos, de modo a atender suas necessidades e suas ambições, 
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permitindo melhor performance, poderia ser entendida como avaliação de desempenho 

(LUCENA, 1977).  

 A evolução dos modelos de avaliação de desempenho acompanhou a tendência 

das transformações econômico-sociais existentes na sociedade. Tal evolução teve como 

ponto de partida, nos anos 1950, a disseminação da filosofia de TQM (Total Quality 

Management) e perdurou até 1970, período em que o preço dos produtos deixou de ser 

definido por seu custo e passou a ser definido pelo mercado. Essa mudança passou a 

exigir práticas mais eficientes e eficazes de desempenho, dada a elevação de 

competitividade e também para garantir que houvesse monitoramentos corretos de 

objetivos e de ações empregadas em prol da competitividade (SOUZA et al., 2009). 

 As visões mecanicistas ainda estiveram presentes nas empresas até meados dos 

anos 1970, prevalecendo a afirmativa de que o potencial de uma pessoa alinhado a sua 

vontade e ao seu esforço de fazer o que precisava ser feito corresponderiam ao 

desempenho obtido (SOUZA et al., 2009). Nos anos 1980, conceitos 

comportamentalistas foram inseridos definindo a capacidade através do aprendizado 

somando os significados existentes (BERGAMINI; BERALDO, 1988). Nesse sentido, a 

disseminação da ideia de que a avaliação era uma forma de apoiar o desenvolvimento 

dos líderes e dos liderados se tornou frequente, a crença e o fortalecimento de ações de 

feedback passaram a figurar a realidade das organizações (SOUZA et al., 2009).  Souza 

(2003) adiciona ainda uma visão sobre a necessidade de atualização dos modelos de 

gestão frente aos novos desafios a partir dos anos 80 e nos anos 90, em especial, é feito 

um posicionamento da avaliação de desempenho como um instrumento de efetividade 

organizacional. Ainda nessa mesma perspectiva, Souza et al. (2009, p.33) finaliza: 

 
Em termos organizacionais, a gestão do desempenho agrega valor aos 
objetivos e resultados estratégicos, evitando problemas como retrabalho 
e a existência de vácuos nem sempre percebidos de antemão. Em termos 
humanos, agrega valor ao gerenciamento das contribuições das pessoas 
e das equipes, favorecendo a delegação de competências adequadas.  
 
 

As perspectivas apontadas pelos autores reforçam a relevância e a importância do 

monitoramento do desempenho individual para apoiar a organização no atingimento de 

suas metas organizacionais, trazendo uma perspectiva de que a avaliação de 
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desempenho seria um instrumento relevante para ajudar a organização a gerir o 

desempenho adequadamente e, assim, executar a estratégia organizacional. O modelo 

abaixo resume visualmente:  

 
Figura 2 – Monitoramento do desempenho individual 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

Para que a gestão adequada do desempenho faça sentido à estratégia da 

organização, não deveriam ser necessárias grandes plataformas sofisticadas, conforme 

mencionado por Bergamini e Beraldo (1988).  O ato de gerir o desempenho fundamenta-

se em 3 (três) pilares essenciais: planejamento, execução do ciclo de planejamento 

dando sentido às necessidades estratégicas da empresa e avaliação (SOUZA et al., 

2009).    

O planejamento posiciona-se como a etapa inicial e assume o papel de base para 

o desenho do plano estratégico. O entendimento da gestão de desempenho seria como 

um caminho para atingir as metas planejadas e, portanto, uma estratégia de atingimento 

de resultados – tal visão ainda diz respeito a dos autores citados no parágrafo anterior. 

Essa perspectiva permite compreender que o diagnóstico adequado ofereceria condição 

de resposta inerente às necessidades apontadas contribuindo, assim, para o atingimento 

dos objetivos. 
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Nesse sentido, etapa de acompanhamento seria, portanto, a forma de 

monitoramento dos elementos mapeados na etapa de planejamento, bem como de 

eventuais ações corretivas necessárias em prol da elevação dos resultados (SOUZA et 

al., 2009), seguindo a avaliação como um ciclo.   

A última etapa é justamente a da avaliação que, em realidade, abordaria o 

entendimento da situação para permitir futuros planejamentos e acompanhamentos, 

tratando a gestão de desempenho em formato cíclico – como já mencionado – o que faz 

com que muitas vezes seja chamada de ciclo de gestão de desempenho. Essas 

condições permitirão feedbacks adequados e atuações que farão total sentido às 

necessidades mapeadas. A figura abaixo descreve visualmente o modelo: 

 
Figura 3 – Ciclo de gestão de desempenho 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Souza et al. (2009). 
 
 

As perspectivas modernas acreditam que o desempenho humano pode ser 

influenciado por variáveis como o clima organizacional, as condições de trabalho, as 

perspectivas individuais, as competências, etc., nesse sentido, uma estratégia de gestão 

de pessoas integrativa consideraria a influência dessas variáveis na geração de maior 

desempenho individual e organizacional (SOUZA et al., 2009). O desempenho no 

trabalho é afetado pelo clima organizacional como uma variável contextual e, ainda que 

o referido desempenho seja individual, ele tem relevância sobre o ambiente fazendo com 
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que, quando tais comportamentos aconteçam de maneira consistente, o clima possa 

sofrer oscilações significativas (PAULA; QUEIROGA, 2015).   

Paula e Queiroga (2015) apontam, em sua obra, para o impacto do clima no 

desempenho e vice-versa. Já Souza et al. (2009) reforçam tal visão, em sua publicação, 

abordando os impactos do clima, da cultura, entre outras variáveis sobre o modelo de 

avaliação de desempenho, assim como o impacto da própria avaliação de desempenho 

sobre as referidas variáveis.  Ribeiro e Bastos (2010) comentam sobre a importância dos 

critérios nas interações para geração da correta percepção de justiça organizacional 

evitando, assim, sentimentos negativos durante o processo de avaliação. Já Chermack 

et al. (2015) traduzem os sentimentos, sejam eles positivos ou negativos, como 

influenciadores na construção da percepção da imagem da organização e, como 

consequência, no entendimento do clima organizacional. É interessante observar a 

congruência entre a perspectiva dos autores quando se trata da inter-relação entre 

desempenho, justiça organizacional e clima, sobretudo nesse exemplo apresentado e, 

especialmente, quando se trata do impacto de um processo conectado à estratégia de 

gestão de pessoas desenhada por uma organização.  

Os autores anteriormente citados reforçam a ideia de que tanto o desempenho 

individual, quanto o organizacional são influenciados pelo clima organizacional e, da 

mesma forma, reconhecem a influência da gestão de desempenho sobre o clima 

organizacional. O entendimento das variáveis componentes de clima, o posicionamento 

do clima organizacional e da gestão de desempenho como instrumentos de eficácia 

corporativa corroboram a ideia de que existe uma inter-relação entre as tais dimensões 

dentro gestão estratégica de pessoas.  

Nesse sentido e a partir da pergunta de pesquisa: “como a gestão de desempenho 

pode influenciar a percepção de clima organizacional?” é que foi possível, por meio do 

aprofundamento do constructo de clima, de desempenho e também de suas 

intersecções, delinear o que seriam as variáveis componentes e seus desdobramentos 

nos níveis de clima/desempenho demonstrando a existência da relação entre elas.  

A gestão de desempenho influencia a percepção de clima organizacional à medida 

que gera impactos no ambiente e em outras variáveis que compõem o clima, conforme 

Altmann (2000) e também Paula e Queiroga (2015). Da mesma maneira, o desempenho 
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sofre influência por essas variáveis componentes de clima como discutido a partir de 

Souza et al. (2009).  O capítulo a seguir demonstra, através de uma pesquisa prática, as 

considerações mais relevantes da revisão de literatura. 
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2. Metodologia 
 
 Neste capítulo serão explicados os métodos de pesquisa que foram selecionados 

para atingir os objetivos do estudo. Além disso, também serão descritos os princípios que 

orientaram esta investigação, dando significado ao estudo realizado, do mesmo modo 

que as etapas após a revisão de literatura são imprescindíveis para a fundamentação do 

estudo. Nesse sentido, serão detalhados os objetivos, o delineamento e as 

fundamentações metodológicas aplicadas a esta pesquisa. 

 

2.1. Tipo de Pesquisa 
 

 Segundo Gil (2019), a pesquisa pode ser entendida como um processo formal e 

sistemático visando à obtenção de respostas, sempre fundamentada na aplicação de 

métodos científicos. A partir dessa perspectiva, o autor apresenta o conceito de pesquisa 

e fundamenta teoricamente o processo percorrido para a construção do estudo realizado.  

 Cresswell (2007) aponta para a existência de 3 (três) técnicas de pesquisa 

existentes, sendo elas: a qualitativa; a quantitativa; e a mista (qualitativa e quantitativa). 

O que diferiria os métodos seria a forma como seriam observados os fenômenos e as 

técnicas de coletas de dados para compreensão. A técnica escolhida em uma pesquisa 

deveria, então, considerar a complexidade do fenômeno em estudo e também os dados 

a serem utilizados para fundamentar a análise e também uma posterior resposta à 

pergunta de pesquisa. 

 É interessante, portanto, definir as técnicas significando sua utilização no interior 

de uma pesquisa. O mesmo autor afirma que a técnica/o método qualitativo tem como 

principal objetivo fazer alegações a partir de conhecimentos existentes e devidamente 

coletados, de maneira emergente e de forma interpretativa, a partir do entendimento do 

pesquisado. Nesse sentido, na pesquisa qualitativa são utilizadas estratégias como, por 

exemplo, narrativas, fenomenologias, entre outras. Já a técnica/o método quantitativo 

estaria fundamentada/o em análises pós positivistas, isto é, por meio da mensuração, da 

relação causa e efeito e do teste de teorias, sobretudo a partir da coleta de dados 

numéricos que gerariam entendimentos estatísticos. 
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Diante da diferenciação entre as técnicas de pesquisa apresentada a partir dos 

autores citados, optou-se pela técnica/método misto, com uma abordagem qualitativa e 

quantitativa em forma sequencial. Segundo Creswell (2007), a técnica de métodos mistos 

se baseia na coleta simultânea ou sequencial para obter mais informações para que seja 

possível responder à pergunta de pesquisa. Ainda nesse sentido, o autor comenta que a 

coleta poderia estar fundamentada a partir do levantamento de números ou de textos que 

permitiriam a compreensão da pergunta e que, assim, atenderíamos os objetivos da 

pesquisa e a complexidade existente.  

Creswell, Plano Clark, Gutmann e Hanson (2003) apresentam a correlação entre 

Implementação, Prioridade, Integração e Perspectiva Teórica como fatores para decisão 

de qual estratégia de pesquisa pode ser utilizada na coleta de dados. O produto dessa 

relação definiria a perspectiva teórica necessária para o estudo. O modelo abaixo ilustra 

visualmente esta relação: 

 
Figura 4 – Fatores para decisão de estratégia de pesquisa 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base em Creswell et al. (2003). 
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 Segundo Creswell (2007), a fase de Implementação diz respeito ao momento em 

que a coleta de informações acontece, sendo de forma sequencial, primeiramente 

quantitativamente e, posteriormente, qualitativamente ou vice-versa.  

Na pesquisa realizada neste trabalho foram coletados, inicialmente, dados 

qualitativos – constituindo assim o que será chamado de etapa 1. Posteriormente, foi 

realizada a pesquisa quantitativa, etapa 2, expandindo, assim, o entendimento realizado 

na análise qualitativa, tal como poderá ser observado mais adiante. 

Na definição da fase da Prioridade se estabelece, portanto, o grau de importância 

entre as coletas ou verifica-se ainda se existe uma prioridade equivalente – tal informação 

é extremamente relevante para compreender o que será enfatizado ao longo da 

pesquisa.  

 Creswell (2007) aponta a Integração como o momento para “juntar” as 

informações coletadas nas etapas qualitativa e quantitativa. O que o autor denomina 

Integração poderia acontecer desde a etapa de coleta, passando pela análise e também 

pela interpretação dos dados. Na pesquisa realizada neste trabalho, isso aconteceu na 

etapa de análise dos dados da fase qualitativa, para direcionar questões para a coleta de 

dados quantitativos.  

Por fim, a definição da Perspectiva Teórica seria uma combinação das análises 

anteriores, avaliando se o estudo estaria direcionado para uma perspectiva teórica maior 

como, por exemplo, um determinado agrupamento social (raça, gênero, etc.). Nesse 

sentido, a investigação traria uma característica independentemente das estratégias de 

investigações empregadas no estudo. Na pesquisa aqui desenvolvida, a perspectiva 

teórica aparece de maneira explícita pela segmentação de participantes, a qual será 

detalhada no delineamento da investigação. 

 

2.2. Estratégia de Pesquisa 
 

 É importante explicar ainda que para cada técnica/método de pesquisa, existem 

estratégias para seu desenvolvimento. Dentre as 6 (seis) estratégias de pesquisa 

existentes para a técnica/método misto de pesquisa, para a realização desta investigação 

foi selecionada a estratégia exploratória sequencial. Segundo Creswell (2007), tal 
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estratégia tem como principais características a realização em 2 (duas) etapas, sendo a 

primeira uma etapa de coleta qualitativa seguida por etapa de análise e coleta 

quantitativa. Os resultados dessas 2 etapas são integrados na avaliação dos dados finais. 

A figura abaixo demonstra visualmente o fluxo da estratégia aplicada: 

 
Figura 5 – Fluxo da estratégia 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Creswell (2007) 
 
 

2.3. Estrutura da Pesquisa 
 
 A pesquisa foi realizada a partir de um método misto e, no decorrer de cada etapa, 

serão descritos os participantes e os critérios, assim como os detalhes de participação. 

