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Resumo 

 

Este trabalho propõe-se a apresentar, por meio da revisão bibliográfica os conceitos de 

clima organizacional e sua aplicabilidade como instrumento mensuração do clima 

organizacional e diagnóstico dos fatores passíveis de ajustes institucionais na gestão do 

serviço público. O clima organizacional trata-se do indicador do grau de satisfação dos 

colaboradores em relação aos diferentes aspectos da cultura da organização. Pretende-se 

refletir sobre o clima na perspectiva dos colaboradores em relação à organização, tendo em 

vista a melhoria da qualidade das relações interpessoais e ambientais, no desempenho da 

prestação de serviços e tomada de decisões. Isto se torna fundamental para o bom 

desenvolvimento das atividades de uma organização na atualidade, pois percebe-se que a 

globalização tem favorecido a sociedade através de mensagens instantâneas, o 

compartilhamento de suas necessidades e busca por melhorias dos serviços do primeiro setor. 

Dentro deste contexto, a Administração Pública
3
 busca acompanhar os avanços ocorridos no 

setor privado, para buscar a excelência dos serviços públicos prestados aos cidadãos, de forma 

mais conscientes, eficaz e eficiente. E esta revisão bibliográfica sobre clima organizacional 

traz à tona temas relevantes que nos levam a reflexões sobre o uso de instrumentos que 

asseguram consistência nas mudanças, a busca por eficiência, eficácia e qualidade ao serviço 

público, podendo ser realizado com diferentes técnicas. Desta pesquisa, conclui-se que as 

ferramentas de análise de clima organizacional, como instrumento de gestão de pessoas 

representa grande aliada na capacidade de sustentabilidade, e quebra de paradigmas, levando 

a organização à mudança e inovação. 

 

Palavras-chave: Clima organizacional, Pesquisa de Clima e Cultura, Variáveis. 
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Abstract 

 

This paper proposes to present, through the literature review, the concepts of 

organizational climate and its applicability as an instrument measurement of the 

organizational climate and diagnosis of the factors that can be adjusted in the management of 

the public service. The organizational climate is the indicator of the degree of employee 

satisfaction in relation to the different aspects of the organization's culture. It is intended to 

reflect on the climate from the perspective of employees in relation to the organization, with a 

view to improving the quality of interpersonal and environmental relations, performance of 

service rendering and decision making. This becomes fundamental for the good development 

of the activities of an organization in the present time, since it is perceived that globalization 

has favored the society through instant messaging, the sharing of its needs and search for 

improvements of the services of the first sector. Within this context, the Public Administration 

seeks to monitor the progress made in the private sector, in order to seek the excellence of 

public services provided to citizens in a more conscious, effective and efficient manner. And 

this literature review on organizational climate brings to the fore relevant issues that lead us 

to reflect on the use of instruments that ensure consistency in the changes, the search for 

efficiency, effectiveness and quality in the public service, and can be carried out with different 

techniques. From this research, we conclude that the tools of organizational climate analysis, 

as a tool for people management, represent a strong ally in the capacity for sustainability, 

and break paradigms, leading the organization to change and innovation. 

 

Keywords: Organizational climate, Climate and Culture Research, Variables. 
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1. Introdução 

 

Os recursos humanos são fundamentais em qualquer empresa ou órgão público, sejam 

elas industriais, comerciais, prestadoras de serviço, do setor privado ou público. Grandes 

companhias ou pequenas empresas, exercerão papel importante para os objetivos da 

organização. Segundo Gianesi e Corrêa (1994), os recursos humanos devem receber maior 

importância, especialmente sendo elas prestadoras de serviços, porque são estas exercem 

maior impacto no desempenho e imagem da organização. 

Atualmente, a qualidade de vida do trabalhador, vem ganhando destaque tanto no meio 

empresarial como também no setor público. Nahas, Rabacow, Pereira e Borgato, 2009, 

assevera que os fatores socioambientais como o ambiente e as condições de trabalho somados 

a fatores individuais possam resultar na percepção do bem-estar da pessoa colaboradora. 

Variações neste aspecto acabam refletindo na sua qualidade de vida onde o trabalho pode 

deixar de ser sinônimo de sacrifício passar a ser visto como algo satisfatório e que produz 

felicidade no trabalhador. 

Esta pesquisa colabora com o entendimento de forcar na aplicação do clima 

organizacional em instituições públicas. “Feliz da comunidade que conta com servidores 

públicos motivado e que têm orgulho em servi-la”. (CARVALHO, 2006, p. 15). Uma 

organização que compreende e sabe trabalhar com aspectos relacionados ao clima e a cultura 

de seus recursos humanos, terão maior capacidade para alcançarem seus objetivos. Sório 

(2007) ressalta que é importante a pesquisa de clima estar sempre de acordo com o 

planejamento estratégico da organização. 

Nesse aspecto, percebe-se que há grande necessidade de conhecer o clima 

organizacional nas instituições, onde o mesmo influencia na produtividade, na motivação, na 

qualidade e na evolução dela. É de suma importância o desenvolvimento de um mecanismo 

que permita analisar as principais variáveis que afetam a satisfação do trabalhador, que 

consequentemente atingem o ambiente interno. 

 

2. Revisão de literatura 

 

2.1. Histórico sucinto sobre clima organizacional 

 