Na etapa 1 (qualitativa), foram entrevistados profissionais de Recursos Humanos (RH) 

para compreender suas percepções sobre clima organizacional, gestão de desempenho 

e variáveis presentes em um universo de empresas delimitadas. Na etapa 2, foi realizada 

uma Survey com um grupo de empregados para entender suas perspectivas, de maneira 

quantitativa, em relação aos elementos conversados com os profissionais de RH, dentro 

do mesmo universo de empresas delimitadas. 
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ETAPA 1 – Pesquisa Qualitativa 
 

3. Análise de Conteúdo 
 
 A análise de conteúdo é uma etapa da pesquisa, na qual se estruturam dados por 

meio de determinados critérios, considerando, por exemplo, a exatividade, a 

representatividade e a homogeneidade para o desenvolvimento do estudo (BARDIN, 

2016). Diante dessa perspectiva, a autora direciona a forma como a coleta de dados é 

organizada para uma posterior análise interpretativa. Ainda nesse prisma, a autora coloca 

seu ponto de vista: 

 
Corresponde a um período de intuições, mas tem por objetivo tornar 
operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira a conduzir a um 
esquema preciso do desenvolvimento das operações sucessivas, num 
plano de análise. Recorrendo ou não ao computador, trata-se de 
estabelecer um programa que, podendo ser flexível (quer dizer, que 
permita a introdução de novos procedimentos do decurso da análise), 
deve, no entanto, ser preciso. (BARDIN, 2016, p. 125) 
 
 

 A autora organiza a análise de conteúdo em 3 (três) grandes polos cronológicos 

sendo eles: a) pré-análise; b) exploração do material; e c) tratamento dos dados, 

inferência e interpretação. A pré-análise seria dedicada à organização do estudo para 

sistematizar ideias com o objetivo de permitir a escolha de adequada de documentos, 

formulação de hipóteses, objetivos e elaboração de indicadores que fundamentarão a 

análise ao final. A etapa de exploração do material se refere à categorização das 

informações obtidas, com sua codificação, composição e enumeração. A etapa de 

tratamento dos dados, inferência e interpretação teria a finalidade de realizar a tratativa 

das informações obtidas permitindo a criação de quadros comparativos ou mesmo de 

modelos (BARDIN, 2016).  

 As ideias apontadas pela autora sistematizam o procedimento de busca e a coleta 

de informações para posterior análise. A metodologia de análise de conteúdo aplicada 

no âmbito da técnica/método qualitativo permite uma melhor compreensão da forma 

como os resultados serão apresentados ao longo da pesquisa. 

O modelo abaixo explica visualmente os conceitos: 
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Figura 6 – Organização da coleta de dados 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Bardin (2016) 
 

 

4. Definição dos Sujeitos de Pesquisa 

  

Araújo, Oliveira e Rossato (2016) definem o Sujeito de Pesquisa como um ator 

dentro da pesquisa quali, que apoia a realização do levantamento de dados por meio de 

sua participação e de sua conexão com a realidade. A partir dessa perspectiva, convém 

delimitar os critérios para a definição dos participantes do estudo e também os fatores de 

decisão para melhor ajudar a compreensão do leitor. Nesse sentido, com critérios 

definidos, foram abordados profissionais de Recursos Humanos, como Sujeitos de 

Pesquisa, que trabalham nas áreas de Clima & Desempenho das organizações 

selecionadas, com o objetivo de entender suas perspectivas sobre a influência da Gestão 

de Desempenho sobre o Clima 

Para a participação desta etapa do estudo foram selecionadas as 80 (oitenta) 

empresas listadas no Ranking do “Instituto Great Place to Work 2020” na categoria das 
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Grandes, isto é, com mais de 1000 (mil) funcionários. Todas as empresas listadas foram 

certificadas pelo Instituto em agosto de 2020 e os dados encontram-se de maneira 

pública em seu site1. 

 A distribuição dos segmentos das organizações das 80 empresas é da seguinte 

forma: 

 
Quadro 2 – Distribuição dos segmentos das organizações: 

Setores Quantidades 
Serviços industriais/Engenharia 1 
Information Technology 10 
Produção e Manufaturas 19 
Serviços Profissionais/Empresas de terceirização 2 
Varejo 7 
Serviços Governamentais 1 
Telecom 3 
Transportes 3 
Agricultura 1 
Biotech 6 
Construção 1 
Educação 2 
Serviços Financeiros (Bancos & Seguradoras) 15 
Serviços de Saúde (Health Care) 5 
Hoteis 3 
Outro 1 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados obtidos na pesquisa. 
 
 
 Dentre esses setores das 80 empresas que aparecem no quadro, foram 

selecionados 3 (três) setores para avançar no estudo: Serviços, Serviços Financeiros e 

Saúde. Em razão da alta pluralidade de segmentos existentes no Ranking e como forma 

de garantir uma quantidade similar entre os participantes do estudo, optou-se por agrupar 

as empresas em 3 grandes blocos reunindo segmentos similares dentro da classificação 

dos três setores escolhidos e já mencionados (Serviços, Serviços Financeiros e Saúde). 

Além disso, foi utilizado o critério de número de funcionários, chegando assim às 10 

maiores empresas em número de colaboradores nos agrupamentos listados, conforme o 

quadro a seguir: 

 
1 A lista do referido Ranking do “Instituto Great Place to Work 2020” pode ser encontrada no seguinte site: 
https://gptw.com.br/ranking/melhores%20empresas/?ano=2020&tipo=brLatam&ranking=nacional&corte=
Grandes. Demais informações podem ser encontradas em: https://gptw.com.br. Acesso em: 15 ago. 2021.     

https://gptw.com.br/ranking/melhores%20empresas/?ano=2020&tipo=brLatam&ranking=nacional&corte=Grandes
https://gptw.com.br/ranking/melhores%20empresas/?ano=2020&tipo=brLatam&ranking=nacional&corte=Grandes
https://gptw.com.br/
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Quadro 3 – Agrupamento dos sujeitos da pesquisa: 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados obtidos na pesquisa. 

 
 

 Na sequência é possível observar um quadro com as informações sobre os 

sujeitos de pesquisa participantes do estudo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saúde As 10 maiores em números de 
funcionários no agrupamento

Indústria de Biotech, Health Care & 
Serviços de Saúde

Serviços   As 10 maiores em números de 
funcionários no agrupamento

Varejo, Hotelaria, Restaurantes, 
Alimentos & Agricultura

Caracterização Sujeitos de Pesquisa

Grupo Setores Agrupados Empresas Target

Serviços Financeiros As 10 maiores em números de 
funcionários no agrupamentoBancos & Seguradoras



41 
 

Quadro 4 – Sujeitos da pesquisa: 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados obtidos na pesquisa.  

 
 
 

5. Coleta de Dados e Perfil Geral 
 

Foram realizadas 12 (doze) entrevistas semiestruturadas, direcionadas entre os 

meses de abril e maio de 2021, por meio de um questionário de 8 (oito) perguntas, cujo 

objetivo era, a partir das respostas obtidas, interpretar a percepção dos profissionais de 

Recursos Humanos sobre Gestão de Desempenho e sua influência sobre Clima. As 

perguntas realizadas foram: 

1. Sua organização possui um modelo de avaliação/gestão de desempenho? Pode 

descrever? 

2. Em sua visão, como os times percebem o modelo de avaliação existente? 

3. No seu ponto de vista, as pessoas acham justa a forma como são avaliadas? 

4. O que a sua organização entende por clima organizacional?  

5. Quais as práticas de clima organizacional mais relevantes em sua empresa? 

6. Em sua visão as pessoas colaboram? As pessoas se sentem parte da empresa? 
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Ou as pessoas acham justa as avaliações? 

7. Como sua empresa trabalha clima organizacional? 

8. Em sua visão, como as equipes percebem o clima da organização em que 

trabalha? 

 É importante ressaltar que todas as entrevistas foram gravadas por áudio ou 

vídeo pelo entrevistador e, posteriormente, foram transcritas para melhor compreensão 

e análise dentro da proposta da pesquisa. Importante mencionar ainda que houve uma 

oscilação no tempo das entrevistas, possuindo um tempo médio de 40 minutos cada. 

Outra informação relevante é que o pesquisador atuou principalmente como ouvinte 

durante a coleta de dados para não influenciar no levantamento de informações. 

 Como foram realizadas 12 (doze) entrevistas, ocorreu uma saturação de 

informações e, dessa forma, não foram necessárias coletas adicionais. Dentre as 12 

entrevistas realizadas, 4 (quatro) foram com profissionais de RH do agrupamento de 

Serviços Financeiros, 5 (cinco) do agrupamento de Saúde e 3 (três) de Serviços. Todos 

os entrevistados trabalham diretamente ligados às atividades de Clima e de Gestão de 

desempenho. 

 

5.1. Categorização das Informações 

 
 As informações obtidas nas entrevistas foram categorizadas de forma manual e, a 

partir disso, foi iniciado o processo de codificação das informações. Codificação é o 

procedimento de organizar os materiais em “grupos" antes de dar algum sentido a esses 

"grupos" (ROSSMAN; RALLIS, 1998).  

Para o agrupamento das informações foram organizadas 2 (duas) categorias 

principais que emergiram nas entrevistas: Clima Organizacional e Gestão de 

Desempenho. Para uma melhor organização das informações coletadas, foram divididas 

em subcategorias: 7 (sete) para Clima Organizacional e também 7 (sete) para Gestão de 

Desempenho – todas presentes nas entrevistas, conforme os dois quadros que estão na 

sequência: 
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Quadro 5 – Subcategorias do Clima Organizacional: 

Categoria SubCategoria 

Clima Organizacional 

Definição de Clima Organizacional - Correlação de 
Colaboração/Segurança Psicológica com Clima 

Correlação entre colaboração e clima 

Diagnóstico de Clima 

Gestão de Clima Organizacional e Principais 
Iniciativas 

Percepção de Clima Organizacional 

Definição de Clima Organizacional  

Sentimento de pertencimento 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados obtidos na pesquisa. 
 
 

Quadro 6 – Subcategorias da Gestão de Desempenho: 

Categoria SubCategoria 

Gestão de 
Desempenho 

Importância e Modelo de Avaliação de 
Desempenho 

Sentimento de Justiça Organizacional em relação à 
Gestão de Desempenho 

Correlação entre Liderança & Justiça 
Organizacional 

Percepção das Equipes sobre o modelo de 
avaliação de desempenho  

Sentimento de Justica Organizacional em relação à 
Gestão de Desempenho e Colaboração 

Sentimento de pertencimento 

Correlação entre colaboração e clima 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados obtidos na pesquisa. 
 
 

 As subcategorias “Sentimento de Pertencimento” e “Correlação entre colaboração 

e clima” são titularmente iguais para ambas as categorias: de Gestão de Desempenho e 

de Clima, no entanto, retratam perspectivas distintas coletadas por meio de perguntas 

diferentes ao longo das entrevistas e, dessa maneira, foram preservadas. A incidência 
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de citações por parte dos entrevistados sobre os temas, guiados pelas perguntas das 

entrevistas semiestruturadas, seguiram as tendências apresentadas nos quadros a 

seguir: 

 
Quadro 7 – Categoria e Subcategorias de Clima Organizacional: 

Categoria Subcategoria Citações 

Clima Organizacional Definição de Clima Organizacional - Correlação de 
Colaboração/Segurança Psicológica com Clima 1 

Clima Organizacional Correlação entre colaboração e clima 10 

Clima Organizacional Diagnóstico de Clima 12 

Clima Organizacional Gestão de Clima Organizacional e Principais 
Iniciativas 12 

Clima Organizacional Percepção de Clima Organizacional 12 

Clima Organizacional Definição de Clima Organizacional  10 

Clima Organizacional Sentimento de pertencimento 8 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados obtidos na pesquisa. 
 
 

Quadro 8 – Categoria e Subcategorias de Gestão de Desempenho: 

Categoria Subcategoria Citações 

Gestão de Desempenho Importância e Modelo de Avaliação de Desempenho 12 

Gestão de Desempenho Sentimento de Justiça Organizacional em relação à 
Gestão de Desempenho 10 

Gestão de Desempenho Correlação entre Liderança & Justiça Organizacional 3 

Gestão de Desempenho Percepção das Equipes sobre o modelo de avaliação 
de desempenho  13 

Gestão de Desempenho Sentimento de pertencimento 1 

Gestão de Desempenho Correlação entre colaboração e clima 1 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados obtidos na pesquisa. 
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Dentro da categoria Clima Organizacional as subcategorias com maior número de 

citações foram “Diagnóstico de Clima”, “Gestão de Clima Organizacional” e “Principais 

Iniciativas e Percepção de Clima”. Já dentro da categoria Gestão de Desempenho e suas 

subcategorias percebe-se maior incidência em “Importância e Modelo de Avaliação de 

Desempenho”, “Percepção das Equipes sobre o modelo de avaliação de desempenho” e 

“Sentimento de Justiça Organizacional em relação à Gestão de Desempenho”. 

 

 

6. Análise e Discussão dos Dados Qualitativos 

 
 Neste capítulo serão apresentados e discutidos os dados levantados nas 

entrevistas que foram realizadas com o objetivo de responder à pergunta de pesquisa. 

 

6.1. Perfil Demográfico dos Sujeitos de Pesquisa 
 
 Com o objetivo de preservar a confidencialidade dos participantes da pesquisa 

foram codificados todos os nomes, considerando a lógica a seguir: 

 
Quadro 9 – Perfil Demográfico dos Participantes da Pesquisa: 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados obtidos na pesquisa. 
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6.1.1. Gênero 

 
 Dentre o total de participantes nas entrevistas, 75% pertenciam ao gênero 

feminino e 25% ao gênero masculino, conforme demonstra o gráfico abaixo: 

 
Gráfico 1 – Gênero: 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados obtidos na pesquisa. 

 
 

6.1.2. Escolaridade 

  
 100% dos participantes possuem Ensino Superior completo, dos quais 92% já 

possuem ao menos 1 (uma) pós-graduação como demonstra o gráfico abaixo: 

 
Gráfico 2 – Escolaridade: 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados obtidos na pesquisa. 
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6.1.3. Posição Hierárquica 

 

 75% dos entrevistados possuem um cargo de liderança. 

 
Gráfico 3 – Posição Hierárquica: 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados obtidos na pesquisa. 

 
 

6.1.4. Conhecimento dos Temas 

 

 100% dos entrevistados atuam em áreas ligadas à Gestão de Desempenho e ao 

Clima Organizacional, conforme demonstra o gráfico: 

 
Gráfico 4 – Conhecimento dos temas: 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados obtidos na pesquisa. 
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6.1.5. Localidade 

 
 59% dos entrevistados estão baseados no estado de São Paulo, 8% em Goiás, 

25% no Rio de Janeiro e 8% em Fortaleza. 

 
Gráfico 5 – Localidade: 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados obtidos na pesquisa. 

 
 

6.1.6. Participantes por Grupo da Pesquisa 

 
 A maior parte dos entrevistados, ou seja, 42% pertencem ao grupo de Saúde, 33% 

estão dentro do grupo de Serviços Financeiros e 25% no grupo de Serviços. 

 
Gráfico 6 – Participantes por grupo de pesquisa: 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados obtidos na pesquisa. 
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6.1.7. Tempo de Empresa 

 
 Os participantes da pesquisa apresentam a seguinte média de tempo de empresa 

por agrupamento: 
 11,4 anos de empresa no grupo de Serviços Financeiros 

 3,7 anos de empresa no grupo de Saúde 

 7,06 anos de empresa no grupo de Serviços 

 
Gráfico 7 – Tempo de empresa: 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados obtidos na pesquisa. 

 
 

 
7. Análise de Resultados  
 

7.1. Clima Organizacional e Claridade do Conceito 

 
A temática de clima organizacional foi explorada ao longo das entrevistas com 

todos os participantes e o que desperta a atenção é a diversidade de definições 

apresentadas, como pode ser observado em algumas transcrições abaixo: 
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Então, quando a gente fala em clima organizacional, acima de tudo, a 
gente quer realmente um bom ambiente de trabalho, um ambiente 
amistoso, colaborativo.  A gente olha não só para engajamento -- é claro 
que o quanto eles estão engajados e performando importa para gente, 
mas também [importam] esses fatores, de qualidade de vida, de certa 
forma, que ele tem dentro do emprego. O bem-estar que eles têm 
trabalhando na empresa, ter um planejamento, se sentir seguro, se sentir 
confortável para ser quem ele é, dar suas opiniões, sugerir ideias e tudo 
o mais… acho que é isso que a gente consegue ter como ideia de clima; 
não só essa parte de engajamento, mas principalmente a questão 
relacional, que é bem importante para gente. (Entrevistado Serviços 
Financeiros 1) 
 
 

No trecho acima, o entrevistado posiciona o seu entendimento de clima de uma 

maneira prática, a partir de conceitos que passam pelo engajamento, pela segurança 

psicológica e também pela colaboração a partir de sua visão. Outro entrevistado, dentro 

do mesmo agrupamento financeiro, apresenta outra definição para clima organizacional: 
 

Para gente, ele está conectado com a cultura e é uma forma da gente 
escutar o colaborador; é como eu coloco o colaborador no centro disso 
tudo e escuto como ele está vendo ou sendo impactado, e ajusto as 
práticas, os modelos, ou trago melhoria. (Entrevistado Serviços 
Financeiros 2). 
 
 

 Esse entrevistado resume a definição de clima enquanto a percepção e satisfação 

do funcionário em trabalhar naquele ambiente e em se sentir ouvido. Ele ainda 

complementa em sua fala: “Como aqui eu consigo medir as coisas que são valores para 

nós? Como eu consigo medir se as práticas que eu acredito que são importantes assim 

as pessoas também sentem que são importantes” (Entrevistado Serviços Financeiros 2). 

Ainda no âmbito do Agrupamento de Serviços Financeiros emerge outra definição: 

 
O que a gente entende aqui e percebe como clima é como as pessoas se 
sentem em relação às questões de segurança -- física, psicológica --, 
relação de confiança líder-liderado, reconhecimento, desenvolvimento, 
toda a questão do feedback, entra [também] a questão do reconhecimento 
financeiro, se eu entendo que o que eu recebo está adequado… 
(Entrevistado Serviços Financeiros 4) 
 
 

Como é possível observar, o profissional Serviços Financeiros 4 relata a definição 

de clima partindo do sentimento individual e das relações estabelecidas, sempre 
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considerando o líder como um elemento presente. A tendência de variações dos 

conceitos se mantém, independentemente do agrupamento. O Entrevistado Serviços 1, 

por exemplo, entende clima como a percepção da empresa pelos colaboradores, tal como 

expressa no seguinte trecho: “é muito importante para gente entender como é que a gente 

está sendo visto pelos nossos colaboradores”. Já o Entrevistado Serviços 2, posiciona o 

clima como “o conjunto de ações visando que as pessoas se sintam bem no ambiente de 

trabalho e possam contribuir genuinamente como são".  

 É notório que existe uma dispersão entre o entendimento dos conceitos de clima 

organizacional e que eles mudam de acordo com cada uma das organizações 

participantes do estudo. Em alguns momentos, o conceito se confunde com o conceito 

de clima psicológico, já apresentado na revisão de literatura.  

Percebe-se também outras perspectivas no âmbito do agrupamento de Saúde, no 

qual notam-se 2 (duas) definições relacionadas à “satisfação”, tal como definem os 

Entrevistados Saúde 2 e Saúde 4, respectivamente, nos seguintes trechos: “Clima 

organizacional, dentro da empresa é entendido como qualidade de vida e felicidade no 

trabalho; esses são os dois pilares que nós entendemos" e "satisfação do funcionário". 

Ainda no grupo de Saúde emergiu outra definição, na qual é adicionada a visão do modo 

como uma pessoa influencia as demais, como é possível observar: 

 
[...] o clima organizacional é como eu trabalho, é a entrega desse meu 
resultado, e não voltado só para o número, né?! A minha percepção [é 
que] tem que ser para pessoa que está realizando aquele trabalho, porque 
o resultado só vem através de pessoas e são as pessoas que a gente 
precisa valorizar dentro da nossa organização. (Entrevistado Saúde 3) 
 
 

Nessa última menção, a definição de clima estaria conectada à forma como os 

resultados são entregues, engajando outras pessoas e não necessariamente partindo da 

satisfação, da percepção ou ainda da avaliação da organização, por exemplo.  

As respostas apontam para diversos entendimentos, os quais demonstram uma 

ampla interpretação do significado de clima organizacional que associam modos de 

percepção individual e coletiva. Nesse sentido, o real entendimento do significado de 

clima em uma organização poderia, portanto, melhorar a atuação dos times de Recursos 

Humanos, sobretudo na maneira como realizam sua gestão, evitando confusões entre 
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satisfação, qualidade de vida e clima, entre outros elementos. Como exemplo disso, 

tomamos a citação de Palácios e Freitas (2006, p. 46): “Indagar se os empregados de 

uma empresa estão satisfeitos ou não com as práticas organizacionais, está sendo 

realizado um diagnóstico do nível de satisfação dos membros da organização, e não do 

clima”. 

 

7.1.1. Diagnóstico de Clima Organizacional 
 

Assim como as definições de clima foram exploradas ao longo das entrevistas, 

foram observadas também as estratégias para diagnóstico de clima organizacional em 

cada uma das organizações participantes do estudo. E, desse modo, a partir das 

definições foi possível perceber que também existe um amplo leque de instrumentos 

utilizados para realização de diagnóstico: 

 

Hoje, a empresa faz todo ano a pesquisa da GPTW, que é uma pesquisa 
padrão para todas as empresas, [feita pelo] próprio time da GPTW e que 
a gente acaba não acessando. E a gente também tem uma outra 
pesquisa, porque a xxxxx xxxxxx é uma joint venture, então a gente tem 
a parceria com a xxxxxx, e a xxxxx – a matriz, da Holanda – tem uma 
própria pesquisa de clima interno deles, com os consultores deles. A 
gente tem esses dois relatórios, que acabam sendo coerentes um com 
outro. (Entrevistado Serviços Financeiros 1) 
 
 

Esse profissional cita que utilizam dados provenientes de pesquisas para realizar 

o diagnóstico de clima, assim como a ampla maioria dos profissionais entrevistados. 

Convém recordar que todos os entrevistados foram retirados do Ranking GPTW e que 

uma das etapas do processo de certificação é a realização de uma pesquisa. Outro 

depoimento corrobora tal afirmação: 
 

A gente participa da GPTW, esse é o 14º ano que participamos. Fomos 
reconhecidos na maioria das vezes em segundo lugar, ou na empresa do 
nosso negócio, pelo nosso porte… então, a gente tem bastante 
credibilidade na pesquisa, né? Acabamos de sofrer a pesquisa, ela 
acabou agora, semana passada. (Entrevistado Serviços 1)       
 
 



53 
 

A pessoa entrevistada corrobora a perspectiva apontada no parágrafo anterior, o 

que também pode ser percebido no agrupamento de Saúde, com o depoimento do 

Entrevistado Saúde 1 “[..]a empresa tem uma ferramenta de Pulse Survey bastante 

abrangente [...]" 

A partir da definição de clima existente em cada organização trabalha-se com um 

instrumento de coleta de informações para o trabalho diagnóstico, como exemplificado 

nos fragmentos anteriores retirados das entrevistas.  

 

7.1.2. Gestão de Clima Organizacional 
 

Ao longo das entrevistas foram exploradas as iniciativas realizadas pelas 

empresas para dar sustentação ao clima organizacional. Nesse sentido, as perguntas 

realizadas questionavam de que maneira as organizações mantêm o clima perante suas 

equipes e, assim, foram obtidos resultados bastante abrangentes, conforme alguns 

fragmentos na sequência: 
 

Voucher do Ifood e o day off; home office; ações de saúde e bem-estar. 
Nutricionista para consultas e montar um plano alimentar; Ações para 
mulheres e homens (Novembro Pass, Auxílio internet, Gym Pass 
(Entrevistado Serviços Financeiros 1) 
 
 

 Para esse entrevistado foram apresentadas iniciativas que oferecem benefícios e 

bem-estar.  Já a resposta do Entrevistado Serviços 1 foi a seguinte: "[...] filosofia de portas 

abertas, onde as lideranças das principais unidades têm uma relação muito próxima com 

seus colaboradores, Café com Líder e conversa com CEO”. Nesta última perspectiva, 

foram apresentadas iniciativas conectadas com diálogo e cultura. O entrevistado em 

questão complementou sua fala: 
 

[...] A gente que gosta de gente -- a gente usa isso, que é um valor nosso. 
Isso está muito forte na nossa cultura e de forma muito aberta. Então, o 
colaborador aqui pode dar a sua opinião sobre o negócio, sobre um 
processo, sobre uma melhoria; ele vai ser ouvido, aqui ele vai ter um 
feedback [sobre] se é para ter continuidade ou não. Então, hoje, eu vejo 
que um dos nossos principais pontos é essa abertura, essa transparência 
e essa acessibilidade dos líderes com os colaboradores. (Entrevistado 
Serviços 1). 
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 Para a mesma questão, o Entrevistado Serviços 3 respondeu: 

 
Programa “Reconhecimento dos Valores”, onde as pessoas votam nas 
outras sobre um dos sete valores. Abre-se a campanha, uma semana por 
ano, e eu vou votar no Ivan sobre o valor “Generosidade” porque ele é 
uma pessoa que compartilhou comigo o resultado da pesquisa… Essa 
votação é submetida a um comitê, depois é feito o reconhecimento e as 
pessoas recebem um diploma. Então, é um reforçador dos valores, da 
ética e da cultura da empresa. Outra coisa que a gente tem feito são 
pequenas campanhas internas, falando sobre condutas éticas, sobre 
valores, sobre a cultura da empresa, peças individualizadas, peças de 
filmes e outras ações assim. Sempre contando histórias, sempre 
reforçadores cultura” (Entrevistado Serviços 3) 
 
 

 O referido participante menciona uma perspectiva de reforço em socialização que 

conta com a participação das pessoas para a manutenção do clima. Existe um 

direcionamento muito forte para reforçar as práticas e a conexão com uma cultura 

organizacional. Por outro lado, o entrevistado Saúde 1 respondeu: 

 
[...] Em segundo, olha-se muito para visão do negócio; a nossa visão 
como empresa. E o terceiro é para os elementos básicos, que em uma 
multinacional como a XXXX -- até como uma XXXXX -- são elementos 
que estão acima daquilo que é giver, né? Então, não é só salário. É 
salário, é o bônus, uma boa ficha médica, um bom ambiente de trabalho, 
um bom escritório. É uma empresa que tem o privilégio de ter uma visão 
360o do clima organizacional. Quando você oferece coisas muito 
avançadas, o nível [para] você querer engajar muito as pessoas já não 
está mais nas questões básicas, se a gente olhar para Pirâmide de 
Maslow, e vai para outras questões que são mais elaboradas. Ambiente 
de trabalho, propósito, colaboração dentro da organização, simplificação 
de processos, essas coisas, sentido no que você faz, empoderamento [...]. 
(Entrevistado Saúde 1) 
 
 

O trecho acima demonstra que a forma como o clima organizacional é trabalhado 

varia de acordo com as necessidades e com o alinhamento da cultura. O nível e a 

profundidade partem da exigência apontada pela força de trabalho nas pesquisas e uma 

correlação com os conceitos de necessidades humanas foi estabelecida para 

exemplificar. O Entrevistado Saúde 4 traz uma perspectiva distinta, quando perguntando 

de que maneira sua organização realiza gestão de clima: 
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Nenhuma, zero. Eu não vejo nenhuma prática da companhia que 
realmente tenha grande influência no clima organizacional, pra mudá-lo. 
Por que eu te falo isso? A minha percepção é que isso tudo que eu falei, 
esses três pontos, que são valores para empresa, você acaba retendo as 
pessoas muito por causa disso (remuneração, benefícios e jornada exata 
sem ficar a mais). Não é porque eu estou crescendo, não é porque eu 
estou me desenvolvendo, não é porque eu sou desafiado, não é porque 
eu me identifico com o propósito da área… enfim, você não vê muito isso 
[o sentimento], mas você acaba retendo as pessoas muito por causa disso 
[a remuneração]. O resto, se eu tô saindo bem numa pesquisa, se todo 
mundo está dizendo que está satisfeito com o que está recebendo, por 
que eu vou mexer? Então, é muito nesse sentido que eu vejo lá. Eu acho 
que a companhia tem potencial, mas, infelizmente, não vejo práticas para 
que você realmente melhore o clima dentro da companhia. (Entrevistado 
Saúde 4) 
 
 

 Esse último relato aponta apenas para a remuneração, para os benefícios e para 

os Programas de Qualidade de Vida como a forma que a organização realiza gestão de 

clima organizacional. Ao longo das entrevistas, a partir dos trechos apresentados, pode-

se observar que as diversas definições de clima organizacional fazem com que as 

organizações adotem práticas de gestão de clima alinhadas às suas próprias definições, 

o que demonstra amplitude no entendimento do significado de clima pelas equipes de 

Recursos Humanos e demonstra também o potencial do impacto que tal entendimento 

gera na percepção de clima, a partir das estratégias adotadas, por parte de todos os 

empregados.  

 

7.1.3. Percepção de Clima Organizacional 
 
 Os profissionais de RH foram questionados sobre a forma com que, 

eventualmente, os colaboradores perceberiam o clima organizacional. Os trechos abaixo 

apontam as perspectivas de cada um, a partir de seus contextos, práticas e 

entendimentos de clima próprios: 

 
[...] acho que os colaboradores reconhecem os esforços da empresa para 
ser cada vez mais transparente. Sempre quando a gente tem alguma 
mudança, de direcionamento, de posicionamento, o próprio presidente 
grava um vídeo -- se ele não conseguir falar ao vivo -- comunicando todo 
mundo. A gente tem trimestralmente o “Papo Reto com o Presidente”, que 
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é justamente pra ele falar com todo mundo sobre como estamos e quais 
serão os próximos. (Entrevistado Serviços Financeiros 1) 
 
 

Esse fragmento reforça a perspectiva apontada anteriormente de que, na visão do 

profissional de RH, os colaboradores reconhecem as práticas realizadas dentro do 

contexto da organização, mas isso não necessariamente reflete o conceito acadêmico de 

clima apresentado nos capítulos anteriores. O mesmo pode ser observado no 

depoimento abaixo: 

 
Vou ser redundante por tudo que comentei, temos um clima bastante 
positivo. Não somos perfeitos e temos problemas em algumas áreas, mas 
no geral temos muito mais coisas positivas que negativas. Existem 
oportunidades, mas por tudo que foi feito. (Entrevistado Serviços 2) 
 
 

O relato relacionou senso de pertencimento e clima, sendo um a consequência do 

outro no trecho apresentado. Em outro depoimento, a perspectiva é a de que o 

engajamento das pessoas se dê apenas pela relevância econômica do pacote de 

compensação e dos benefícios. 
 

As pessoas trabalham muito com receio de qualquer erro, entende? Eu 
não posso errar em nada. Qualquer erro vai ser punido em algum 
momento. Então, você vê as pessoas trabalhando muito com medo, o 
medo de errar. Por isso que eu te falei que as pessoas não se envolvem 
com problemas que não sejam da área delas. Tudo que for sair da zona 
de conforto ou mudar processos é um sacrilégio para grande maioria das 
áreas. Então, eu entendo que as pessoas trabalham meio que com receio. 
Se eu ganho bem, tenho bons benefícios e tenho meu horário de entrada 
e saída, eu quero manter isso. Mas não vou dizer que eu percebo as 
pessoas felizes no trabalho, tá? (Entrevistado Saúde 4) 
  
 

 A partir dos trechos é possível observar que os colaboradores possuem uma 

percepção de clima organizacional baseada nos conceitos de clima adotados em suas 

organizações. Tais percepções são influenciadas pela maneira como as empresas fazem 

a gestão de iniciativas com o objetivo de manter e de monitorar o clima considerado como 

adequado/necessário para o contexto e para os desafios vividos pelo negócio. É 

importante constatar que não foram apresentadas definições por parte dos profissionais 
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de RH quando questionados sobre a percepção de clima dos empregados o que, 

eventualmente, poderia sugerir falta de clareza pela força de trabalho de suas empresas. 
 

7.2.  Colaboração/Cooperação e Pertencimento  

 

No decorrer das entrevistas emergiu o assunto sobre a forma como os 

profissionais de Recursos Humanos percebiam a colaboração e o pertencimento das 

pessoas em relação às suas organizações. Quando foram questionados sobre o 

sentimento de pertencimento de suas equipes, no que diz respeito à empresa, as 

respostas foram as seguintes: 

 
O nível é Altíssimo! Na organização que a gente trabalha é altíssimo. A 
gente mede [na pesquisa de] clima se eu tenho orgulho da empresa, a 
gente mede se eu indicaria pessoas para trabalhar nessa empresa – e 
todos eles giram em torno de 90%. Acho que o índice de orgulho, eu não 
vou lembrar o nome, mas eu acho que ele é 97-98%. Ele é altíssimo.  
(Entrevistado Serviços Financeiros 2) 
 
Muito! Eles têm muito orgulho de trabalhar aqui, a pesquisa mostra muito 
isso. [A pergunta que diz] Se você tivesse que indicar alguém, se você 
tivesse que dizer pra alguém que você trabalha aqui, você se mostra 
orgulhoso disso? Isso a gente tem há muitos anos. É um índice muito 
significativo pra gente, e demonstra isso na pesquisa, quando você 
conversa com as pessoas… (Entrevistado Serviços 1) 
 
Grande parte, hoje, já se sente. O time assistencial é um time muito cheio 
de dores. Sempre que a gente fala desse time, a gente compara muito a 
um time de chão de fábrica, um time de canteiro de obra da construção 
civil [...]. (Entrevistado Saúde 3) 
 
 

Em todos os relatos há uma forte percepção de que existe senso de pertencimento 

entre as equipes e as organizações, especialmente por todas as empresas apresentarem 

bons indicadores de clima. “Pertencer a refere-se a pertencer como um fenômeno 

relacional, no qual as pessoas se sentem valorizadas por fazerem parte de um grupo ou 

organização” (HAGERTY; LYNCH-SAUER; PATUSKY; BOUWSEMA; COLLIER, 1992). 

Nesse sentido, os autores colocam a perspectiva do que o senso de pertencimento se 

conecta a estar em contato com um grupo ou uma organização. 



58 
 

Quando explorada a perspectiva de colaboração, os seguintes pontos de vista 

emergiram: 
 

Ah, as pessoas são muito colaborativas! A XXXX é uma empresa 
extremamente acolhedora e essa é uma característica organizacional. 
(Entrevistado Serviços Financeiros 1) 
 
Sim, a gente tem essa visão muito clara de colaboração; as pessoas têm 
essa necessidade muito clara de cooperar. O individualismo existe, mas 
ele é rechaçado pelas equipes e pelas lideranças também. (Entrevistado 
Serviços 3) 
 
Eu acredito que as pessoas colaboram, elas superam um pouco o modelo 
de performance, porque esse apoio social e essa troca são muito 
importantes para construção de relacionamento, para nossa vivência, 
[para ter] uma vivência mais leve. Então eu acho que sim, as pessoas 
colaboram, apesar dos modelos, em alguns momentos, influenciarem 
uma competição. (Entrevistado Serviços Financeiros 4) 
  
 

 Nota-se que a perspectiva de colaboração está presente nas organizações, no 

entanto, o Entrevistado Serviços Financeiros 4 traz o ponto de vista de que o modelo de 

gestão de desempenho eventualmente poderia influenciar para que houvesse existência 

de competição em detrimento de colaboração. Por meio das entrevistas, é possível 

interpretar que as organizações geram conexão e senso de pertencimento com suas 

equipes, estimulando a colaboração, ainda que, em alguns momentos, o modelo de 

gestão de desempenho possa afetar a percepção de colaboração. 

 

7.3. Gestão de Desempenho 
 
 Ao longo das entrevistas explorou-se o entendimento dos profissionais de 

Recursos Humanos sobre os conceitos de desempenho aplicados à dinâmica 

organizacional. É interessante perceber a pluralidade de entendimentos e de práticas 

existentes no âmbito deste campo, assim como sua aplicação dentro das organizações. 

Os trechos a seguir, exemplos de cada um dos agrupamentos, ilustram isso:  

 
O Ciclo é uma forma de desempenho em que a gente avalia os 
colaboradores em quatro pilares, quatro etapas. A etapa inicial é a de 
metas. Nessa parte de metas, a gente tem um modelo também 
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estruturado, não só para avaliação de performance, como também para 
pagamento da PPR, que é o nosso bônus anual. E [nessa etapa] a gente 
analisa o que os colaboradores estão trazendo de resultado para a 
empresa... (Entrevistado Serviços Financeiros 1) 
 
[...] Ela já possui um modelo relativamente tradicional. Ela simplificou o 
modelo e olha pra questão “do que” -- dos objetivos -- e do “como” 
também. Se eu não estou enganado, eram quatro ou cinco níveis de 
gradações de performance, e aí simplificou para três. (Entrevistado Saúde 
1) 
 
A gente trabalha por níveis, então a base tem uma avaliação de 
desempenho muito ligada às suas performances coletiva e individual. E 
os níveis mais altos, gerenciais e de diretoria, têm uma avaliação de 
performance ligada muito à gestão coletiva. Tudo isso dentro da avaliação 
de desempenho. Quanto ao bônus, só o pagamos para níveis gerenciais, 
de diretoria e especialistas. Uma parte desse bônus seria em torno de 
10% pelo resultado da organização, 40% pelo resultado da área ou da 
regional, e os outros 50% pelos resultados individuais. (Entrevistado 
Serviços 3) 
 
 

Em todos esses casos nota-se que há um alinhamento com o conceito acadêmico 

de Desempenho, ainda que sua aplicação seja distinta, o que pode ser observado quando 

se compara tais fragmentos com a explicação de Lucena (1992, p. 29): “O desempenho 

pode ser reconhecido como a manifestação concreta, objetiva do que o empregado é 

capaz de fazer. É algo que pode ser definido, acompanhado e mensurado”.  A partir dessa 

perspectiva, os grupos de empresas estudados demonstram ter clareza da importância 

da existência do modelo de gestão de desempenho e de seu desdobramento dentro da 

organização, assim como do impacto para atingimento das metas organizacionais. 

A importância de possuir práticas e iniciativas para mensurar e para trabalhar o 

desempenho aparecem na fala dos entrevistados, conectando o modelo existente em 

sua organização à sua necessidade. Do ponto de vista teórico, Freitas (2005) comenta 

que a maneira como a organização percebe o desempenho influencia diretamente o 

modo como o modelo de avaliação é desenhado. Com isso em mente, a percepção dos 

profissionais de Recursos Humanos com relação ao modelo ideal de avaliação de 

desempenho estaria conectada à sua crença sobre a relevância e sobre o formato 

adequado para o contexto organizacional dado. Nesse mesmo sentido, o modelo em 

utilização poderia gerar percepções negativas por parte dos empregados em relação à 

confiabilidade do processo, como um entrevistado narra a seguir: 
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[...] Antes, a gente não tinha um processo de gestão de desempenho 
muito bem amarrado; não era tão claro, e os colaboradores tinham uma 
queixa constante de que não tinha transparência e que tinha muito 
favoritismo [...]. (Entrevistado Serviços Financeiros 1) 
 
 

 A partir da visão de Freitas (2005), é possível constatar que um modelo sólido e 

transparente de desempenho precisa estar conectado à estratégia e à cultura da 

organização, influenciando em determinada proporção na percepção do clima 

organizacional existente. No subitem a seguir, serão apresentadas considerações, a 

partir da percepção dos entrevistados, sobre os modelos existentes nas empresas e 

sobre a maneira como acreditam que as equipes os percebem. 

 

7.3.1. Percepção das Equipes em relação ao Modelo de Gestão de Desempenho 
 
Perguntou-se também aos profissionais de Recursos Humanos qual era a visão 

que eles tinham sobre qual seria a percepção das equipes acerca dos modelos de 

avaliação de desempenho utilizados. No item anterior observou-se que existia clareza 

por parte dos entrevistados em relação ao modelo e sua importância para cada contexto 

organizacional, no entanto quando questionados com relação à percepção das equipes 

sobre os mesmos modelos notam-se inconsistências: 

 
Agora, eu acho que a maioria das pessoas ainda, talvez, não consiga 
perceber a importância da criação dos indicadores e isso impacta lá em 
desempenho, porque me dá a sensação de que fica uma coisa mais 
proforma de fazer. (Entrevistado Serviços Financeiros 3) 
 
Existe de um todo na organização -- parte das pessoas acha justo e parte 
não. A empresa até pouco tempo atrás não tinha um modelo de avaliação 
de desempenho e o papel da liderança conectada com isso é fundamental 
de maneira a dar sentido e forma a como as pessoas se sentem e 
percebem o modelo trabalhado. (Entrevistado Serviços 2)      
 
Você tem uma parte dos times que está focada em simplesmente ganhar 
dinheiro, eu quero meu bônus, pronto e acabou; então está ótimo do jeito 
que está. Agora, se você olha para um time que quer ser de alta 
performance, com o cara que quer crescer, quer se desenvolver, enfim, 
fazer a diferença, eu acho que isso [o modelo de avaliação] pode ser 
frustrante, tá? Então, quando você olha para os dois tipos, eu acho que 
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tem ganhos pra quem realmente está olhando só para o seu bônus; agora 
pra quem está olhando e “puxa, eu posso muito mais, eu posso fazer a 
diferença, posso transformar isso aqui”, nesse caso, não, realmente é 
desafio porque ele olha pro cara do lado e fala: “meu, o cara vai ganhar a 
mesma nota que eu. A avaliação dele vai ser igual a minha e ninguém vai 
nem saber qual cara é muito melhor. (Entrevistado Saúde 4) 
 
 

Esses profissionais narram que as equipes que trabalham em suas empresas não 

estariam satisfeitas com os modelos de avaliação de desempenho utilizados, ainda que 

eles próprios (os profissionais de RH) tenham clareza e os entendam como adequados 

para os contextos organizacionais, como discutido na seção anterior. Esse paradoxo é 

abordado por dois autores: 

 
No entanto, observa-se que, há diferenças entre as percepções dos 
trabalhadores e dos dirigentes de uma organização sobre a AD. Para os 
primeiros, a AD é um instrumento de pressão ao seu empenho no 
trabalho, enquanto que para os outros, esta serve (ou deveria servir) de 
base orientadora ao desenvolvimento pessoal e profissional dos 
trabalhadores. Na verdade, estas percepções guardam entre si o ponto 
comum de controle da produção, permeado pela ideologia dominante do 
período fordista e taylorista, como forma de garantir a existência das 
organizações no mercado de trabalho. (PHILADELPHO; MACÊDO, 2007, 
p. 30) 
 
 

A visão apresentada descreve que existem dois grandes prismas em relação às 

temáticas de desempenho, sendo, o primeiro, o dos empregados da empresa e, o 

segundo, o da organização – esta aqui representada pelos profissionais de Recursos 

Humanos. Nesse sentido, os modelos de desempenho apoiariam a organização no 

sentido de mensurar e de monitorar sua performance gerando, ao mesmo tempo, valor 

para as pessoas em um contexto ideal. 

Uma grande variável apontada pelos entrevistados, como um fator de influência 

de percepção do modelo, é o papel da liderança na experiência do empregado durante a 

avaliação de desempenho. Philadelpho e Macêdo (2007, p. 31) afirmam que “Todo 

trabalhador espera que seu gerente faça periodicamente uma análise de seu 

desempenho. Esta seria uma forma do trabalhador saber como sua atuação na 

organização está sendo visualizada”. Nesse sentido, as autoras relacionam o 
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desempenho individual com o coletivo e significam, por outro olhar, a importância de 

mensurar o desempenho. Alguns trechos abaixo reforçam tal perspectiva: 

 
O ciclo conseguiu amarrar as falhas do processo, ele está claro e 
transparente. Mas quando a gente vê casos específicos em que o gestor 
tem problema de clima dentro da área -- não consegue gerir bem, tem 
alguma resistência por parte do gestor com o colaborador -- problemas 
muito individuais acabam interferindo no ciclo, porque a avaliação de 
melhor peso é do próprio líder e também do colegiado de líderes. 
(Entrevistado Serviços Financeiros 1) 
   
Se eu acho que todo mundo, no final da avaliação, acha que foi 
justamente avaliado? Eu acho que isso depende muito do papel da 
liderança e não do processo. Se a liderança fez, no começo do ano, um 
bom contrato de metas, não escrito, mas de combinados com essa 
pessoa -- em que estágio de desenvolvimento ela está, como ela é vista 
na empresa, quais são as possibilidades dela para aquele ano, como que 
a gente vai ajudar ela a atingir --, uma boa conversa, tanto de feedback 
anterior [quanto] de expectativas futuras; se essa liderança faz, ao longo 
do ano, um acompanhamento frequente, tem as conversas francas e faz, 
no final do ano, uma avaliação coerente com isso, eu não acho que as 
pessoas se sintam injustiçadas. (Entrevistado Serviços Financeiros 2) 
 
"[...], mas acho que o principal trabalho que nós estamos fazendo é o 
desenvolvimento da liderança. O que nós mostramos é o seguinte: se é 
bem feito, se é algo feito com responsabilidade, se é algo feito de forma 
efetiva, com eficiência e com eficácia, ele funciona. Então não dá pra 
liderança sair marcando a mesma opção para todos os colaboradores, 
porque a pessoa que atua naquela área vai ver que não é justo. 
(Entrevistado Saúde 2) 
 
 

Por essa perspectiva o papel do gestor impactaria diretamente a percepção dos 

colaboradores em relação ao modelo. Já pela perspectiva teórica, Ribeiro (2005, p. 295) 

menciona que: “A avaliação de desempenho é o momento esperado pelo funcionário para 

que alguém fale de seu desempenho”. Essa definição indica a importância do gestor 

nesse processo, assim como na experiência das pessoas ao participarem de um ciclo de 

avaliação reconhecendo-o como relevante ou não.  

Nesse sentido, um dos entrevistados quando perguntando se os colaboradores 

percebiam como justa a avaliação respondeu: "Eu diria que as pessoas acham que não, 

mas muito menos pela ferramenta, e muito mais por como o gestor dá o feedback, né? E 

eu não acho que contenta a maior parte das pessoas, a média [das pessoas], vamos 
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dizer assim" (Entrevistado Saúde 1) e este achado reforça a linha de raciocínio construída 

até agora. 

 

7.4. Justiça Organizacional, Senso de Pertencimento e Colaboração  

   

  Apresentou-se a seguinte afirmação em uma das entrevistas: 

 
Existe um sentimento muito grande dentro da xxxxxx, por ser uma 
cooperativa e a liderança ser uma que, por mais que sejam colocadas 
pessoas por eleições, que é o caso do presidente, tem um sentimento 
muito antigo de que a percepção dessas lideranças era muito "eu estou 
ali porque eu fui indicada", né? É aquela coisa do protecionismo, do 
nepotismo. Então, isso acontecia muito lá. (Entrevistado Saúde 4) 
 
 

 O trecho acima ilustra uma perspectiva de favoritismo dentro da organização, em 

um olhar amplo e não necessariamente conectado à visão de gestão de desempenho. O 

depoimento coloca em evidência a máxima de que processos não transparentes de uma 

empresa podem impactar a percepção que as pessoas têm de um determinado 

contexto/situação. Pela ótica de gestão de desempenho foi possível compreender que a 

percepção de justiça organizacional influenciaria, portanto, a relação do colaborador com 

a organização e, inclusive, seu nível de pertencimento e que isso poderia ser uma 

consequência da gestão de desempenho. 

 
Então, eu acho que as pessoas ainda têm esse sentimento de injustiça, 
de não serem bem avaliadas, mas, de novo, eu acho que isso é uma 
questão cultural. E aí, acho que é cultural do brasileiro, eu acho que é 
cultural dos RHs, o que a gente carrega de herança, de um RH mais 
mecânico, de um RH muito "é o que a gente vai fazer, é o que dá", 
entendeu? Eu acho que vai demorar pra gente conseguir virar essa chave.  
(Entrevistado Saúde 5) 
 
 

 O Entrevistado Saúde 5 aponta para o sentimento de injustiça organizacional 

dentro do modelo de avaliação e como isso refletiria a percepção da pessoa de dentro 

para fora. É importante salientar que todas as pesquisas que tocam a justiça 

organizacional vêm demonstrando que os colaboradores são sensíveis a qualquer 

situação que impacte o contexto da justiça (REGO, 2000).  
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Apenas por ser uma grande preocupação por parte das empresas, os julgamentos 

que tangem a justiça tornam-se frequentemente reais sob circunstâncias nas quais 

existem resultados negativos, poucos recursos, grandes mudanças ou mesmo mudanças 

de poder (GREENBERG, 2001). Nessa visão, os impactos no vínculo de pertencimento 

com a empresa ou mesmo de colaboração entre equipes eventualmente poderiam ser 

percebidos, como citam Bastos, Brandão e Pinho (1997, pp. 100-101), a partir da 

definição de comprometimento organizacional: 

 
Convivendo com inúmeros outros conceitos (envolvimento, identificação, 
entre outros), entre as diversas definições de comprometimento 
organizacional, constantes da literatura, pode-se perceber algumas 
dimensões de significados comuns, a saber: o desejo de permanecer, de 
continuar; o sentimento de orgulho por pertencer, a identificação, o apego, 
o envolvimento com objetivos e valores; engajamento, exercer esforço, 
empenho em favor de.  
 
 

 Com esse conceito em mente, o nível de comprometimento das equipes estaria, 

portanto, vinculado à maneira como elas percebem a justiça existente dentro do ambiente 

e como são avaliadas. Um trecho coletado em uma das entrevistas reforça tal 

perspectiva: 

 
Eu acredito que as pessoas colaboram, elas superam um pouco o modelo 
de performance, porque esse apoio social e essa troca são muito 
importantes para construção de relacionamento, para nossa vivência, 
[para ter] uma vivência mais leve. Então eu acho que sim, as pessoas 
colaboram, apesar dos modelos, em alguns momentos, influenciarem 
uma competição. (Entrevistado Serviços Financeiros 4) 
 
 

 O entrevistado menciona que é possível existir colaboração em um contexto no 

qual exista uma avaliação que considere performances individuais, sobretudo em razão 

do apoio social existente, influenciando, desta maneira, a percepção do ambiente, o 

sentimento de justiça e o modelo de avaliação de desempenho. 
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8.  Considerações  
 
 A partir da interpretação dos dados levantados ao longo das entrevistas 

realizadas, perceberam-se alguns pontos importantes sobre as opiniões dos profissionais 

de Recursos Humanos com relação à pergunta de pesquisa, assim como emergiram 

também temáticas relevantes para complementação do estudo. 

 Até a presente etapa da pesquisa, percebe-se que as organizações, cujos 

profissionais foram entrevistados, apresentam investimentos na temática de clima 

organizacional atuando, desde o processo de diagnóstico, na definição, na construção 

de planos de ação e no monitoramento. Existe um alinhamento, em termos de estrutura, 

com os conceitos de pesquisa de clima apresentados na revisão de literatura a partir de 

Bedani (2006).  

Um ponto chave observado é que as empresas não demonstram ter clareza e 

tampouco comum entendimento em torno do conceito acadêmico de clima 

organizacional, o que faz com que cada uma delas adote um conceito próprio de acordo 

com sua realidade e, por consequência, implantem planos de ação e monitoramento que 

façam sentido a partir de suas próprias definições de clima. É interessante considerar 

que, talvez intuitivamente, as organizações considerem o conceito de clima estratégico 

adotando, para cada contexto, um clima para algo, assim como expressado no trabalho 

de Ostroff, Kinicki e Muhammad (2013).   

 Nesse sentido, na academia, o conceito de Clima apresentado por Hernandez & 

Melo (2003) aparece parcialmente nas palavras de alguns entrevistados, especialmente 

quando mencionam elementos como salário e benefícios, no entanto, não oferecem 

clareza quanto à perspectiva de eficácia organizacional e consistência, nem quanto às 

variáveis, aos níveis ou dimensões do clima organizacional. As organizações, muitas 

vezes, confundem conceitos como, por exemplo, o de satisfação do colaborador 

(COSTA; TANIGUCHI, 2009), o de múltiplas variáveis existentes e sua influência 

(SOUZA et al., 2009) e o de níveis de clima (EHRHART; SCHNEIDER; MACEY, 2014), 

na definição de seus instrumentos de pesquisa, o que pode levar à inexatidão para 

execução de planos de ação consistentes.  
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A mesma lógica pode ser percebida quando avançam perguntas que exploram a 

percepção dos profissionais de Recursos Humanos sobre a forma como as equipes 

percebem o clima e as iniciativas que o compõem, não sendo apresentados conceitos 

acadêmicos em nenhuma das respostas dos entrevistados. De maneira geral, foram 

comentadas as suposições de sentimentos e inferências de como os colaboradores 

perceberiam o clima ecoando, de certa maneira, com a visão de Chermack et al. (2015), 

na qual os sentimentos existentes definiriam a percepção de clima em um ambiente. É 

interessante observar tal aspecto, pois a percepção de clima organizacional poderia 

sofrer oscilações à medida que as equipes tivessem clareza e entendimento do clima 

organizacional em que estão inseridos gerando, potencialmente, mudanças nas 

estratégias das organizações para realizar acompanhamento das práticas que tocam os 

colaboradores, assim como suas percepções. Tais mudanças, eventualmente, exigiriam 

maior atenção ou mesmo uma ação mais proativa das equipes de Recursos Humanos 

no desenho e no monitoramento da estratégia de clima. 

O modelo abaixo sistematiza os achados na etapa de análise qualitativa: 

 

Figura 7 – Sistematização da análise qualitativa 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O clima organizacional é composto por diversas variáveis que emergiram 

constantemente no decorrer das entrevistas, dentre elas:  a colaboração (cooperação), a 

percepção de clima, o pertencimento organizacional, a gestão de desempenho e a justiça 

organizacional. Em todos os casos existe ação de retroalimentação entre todas com a 

definição propriamente dita de clima, conforme o modelo acima apresentado. Nesse 

sentido, convém considerar que a claridade do entendimento sobre o que seria o clima 

dentro de uma organização é, portanto, o que influenciaria de maneira direta todas as 

variáveis, inclusive, a gestão do clima e como as equipes o percebem. 

 Outro aspecto interessante é o fato de que as organizações posicionam a temática 

da liderança como sendo fundamental na construção da percepção de clima 

organizacional, na experiência com as interações de desempenho, no senso de 

pertencimento e na justiça organizacional, mas não foram apresentadas ações 

estruturadas para desenvolvimento de líderes nas iniciativas de gestão de 

clima/desempenho na maioria dessas empresas. O entendimento dos conceitos de 

gestão de desempenho apresenta pequenas variações, porém, quando comparado com 

a literatura, partem, geralmente, de uma mesma fundamentação teórica. 

 Ainda no campo da gestão de desempenho, é curioso observar a clareza com que 

as equipes de Recursos Humanos percebem as avaliações de desempenho e atribuem 

sua importância para os contextos organizacionais, ao mesmo tempo em que 

reconhecem o fato de as equipes não os entenderem como claros ou justos. Uma 

avaliação adicional é a de que, apesar de toda colaboração e senso de pertencimento 

gerado dentro das empresas, o modelo de avaliação de desempenho pode, 

eventualmente, causar competição interna e impactar a percepção de colaboração. A 

pauta de gestão de desempenho foi apresentada como uma variável de clima dentro das 

empresas e não como um fator gerador da percepção de clima. A falta de clareza do 

entendimento do clima em uma empresa eventualmente se conectaria com a gestão de 

desempenho como uma variável que o compõe. 

 Paula e Queiroga (2015) apresentam em sua publicação um estudo que 

correlaciona desempenho e clima evidenciando, assim, a ação de influenciar e de ser 

influenciado. A partir dessa visão, é interessante avançar na análise de que as 

organizações com maior entendimento de clima organizacional, de sua importância, de 
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sua conexão com a estratégia e finalidade, tendem a ter uma melhor percepção das 

variáveis que o influenciam. As entrevistas qualitativas sugerem que o entendimento do 

clima como um elemento estratégico da organização direciona as práticas a gerarem 

melhor experiência na força de trabalho passando desde a comunicação, iniciativas, etc. 

Tal perspectiva também pode ser percebida quando considerada a forma com que os 

empregados lidam com isto, tendendo a serem mais críticos em relação ao que lhes é 

ofertado como iniciativas de gestão de clima. Nesse sentido, o entendimento do clima em 

uma organização faz com que ele seja construído, regulado e criticado por todos aqueles 

que a compõem. 

Outra consideração que se faz necessária apresentar, diz respeito ao contexto da 

crise sanitária de COVID 19 e, portanto, da elevação das taxas de desemprego,  

instabilidade política e de mercado, que poderiam gerar um aumento da favorabilidade 

na percepção de clima pelos profissionais de Recursos Humanos em relação à forma 

como os empregados notariam as práticas de gestão, justiça, colaboração e senso de 

pertencimento, quando comparadas a um contexto de maior previsibilidade – tal 

inferência foi feita a partir das opiniões que emergiram ao longo das entrevistas com os 

referidos profissionais. 

Considerando que a totalidade de empresas do estudo qualitativo apresentou uma 

boa percepção de clima organizacional e que o modelo apresentado nas considerações 

finais propõe a correlação de diversas variáveis do clima, optou-se – como etapa 

complementar ao estudo – a realização de um estudo quantitativo para compreender a 

clareza por parte do grupo de empregados, que participam das avaliações de clima, sobre 

como o clima de suas empresas influenciaria o seu diagnóstico e a percepção de suas 

variáveis. 

Finalmente, a partir dos achados obtidos na etapa qualitativa, decidiu-se explorar 

– na etapa quantitativa – de que forma o clima organizacional se relaciona 

estatisticamente com as variáveis que emergiram no decorrer das entrevistas. Desta 

forma, buscou-se entender se as variáveis de comprometimento organizacional, senso 

de pertencimento, colaboração, percepção de clima, desempenho e justiça 

organizacional possuíam inter-relação com o fato de os funcionários terem entendimento 

e clareza sobre o que é clima organizacional em suas empresas.  Com esses aspectos 
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em vista, o estudo a seguir visa ao estabelecimento de uma correlação estatística entre 

as variáveis e eventuais tendências com o clima.   
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ETAPA 2 – Pesquisa Quantitativa 

 
9. População e Instrumento de Pesquisa 
 
Em sequência ao levantamento de dados realizado na etapa qualitativa e como 

forma de compreender de que maneira a clareza sobre o entendimento do clima 

organizacional poderia influenciar sua percepção/suas variáveis, optou-se pela pesquisa 

quantitativa como forma de melhor entender essa inferência. Desse modo, foi 

selecionada uma empresa dentre as 80 listadas no Ranking Instituto Great Place to Work 

2020 na categoria das Grandes, ou seja, com mais de 1000 funcionários, para realização 

de uma pesquisa (Survey). A empresa selecionada é uma multinacional do segmento de 

Saúde que conta com 1600 funcionários no Brasil. 

 Pinsonneault e Kraemer (1993) descrevem a Survey como uma forma para 

obtenção de dados de um determinado grupo de pessoas em meio a uma população 

definida através de uma sequência de perguntas (questionário). A principal utilidade 

dessa forma de coleta é retratar, por meio de um instrumento predefinido, informações 

de uma determinada população. O objetivo da Survey é compreender a percepção dos 

funcionários em relação a algumas variáveis componentes do clima, assim como a 

clareza sobre o entendimento do Clima Organizacional na organização que atuam.  

Os mesmos autores definem ainda que uma survey deve ser caracterizada por 

seu propósito e, nesse sentido, poderia ser: i) explanatória, tendo como objetivo testar 

teorias, relações causais e seus sentidos; ii) exploratória, buscando identificar conceitos 

e como mensurá-los; ou iii) descritiva, procurando entender manifestos, opiniões ou 

perspectivas em relação à algum fenômeno em determinada população, assim como 

testar se a percepção se dá de acordo com a realidade. A survey aplicada para esta 

pesquisa possui majoritariamente o propósito exploratório. 

Convém enfatizar que, em razão da pandemia de COVID-19, a coleta aconteceu 

por meio de um questionário on-line para evitar contato entre as pessoas e manter o 

isolamento social. Ressalta-se ainda que todos os participantes foram convidados a 

participar de maneira anônima e opcional, tomando conhecimento do propósito da 
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pesquisa, seguindo expressamente orientações do Comitê de Conformidade Ética em 

pesquisa envolvendo Seres humanos da FGV. 

 

 

10. Amostra 

 

Freita, Oliveira, Saccol e Moscarola (2000) mencionam que não existe nenhuma 

amostra perfeita, afirmando o seguinte: o que pode variar é o grau de erro ou até mesmo 

seu viés. Os autores reforçam ainda que, antes de se iniciar uma survey, é necessário 

ter total clareza de seus objetivos a fim de avançar para elegibilidade de respondentes, 

de maneira a atender aos objetivos desenhados para a pesquisa e para a coleta de 

dados.  

Perrien, Chéron e Zins (1984) descrevem o processo de amostragem em etapas, 

desde a definição da população alvo até a determinação do tamanho da amostra, 

passando por sua seleção para, finalmente, chegar à execução e à coleta de dados. 

Moscarola (1990, p. 63) aponta um fator relevante que pode influenciar a pesquisa e seus 

resultados: “a não resposta”; o autor aponta ainda a “lei dos números” como um caminho 

para essa situação: “com uma amostra inferior a 30 observações se tem chance de 

encontrar tanto um valor errôneo ou defasado como um valor se aproximando da 

realidade”. Por esse prisma, ele afirma que números acima de 100 respondentes 

aumentam consideravelmente as chances de se retratar a realidade e que não apenas o 

cálculo numérico da amostra seria um fator para obtenção de resultados acurados. 

Perrien, Chéron e Zins (1984) trazem uma visão complementar que, para além da 

estatística o tamanho da amostra é influenciado pela credibilidade dos participantes do 

estudo. 

 

 

11. Método 

 
Para realização da survey foram selecionadas 6 (seis) escalas para mensurar as 

variáveis, além da clareza com que se entende o clima organizacional na empresa 
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pesquisada. Tais tópicos emergiram durante as entrevistas qualitativas e conectam-se 

com os conceitos acadêmicos expressos na revisão de literatura.  Como forma de 

quantificar as entrevistas, foram consideradas como base escalas já validadas em 

periódicos internacionais garantindo, assim, consistência na coleta de informações. Em 

todos os casos utilizou-se o processo de validação de tradução da língua original para 

português e a revalidação na língua original para garantir sentido aos respondentes – as 

escalas completas encontram-se na seção de anexos.  

Para a coleta de dados, todas as escalas foram apresentadas como afirmativas ou 

como perguntas possuindo 5 (cinco) opções de respostas com diferentes gradações 

sendo 2 (duas) opções desfavoráveis com distintas intensidades, 1 (uma) neutra e 2 

(duas) favoráveis também com distintas intensidades, respeitando o padrão Likert. Em 

todos os casos foi calculado o cronbach alfa de respostas das escalas para garantia de 

confiabilidade. As variáveis e escalas definidas foram: 

• Senso de pertencimento – Organizational Commitment Scale (Affective Commitment) 

baseado na publicação de Meyer, Allen e Smith (1993). A partir dessa escala o 

objetivo principal é compreender o quanto os respondentes sentem-se parte da 

organização em que trabalham. Um exemplo de afirmativa presente na Survey que 

retrata isto: “Eu ficaria muito feliz em passar o resto de minha carreira nesta 

organização”.  O alfa de cronach para esta escala foi de 0,747. 

• Justiça Organizacional Processual – Organizational Justice Scale (OJ) baseado na 

publicação de Colquitt (2001). Tal escala busca compreender a percepção de justiça 

organizacional por parte dos participantes do estudo. Questionamentos como “Você 

consegue expressar suas opiniões e sentimentos durante os procedimentos aplicados 

na organização?” foram utilizados para coleta de dados. O alfa de cronbach para esta 

escala foi de 0,847. 

• Colaboração e Cooperação – Group Responsibility and Cooperation in Learning 

Teams baseado na publicação de León-del-Barco, Mendo-Lázaro, Felipe-Castaño, 

Fajardo-Bullón e Iglesias-Gallego (2018). “Meus colegas trabalham muito em equipe” 

é um exemplo de afirmação para captura de impressões dos respondentes. O alfa de 

cronbach para esta escala foi de 0,952. 
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• Percepção do Funcionário sobre as práticas de Desempenho – eHigh-performance 

work system baseado na publicação de Takeuchi, Lepak, Wang e Takeuchi (2007). A 

visão dos participantes sobre o modelo de avaliação aplicado é a pauta central da 

escala por meio de sentenças como “A avaliação de desempenho baseia-se em 

critérios claros e objetivos”. O alfa de cronbach para esta escala foi de 0,872. 

• Percepção do Clima Organizacional baseado na publicação de Peña-Suárez, Muñiz, 

Campillo-Álvarez, Fonseca-Pedrero e García-Cueto (2013). As afirmativas presentes 

nas escalas apresentam coletas de impressões de liderança, ambiente, processo de 

tomada de decisão e diversas variáveis do clima por meio de afirmações “O 

relacionamento com meus chefes é bom”, “No meu trabalho, contribuições inovadoras 

são apreciadas”, entre outras. O alfa de cronbach para esta escala foi de 0,858. 

• Claridade do Clima Organizacional – Climate Clarity. Esta escala foi desenhada 

baseada na Escala de Role Clarity, publicada por Rizzo, House e Lirtzman (1970) e 

visa ao entendimento do conceito de clima organizacional dos participantes e como 

impactam tal conceito: “Eu sei como o clima organizacional será avaliado”, “Tenho 

certeza sobre o nível de influência que tenho no Clima”, entre outras afirmativas 

exploram esta visão. O alfa de cronbach para esta escala foi de 0,785. 

 

 

12. Análise e Discussão de Dados 

 
12.1. Respondentes  

 
 A pesquisa foi realizada em julho de 2021 em formato survey, como já 

mencionado, sendo enviada por e-mail e por WhatsApp em razão da pandemia. Foram 

obtidas 165 respostas. O quadro abaixo demonstra a correlação estatística: 

 
Quadro 10 – Correlação estatística da pesquisa 

% Respondentes 
População 1600 
Amostra 165 
% de Participação 10% 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados obtidos na pesquisa. 
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Com base na “lei dos números” mencionada na obra de Moscarola (1990) e na 

taxa de “não resposta”, ambas já apresentadas neste trabalho, entende-se como 

relevante e como tendo poder estatístico as respostas obtidas. 

 
12.1.1. Perfil dos Respondentes 

 
 Nesta seção serão apresentadas as características dos participantes do estudo. 

 

12.1.2 Gênero 

 

 Dentre os participantes: 79 se auto declararam do gênero feminino e 86 do gênero 

masculino. 

 
Gráfico 8 – Gênero II: 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 
 

12.1.3. Faixa Etária 

 
 Entre os participantes da pesquisa, a maior parte tem entre 35 e 44 anos, seguidos 

pela faixa etária de 25 até 34 anos. Apenas 1% dos participantes tem 65 anos ou mais, 

conforme demonstra o gráfico abaixo: 
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Gráfico 9 – Faixa etária:  

Fonte: elaborado pelo autor. 
 
 

12.1.4. Escolaridade 

 
 A maior parte dos respondentes possui pós-graduação, seguidos pelo grupo que 

possui Ensino Superior completo. Somados, os dois grupos representam quase 80% da 

amostra em questão: 

 
Gráfico 10 – Escolaridade II: 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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12.1.5. Região e estados 

 
 Dentre os respondentes, 85% estão concentrados no eixo Sul – Sudeste do país: 

 
Gráfico 11 – Região: 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 

Quando se observa o recorte por estados, nota-se forte presença em São Paulo, 

Paraná e Rio de Janeiro: 
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Gráfico 12 – Localidade II: 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 

12.2. Estatísticas de Confiabilidade 

 
 Como forma de validar e de garantir que as repostas estivessem consistentes, foi 

realizada a verificação do Alfa de Cronbach para todas as escalas. Segundo Souza, 

Alexandre e Guirardello (2017, p. 651), “O coeficiente alfa de Cronbach reflete o grau de 

covariância entre os itens de uma escala. Dessa forma, quanto menor a soma da 

variância dos itens, mais consistente é considerado o instrumento”.  Ainda na perspectiva 

dos autores, o referido coeficiente deve ser usado para validar instrumentos de 

mensuração e, idealmente, seu resultado deve ser o mais próximo possível de 1 

refletindo, assim, alta confiabilidade das respostas coletadas. Resultados confiáveis 

deveriam transitar entre 0.7 e 1 para demonstrar consistência. 

De forma a garantir a confiabilidade das escalas e das perguntas/afirmativas foi 

realizada a verificação para cada uma delas. Nos quadros que serão apresentados na 

sequência, constam o Alfa de Cronbach total para cada uma das escalas. Vale ressaltar 

1%
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2%

3%

1%

1%
2%
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7%
2%
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que, em todos os casos, foram obtidos resultados superiores a 0,7 o que demonstra 

confiabilidade. É importante ainda reforçar que, em cada uma das escalas, houve 

oscilação entre o número total de participantes (desempenho). Os números de 

desempenho se referem às respostas completas para cada escala em questão e, e por 

esse motivo, pode haver uma oscilação entre o total de respondentes. 

 
Quadro 11 – Estatísticas de Confiabilidade – Senso de Pertencimento 

 
Desempenho de 160 respondentes 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 
 

Quadro 12 – Estatísticas de Confiabilidade – Percepção de Clima 
  

Desempenho de 147 respondentes 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 
 

Quadro 13 – Estatísticas de Confiabilidade – Claridade de Clima 
 

Desempenho de 159 respondentes 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 
 

Quadro 14 – Frequência e porcentagem 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Frequência Porcentagem Porcentagem Porcentagem 
1 62 37,6 38,5 38,5
2 99 60 61,5 100

Total 161 97,6 100
Omisso Sistema 4 2,4

165 100

Válido

Total
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Quadro 15 – Estatísticas de Confiabilidade – Percepção e Desempenho 
 

Desempenho de 158 respondentes 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 
 

Quadro 16 – Estatísticas de Confiabilidade – Colaboração e Cooperação 
 

Desempenho de 161 respondentes 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 
 

Quadro 17 – Estatísticas de Confiabilidade – Justiça Organizacional 
 

Desempenho de 153 respondentes 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

12.3. Resultados 
 
Para uma melhor compreensão dos dados, foi utilizada a ferramenta ANOVA 

(Analisys of Variance), cujo principal objetivo é apoiar a investigação de diferenças 

significativas entre os grupos pesquisados (MONTGOMERY, 1991).  

O objetivo central deste estudo é compreender de que maneira o entendimento do 

clima organizacional se correlaciona com as demais variáveis, isto é, de que modo os 

respondentes, que possuem alto e baixo entendimento/clareza do clima organizacional 

(climate clarity) do ponto de vista estatístico, percebem as demais variáveis exploradas. 

O quadro 18 apresenta a correlação de todas as variáveis, assim como as estatísticas de 

confiabilidade: 
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Quadro 18 – Correlação de Variáveis Relacionadas 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 

A partir desse quadro de correlação, é possível notar visualmente que algumas 

variáveis correlacionam-se apresentando, assim, significância, isto é, relevância 

estatística dentro dos grupos estudados. As variáveis justiça organizacional, colaboração 

& cooperação, percepção & desempenho e percepção de clima organizacional estão 

diretamente correlacionadas com a forma como os respondentes têm clareza do clima. 

Nesse mesmo sentido, observa-se o fato de se ter conhecimento ou não do clima 

organizacional na empresa estudada. Já na Quadro 19 pode-se observar o nível de 

significância estatística:   

 

 

Alfa de Cronbach
Senso de 

Pertencimento
Justiça 

Organizacional
Colaboração & 

Cooperação
Percepção 

Desempenho
Percepção Clima 
Organizacional

Claridade de 
Clima

Correlação de 
Pearson

1 ,513** ,408** ,462** ,505** 0,109

Sig. (2 
extremidades)

0 0 0 0 0,176

N 160 148 156 153 142 156

Correlação de 
Pearson ,513** 1 ,512** ,577** ,566** ,232**

Sig. (2 
extremidades)

0 0 0 0 0,004

N 148 153 150 149 139 152

Correlação de 
Pearson ,408** ,512** 1 ,517** ,464** ,171*

Sig. (2 
extremidades)

0 0 0 0 0,032

N 156 150 161 156 146 159

Correlação de 
Pearson ,462** ,577** ,517** 1 ,720** ,223**

Sig. (2 
extremidades)

0 0 0 0 0,005

N 153 149 156 158 145 156

Correlação de 
Pearson ,505** ,566** ,464** ,720** 1 ,326**

Sig. (2 
extremidades)

0 0 0 0 0

N 142 139 146 145 147 145

Correlação de 
Pearson

0,109 ,232** ,171* ,223** ,326** 1

Sig. (2 
extremidades)

0,176 0,004 0,032 0,005 0

N 156 152 159 156 145 161

0,747

0,847

0,952

0,872

0,858

0,785

Percepção Clima 
Organizacional

Claridade de 
Clima

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).

Senso de 
Pertencimento

Justiça 
Organizacional

Colaboração & 
Cooperação

Percepção 
Desempenho
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        Quadro 19 –  ANOVA para modelo de desvio 
 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 

Para a amostra acima, foi considerado um nível de significância = 0,05 e, com isso, 

é interessante notar que as respostas presentes na escala de senso de pertencimento 

não apresentam resultados significativos, pois têm resultados acima de 0.05. Em todas 

as demais, os resultados foram inferiores, demonstrando que são significativos e dentro 

da margem de confiabilidade estatística da pesquisa.  

O quadro descritivo abaixo apresenta as médias dos grupos pesquisados, 

separando-os entre os que têm baixa (grupo 1) e alta (grupo 2) claridade de clima. A 

significância observada no Quadro 19 apoia a compreensão, pois permite o entendimento 

da significância. 

 

Soma dos 
Quadrados

DF
Quadrado 

Médio
Z Sig

Entre Grupos 0,594 1 0,594 1,847 0,176

Nos grupos 49,542 154 0,322

Total 50,136 155

Entre Grupos 2,387 1 2,387 8,507 0,004

Nos grupos 42,081 150 0,281

Total 44,468 151

Entre Grupos 1,477 1 1,477 4,707 0,032

Nos grupos 49,279 157 0,314

Total 50,756 158

Entre Grupos 3,967 1 3,967 8,027 0,005

Nos grupos 76,109 154 0,494

Total 80,076 155

Entre Grupos 2,873 1 2,873 17,015 0

Nos grupos 24,145 143 0,169

Total 27,018 144

Percepção Clima 
Organizacional

 Senso de 
pertencimento 

Justiça 
Organizacional

Colaboração e 
Cooperação 

Percepção 
Desempenho
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Quadro 20 – ANOVA, descritiva 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 
 

 Em outras palavras, as médias apresentadas na escala de Senso de 

Pertencimento, por não apresentarem significância, não são relevantes estatisticamente 

para o estudo, ao passo que as médias expressivas são as de Justiça Organizacional, 

Colaboração e Cooperação, Percepção Desempenho e Percepção de Clima 

Organizacional. Tomemos como exemplo as médias obtidas em Justiça Organizacional, 

os grupos 1 e 2 apresentam 3,7232 e 3,9803 como médias, respectivamente, e essa 

variação é relevante para compreensão dos resultados.  

É curioso observar ainda que em todos os casos os grupos com alta claridade do 

entendimento do clima organizacional (grupo 2 no quadro ANOVA) apresentam médias 

superiores aos demais. Esta análise se mantém também na comparação, quando são 

observadas qualquer uma das variáveis ou mesmo as médias totais. Esta avaliação 

sugere que quanto maior a clareza dos conceitos de clima, maior será a percepção das 

variáveis que o compõem pelas pessoas que o avaliam. 

É importante notar que as variáveis se inter-relacionam, isto é, a percepção delas 

está correlacionada, o que também pode ser notado pela perspectiva teórica, conforme 

já abordado na revisão de literatura. Koys e DeCotiis (1991, p. 266) definem clima 

organizacional como um: 

 

Limite 
inferior

Limite 
superior

1 59 4,1751 0,60206 0,07838 4,0182 4,332 2,33 5
2 97 4,3024 0,54504 0,05534 4,1926 4,4123 2,33 5

Total 156 4,2543 0,56873 0,04554 4,1643 4,3442 2,33 5
1 59 3,7232 0,44915 0,05847 3,6061 3,8402 3 5
2 93 3,9803 0,57465 0,05959 3,8619 4,0986 2 5

Total 152 3,8805 0,54267 0,04402 3,7935 3,9674 2 5
1 61 3,9344 0,58963 0,0755 3,7834 4,0854 2,79 5
2 98 4,1327 0,54127 0,05468 4,0241 4,2412 2,21 5

Total 159 4,0566 0,56678 0,04495 3,9678 4,1454 2,21 5
1 60 3,7833 0,69115 0,08923 3,6048 3,9619 2,33 5
2 96 4,1111 0,71027 0,07249 3,9672 4,255 2 5

Total 156 3,985 0,71876 0,05755 3,8714 4,0987 2 5
1 54 3,9272 0,36036 0,04904 3,8288 4,0255 3,07 4,8
2 91 4,2183 0,43796 0,04591 4,1271 4,3095 2,93 5

Total 145 4,1099 0,43316 0,03597 4,0388 4,181 2,93 5

Percepção Clima 
Organizacional

Mínimo Máximo

 Senso de 
pertencimento 

Justiça 
Organizacional

Colaboração e 
Cooperação 

Percepção 
Desempenho

N Média
Desvio 
padrão

Erro Padrão

95% de Intervalo de 
Confiança para Média
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Fenômeno perceptual duradouro, construído com base na experiência, 
multidimensional e compartilhado pelos membros de uma unidade da 
organização, cuja função principal é orientar e regular os comportamentos 
individuais de acordo com os padrões determinados por ela. 
 
 

A perspectiva apontada pelos autores demostra que o clima organizacional é 

composto por diversas variáveis com base em experiências multidimensionais. Ainda 

neste estudo, foi realizada uma análise de correlação entre as variáveis para 

compreender como isso acontece dentro das que estão presentes na pesquisa. Outra 

forma de observar os resultados é avaliá-los sem segregação de grupos, tendo 

visibilidade das médias e de seus desvios-padrão, conforme expresso no quadro a seguir: 

 
 Quadro 21 – Estatísticas descritivas 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 
 

12.4. Discussão dos Resultados Quantitativos 
 

A partir da análise das informações coletadas na Survey e dos dados tratados pela 

ANOVA, é possível compreender estatisticamente a maneira como a amostra percebe as 

variáveis de justiça organizacional, colaboração & cooperação, senso de pertencimento, 

percepção de clima e de percepção de desempenho em relação ao entendimento do que 

Média
Desvio 
Padrão

N

 Senso de 
pertencimento

4,2438 0,57671 160

Justiça 
Organizacional

3,8704 0,55515 153

Colaboração e 
Cooperação 

4,0634 0,56723 161

Percepção 
Desempenho

3,981 0,73073 158

Percepção Clima 
Organizacional

4,1084 0,446 147

Claridade de 
Clima

1,6149 0,48814 161
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é clima organizacional na empresa estudada. Através dos dados levantados é possível 

observar que as pessoas com maior conhecimento do clima organizacional da empresa 

apresentam maior compreensão e percepção das variáveis que o compõem, essa 

informação fica evidente com a comparação das médias entre os grupos 1 e 2 estudados. 

Tal perspectiva conversa com os achados na literatura apresentados por Souza et al. 

(2009), estabelecendo a correlação entre multivariáveis do clima e seu entendimento. 

Tal análise, somada ao embasamento teórico dos autores, evidencia a inter-

relação das variáveis com o entendimento do clima, corroborando a ideia de que as 

organizações em que as pessoas possuem maior entendimento de seu clima, tendem a 

ter uma percepção numericamente maior (melhor, estatisticamente falando) do que 

quando comparadas com outras que não o possuem. Esse aspecto também pode ser 

evidenciado pela relevância estatística apresentada na ANOVA. Em outras palavras, esta 

análise sustenta a ideia de que significar o clima à estratégia pode oferecer maior 

efetividade organizacional, o que poderia ser alcançado por meio de uma estratégia de 

comunicação adequada, pelas práticas de clima inerentes à estratégia desenhada e ao 

fato de se entender o clima desde sua perspectiva psicológica até sua visão 

coletiva/organizacional.  

Os resultados sugerem que à medida que os funcionários de uma organização 

tomam conhecimento do clima e melhor interpretam seu ambiente interno, começam a 

estabelecer uma visão crítica sobre esse tema, assumindo, assim, maior protagonismo. 

Isso tende a tornar a construção de percepções individuais e coletivas mais 

rigorosas/críticas, elevando às expectativas sobre o clima ideal para o contexto 

observado. Com isso em vista, as equipes de Recursos Humanos alinhadas à estratégia 

das organizações deveriam promover iniciativas que fizessem sentido a tal realidade, 

posicionando a gestão do clima organizacional de maneira cada vez mais estratégica 

especialmente por entendê-la como uma dimensão da gestão estratégica de pessoas. 

Nesse sentido, elementos como um plano de comunicação robusto, modelos de 

avaliação de desempenho condizentes com a realidade, ambiente que promova 

cooperação, entre outros elementos, passariam a figurar como fundamentais para o 

aprimoramento das percepções. Tais perspectivas podem ser notadas na visão dos 

autores Ostroff, Kinicki e Muhammad (2013), quando reforçam a ideia de que as variáveis 
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inter-relacionadas do clima compõem a experiência do colaborador e sua percepção de 

clima ao final. 

Seguindo essa linha de raciocínio, os achados apresentados na ANOVA descritiva 

alinham-se à visão dos autores Schneider e Reichers (1983), que apresentam o 

entendimento do clima psicológico como a relação do indivíduo com o trabalho e o grau 

de afetividade envolvido nessa relação, o que pode ser percebido quando se avalia a 

evolução estatística das variáveis dentro do grupo com maior entendimento de clima. Tal 

achado soma-se a perspectiva de que o entendimento do clima organizacional permitiria 

maior influência na sua construção e manutenção por todos os stakeholders em uma 

empresa. 

A interdependência entre as variáveis e seu entendimento fazem com que sua 

avaliação acompanhe a tendência de compreensão sobre o que é o clima na organização 

estudada. Em outras palavras, quanto maior o entendimento sobre o que é clima, melhor 

é a percepção das variáveis de justiça, justiça organizacional, colaboração & cooperação, 

percepção de clima e percepção de desempenho do ponto de vista estatístico. A variável 

de senso de pertencimento não apresentou correlação estatística, o que faz com que ela 

não possa ser interpretada como uma influenciadora direta. Outra interpretação 

importante é a maneira como a variável de senso de pertencimento se correlaciona com 

as variáveis de justiça organizacional, percepção de desempenho, percepção de clima e 

colaboração & cooperação. Ainda que não esteja diretamente correlacionada à clareza 

sobre do clima, está correlacionada a variáveis que estão ligadas à claridade de clima, o 

que sugere uma influência indireta. 

Assim como percebido na etapa qualitativa, o contexto da pandemia de COVID-

19, juntamente com a elevação das taxas de desemprego e incertezas do mercado, são 

aspectos que podem ter gerado influência na forma como foram respondidos os 

questionários. 
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13. Discussão de Resultados: Integrando os Estudos Quali & Quanti 
  
 As percepções relatadas pelo Grupo de Profissionais de Recursos Humanos 

durante as entrevistas evidenciaram a existência de práticas relacionadas ao clima 

estruturadas, no entanto, sem apresentar clareza em relação a um entendimento 

unificado sobre o que é clima. Foram apresentados elementos e exemplos sobre como a 

colaboração, gestão de desempenho, justiça organizacional e orgulho de pertencer, eram 

trabalhados internamente, mas não a partir de um entendimento comum sobre o que era 

clima organizacional. Ao longo das conversas, emergiram conceitos de clima psicológico 

e organizacional que se misturaram trazendo diversas faces de entendimento de um 

mesmo campo do conhecimento.  Ainda que intuitivamente as organizações, em alguns 

momentos, apresentassem clima estratégico adicionando sua visão aos conceitos 

difusos abordados, em outros, trabalhavam com climas morais.  

Nesse contexto descrito, não foram apresentadas respostas claras sobre os níveis 

de clima (individual, coletivo, moral ou estratégico) ou sobre as finalidades definidas, 

ainda que todas as empresas fizessem parte do Ranking GPTW 2020 grandes, havia 

determinado desalinhamento conceitual. O mesmo não se repetia quando questionados 

sobre a ótica de desempenho em que, apesar de modelos de avaliação diferentes, havia 

um entendimento próximo da academia quanto à relevância, aplicação, utilidade e 

impactos, o que pode ser notado por meio do conteúdo expresso na revisão de literatura 

deste trabalho.  

A pergunta de pesquisa buscava identificar como a gestão de desempenho 

poderia impactar a percepção de clima organizacional e, nesse sentido, o estudo nos 

guiou para investigar o real entendimento de clima pelas empresas, posicionando a 

gestão de desempenho como uma variável componente de clima para que fosse possível 

compreender de que maneira as equipes poderiam ser envolvidas na construção do clima 

organizacional em suas respectivas empresas. Os profissionais de Recursos Humanos 

afirmaram, ao longo das entrevistas, que a percepção das equipes seria positiva sobre 

os climas existentes em suas empresas, ainda que cada uma delas possuísse uma 

definição própria. A partir disso, iniciou-se o estudo quantitativo para compreender de que 

forma o clima organizacional se relacionava estatisticamente com as variáveis que 
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emergiram no decorrer das entrevistas, tomando a gestão de desempenho como uma 

variável influenciadora disto. 

 Na etapa quantitativa explorou-se, como já mencionado, o entendimento dos 

colaboradores de 1 (uma) empresa certificada pela GPTW na categoria das grandes (com 

mais de 1000 funcionários), sobre as variáveis qualificadas pelos profissionais de 

Recursos Humanos e seus respectivos entendimentos de clima para, assim, 

compreender estatisticamente sua correlação. Assim, o estudo quantitativo demonstrou 

que o entendimento sobre o clima em uma empresa influencia a percepção das variáveis 

de desempenho, percepção de clima, colaboração e cooperação e justiça organizacional 

por parte dos empregados. A integração dos estudos nos permite ponderar, a partir da 

amostra/sujeitos de pesquisa estudados, que se os conceitos de clima definidos por cada 

uma das organizações não forem devidamente comunicados, afirmados e significados, 

eles influenciarão a maneira como as equipes o percebem, assim como lidam com 

variáveis críticas de sua composição.  

 A existência de práticas/iniciativas de desempenho e de gestão de clima, por si só, 

não garantirão uma percepção positiva, caso os empregados envolvidos na 

pesquisa/avaliação não tenham clareza sobre a “definição” de clima praticada por dada 

organização e, desse modo, como isso está conectado com seu trabalho e estratégia 

organizacional. Outra inferência possível é que, ao se basear em uma definição teórica, 

uma empresa poderia beneficiar-se do conhecimento científico existente não 

necessitando, assim, desenhar modelos de clima organizacional pouco empíricos e ad 

hoc, confundido definições como cultura, bem-estar, benefícios etc. 

 Ao final do estudo, foi possível concluir que a gestão de desempenho tem relação 

com a percepção de clima organizacional como uma variável componente do clima, assim 

como todas as outras aqui discutidas e que, antes desta “influência”, é necessário se 

trabalhar na claridade do entendimento sobre o que é clima organizacional efetivamente 

para que, assim, as todas as demais variáveis sejam significadas e possam ser 

adequadamente percebidas pelas equipes de Recursos Humanos e, por consequência, 

pelos colaboradores das empresas em prol da estratégia organizacional. 
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14. Limitações do Estudo e sugestões para estudos futuros 
 

O presente estudo se deu exclusivamente de forma digital (etapas qualitativas e 

quantitativas) em um contexto de muitas incertezas, com a elevação da taxa de 

desemprego e com a crise econômica gerada pela pandemia da COVID 19. O estudo 

poderia apresentar novos achados, a partir de uma nova investigação num contexto fora 

das incertezas promovidas pela já referida pandemia, expurgando, assim, esse contexto 

pandêmico na influência dos resultados. Para o estudo quantitativo, a empresa 

selecionada possui 1600 funcionários e foram obtidas 165 respostas, o que corresponde 

a cerca de 10% participação. É importante ressaltar que em um contexto com maior 

número de respondentes, o estudo poderia se beneficiar destes dados, ainda que já 

apresente relevância estatística como demonstrado. 

Como sugestões para investigação futura, um novo estudo poderia estabelecer 

uma correlação estatística direta entre clima e desempenho. Nesse sentido, poderia 

abordar a quantificação do clima organizacional e como a performance organizacional 

acompanha a percepção de clima, tais informações poderiam e promover discussões 

acessórias a presente pesquisa. 
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Considerações Finais 
 
Esta pesquisa foi elaborada com o foco no clima e na gestão de desempenho e foi 

desenvolvida a partir da seguinte pergunta de pesquisa: Como a gestão de desempenho 

pode influenciar a percepção de clima organizacional? Tendo em vista essa questão, a 

abordagem metodológica escolhida foi o método misto exploratório sequencial, cuja 

primeira etapa baseou-se na coleta de informações por meio de entrevistas 

semiestruturadas com o objetivo de observar emergirem temas a partir de um 

questionário preestruturado (CRESWELL, 2007). Nesse sentido, a análise de conteúdo 

foi realizada tomando por base Bardin (2016) e considerando a pré-análise, a exploração 

do material e o tratamento dos dados. Ao final, foram entrevistados 12 (doze) 

profissionais de RH, sendo 4 (quatro) do agrupamento de Serviços Financeiros, 5 (cinco) 

de Saúde e 3 (três) de Serviços, todos atuando com gestão de desempenho e clima em 

determinadas empresas de grande porte listadas no Ranking GPTW 2020 = grandes. 

A segunda etapa, por sua vez, baseou-se na realização de uma survey com 

profissionais atuantes em uma das empresas listadas no mesmo ranking, com o objetivo 

de levantar informações de um grupo de empregados a partir de um questionário 

(PINSONNEAULT; KRAEMER, 1993). Nessa etapa foram obtidas 165 respostas de 

profissionais baseados em todo Brasil e foram exploradas perguntas que também tocam 

o desempenho, o clima e as variáveis relacionadas.  

Os estudos foram feitos com base na bibliografia relacionada com o tema 

considerando sobretudo o referencial bibliográfico de clima, bem como os níveis e suas 

variáveis e também de desempenho e suas correlações. Assim, foi possível conferir a 

amplitude do conceito de clima, seus níveis, suas variáveis, assim como, sua relação 

com gestão de desempenho. 

Considerando a pergunta de pesquisa, a revisão de literatura, as respostas das 

entrevistas e os resultados da survey, o entendimento do significado de clima 

organizacional mostrou-se como pedra fundamental neste estudo dado sua extensão. Na 

perspectiva dos profissionais de Recursos Humanos das organizações, notou-se o 

entendimento de que a amplitude do conceito oferecia flexibilidade para cada 

organização tomar ações que fizessem sentido em sua realidade, o que não 
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necessariamente partiria de uma mesma base conceitual, independentemente do 

agrupamento percebido. Desta forma, as variáveis componentes deste “clima” entendido 

por cada organização serviriam para a realidade organizacional que estão inseridas. A 

gestão de desempenho figuraria como um elemento que estaria relacionado ao clima, 

podendo ser tanto influenciado como o influenciando. Do ponto de vista acadêmico, ou 

seja, teórico, a vastidão do conceito de clima apresentou discrepâncias em seu 

entendimento, especialmente quando comparado aos referenciais apresentados por 

meio das citações de Hernandez e Melo (2003) e de Ostroff, Kinicki e Muhammad (2013). 

Pela perspectiva dos colaboradores, notou-se que quanto maior o entendimento sobre o 

clima organizacional, melhor é sua percepção sobre as variáveis que o compõem, 

incluindo a gestão de desempenho, o que foi percebido estatisticamente através da 

ANOVA, apresentada na seção de análise qualitativa. 

 Conclui-se, desta forma, que o clima organizacional é composto por diversas 

variáveis, sendo a gestão de desempenho uma delas. Ao mesmo tempo que o clima 

influencia o desempenho, o desempenho também influencia o clima, dado seu caráter 

multivariável. Todas as variáveis estudadas (senso de pertencimento, colaboração & 

cooperação, percepção de clima, comprometimento organizacional, justiça 

organizacional e percepção de desempenho) apresentam relação e impactam a 

percepção das equipes tanto na construção da visão do clima psicológico, quanto no 

clima organizacional, seja direta ou indiretamente. 

Conclui-se ainda que a eficácia de uma organização poderia ser ampliada à 

medida que os colaboradores de RH e o próprio RH como área funcional, tivessem maior 

compressão do que é o clima na empresa que atuam para, assim, também exercerem 

protagonismo na definição, avaliação e monitoramento. Os sentimentos individuais das 

pessoas e a afetividade que têm com a empresa também entram nesta equação 

relacionando-se com os níveis de engajamento, comprometimento, colaboração, 

desempenho individual e, por fim, com o desempenho organizacional. Tal claridade de 

clima seria parte de um “círculo virtuoso”, no qual obter mais informações colocaria as 

organizações em posição de definir planos robustos de comunicação, alinhamento de 

iniciativas para sua estratégia, dividindo responsabilidades com os funcionários, 
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empoderando-os na execução da estratégia, ao mesmo tempo que o ambiente de 

trabalho atuaria como um pilar fundamental para o atingimento de resultados. 

Por fim, este estudo contribuiu para dar visibilidade à importância do entendimento 

do clima dentro de uma empresa e como ele pode afetar seu desempenho considerando 

outros elementos dentro desta relação. 
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ANEXO – ESCALAS 

 

a) Escala de Senso de pertencimento – Organizational Commitment Scale (Affective 

Commitment) (MEYER; ALLEN; SMITH, 1993): 

 

1. I would be very happy to spend the rest of my career in this organization. 

2. I really feel as if this organization’s problems are my own. 

3. I do not feel like “part of the family” at my organization.   

4. I do not feel “emotionally attached” to this organization. 

5. This organization has a great deal of personal meaning to me.  

6. I do not feel a strong sense of belonging to my organization. 

 

Versão em PT (TRECHO 2, tradução nossa): 

 

1. Eu ficaria muito feliz em passar o resto de minha carreira nesta organização. 

2. Eu realmente sinto que os problemas desta organização são meus. 

3. Não me sinto “parte da família” na minha organização. 

4. Não me sinto “emocionalmente ligado” a esta organização. 

5. Esta organização tem um grande significado pessoal para mim. 

6. Não tenho um forte sentimento de pertencer à minha organização. 

 

b) Variável a ser medida: Justiça Organizacional Processual – Organizational Justice 

Scale (OJ) (COLQUITT, 2001). 

 

1. Have you been able to express your views and feelings during those 

procedures?  

2. Have you had influence over the outcome arrived at by those procedures?  

3. Have those procedures been applied consistently? 

4. Have those procedures been based on accurate information? 

5. Have you been able to appeal the outcome arrived at by those procedures? 

6. Have those procedures upheld ethical and moral standards? 
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Versão Adaptada em PT, trecho: OJ – Processual (tradução nossa): 

 

1. Você consegue expressar suas opiniões e sentimentos durante os 

procedimentos aplicados na organização? 
2.  Você teve influência sobre o resultado obtido por meio desses procedimentos? 

3.  Esses procedimentos foram aplicados de forma consistente? 

4.  Esses procedimentos foram baseados em informações precisas? 

5.  Você conseguiu apelar do resultado obtido por esses procedimentos? 

6.  Esses procedimentos respeitaram os padrões éticos e morais? 

 

c) Variável a ser medida: Colaboração e Cooperação – Group Responsibility and 

Cooperation in Learning Teams (LEÓN-DEL-BARCO; MENDO-LÁZARO; FELIPE-

CASTAÑO; FAJARDO-BULLÓN;  IGLESIAS-GALLEGO, 2018): 

 

1. My teammates have put out maximum effort. 

2. My teammates have worked hard on the team. 

3. My teammates have performed well as a work team. 

4. My teammates have behaved responsibly. 

5. My teammates have worked responsibly so the group will reach the goals and 

perform the tasks. 

6. My teammates have organized and coordinated themselves efficiently. 

7. My teammates have prepared their share of the work efficaciously. 

8. My teammates have contributed important information to the group. 

9. My teammates have encouraged the others. 

10.  My teammates have positively solved the conflicts and problems in the group. 

11.  My teammates have accepted criticism and suggestions positively. 

12.  My teammates have acted with solidarity and a high degree of cohesion. 

13.  My teammates have collaborated simultaneously in the performance of the 

tasks. 

14.  My teammates have cooperated with each other. 
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Versão Ajustada – PT (tradução nossa). Foram consideradas as perguntas que 

fazem sentido ao estudo: 

 

1.  Meus colegas de equipe se esforçam ao máximo. 

2.  Meus colegas trabalham muito em equipe. 

3.  Meus colegas de equipe têm se saído bem como equipe de trabalho. 

4.  Meus colegas de equipe têm se comportado de maneira responsável. 

5.  Meus colegas trabalham com responsabilidade para que o grupo alcance os 

objetivos e execute as tarefas. 

6.  Meus colegas de equipe se organizam e se coordenam com eficiência. 

7.  Meus colegas de equipe preparam sua parte do trabalho de maneira eficaz. 

8.  Meus colegas de equipe contribuem com informações importantes para o grupo. 

9.  Meus colegas encorajam os outros. 

10.  Meus colegas de equipe resolvem positivamente os conflitos e problemas do 

grupo. 

11.  Meus colegas de equipe aceitam críticas e sugestões positivamente. 

12.  Meus colegas têm atuado com solidariedade e alto grau de coesão. 

13.  Meus colegas de equipe colaboram simultaneamente na execução das 

tarefas. 

14.  Meus colegas de equipe cooperaram uns com os outros. 

 

d) Variável a ser medida:  Percepção do Funcionário sobre as práticas de Desempenho 

- eHigh-performance work system (TAKEUCHI; LEPAK; WANG; TAKEUCHI, 2007). 

 

1. Performance is based on objective, quantifiable results. 

2. Performance appraisals include management by objective with mutual goal 

setting.  

3. Performance appraisals include developmental feedback.  

4. Incentives are based on team performance. 
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Versão adaptada em PT (tradução nossa). Foram selecionadas as perguntas com 

maior carga fatorial com o enfoque em práticas de desempenho: 

 

1. A avaliação de desempenho baseia-se em critérios claros e objetivos. 

2. A avaliação de desempenho inclui a negociação e estabelecimento de objetivos 

claros. 

3. A avaliação de desempenho inclui feedback tendo em vista o desenvolvimento. 

4. Os incentivos baseiam-se em parte no desempenho do grupo de trabalho.  

 

e)  Variáveis a ser medida:  Percepção do Clima Organizacional (PEÑA-SUÁREZ; 

MUÑIZ; CAMPILLO-ÁLVAREZ; FONSECA-PEDRERO; GARCÍA-CUETO, 2013) 

 

1. The relationships with my bosses are good. 

2. My bosses encourage me when I have problems so that I can solve them.  

3. My suggestions about the work is listening. 

4. Opportunities for training are offered. 

5. If I need help because of a heavy workload, I am given the necessary means.  

6. The goal of my work are clearly defined. 

7. The bosses are willing to listen to their employees.  

8. Socially, my work has the prestige it deserves. 

9. In my job, innovate contributions are appreciated.  

10. When I do something well, my superiors congratulate me. 

11. My work is adequately defined. 

12. Deadlines are adequately met. 

13. My bosses watch me closely. 

14. My work is inadequately supervised. 

15. Everything is decided from above. 

 
 Versão Resumida Escala em PT, foram consideradas as perguntas com maior 

carga fatorial: 
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1. O relacionamento com meus chefes é bom. 

2. Meus chefes me incentivam quando tenho problemas para que eu possa 

resolvê-los. 

3. Minhas sugestões sobre o trabalho são ouvidas. 

4. Oportunidades de treinamento são oferecidas 

5. Se eu precisar de ajuda devido a uma carga de trabalho intensa, recebo os 

meios necessários 

6. O objetivo do meu trabalho está claramente definido. 

7. Os chefes estão dispostos a ouvir seus funcionários 

8. Socialmente, meu trabalho tem o prestígio que merece 

9. No meu trabalho, contribuições inovadoras são apreciadas 

10. Quando faço algo bem, meus superiores me dão os parabéns 

11. Meu trabalho está adequadamente definido 

12. Os prazos são atendidos de forma adequada 

13. Meus chefes me acompanham de perto 

14. Meu trabalho é supervisionado de forma inadequada 

15. Tudo é decidido pelos níveis hierárquicos superiores 

 

f) Variável a ser medida: Claridade do Clima Organizacional – Climate Clarity. Esta escala 

foi desenhada baseada na Escala de Role Clarity. (Baseada também em Rizzo; House; 

Lirtzman (1970)).  

 
Perceived Climate clarity (adapted) 

1. I know how organizational climate is going to be evaluated.  

2. I feel certain about the level of influence I have.  

3. Clear planned climate initiatives exist. 

4. I know what organizational climate is. 

 

 Versão em PT (tradução nossa): 

Claridade percebida do clima (adaptado) 

1. Eu sei como o clima organizacional será avaliado. 
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2. Tenho certeza sobre o nível de influência que tenho no Clima. 

3. Existem iniciativas de clima bem planejadas. 

4. Eu sei o que é clima organizacional. 
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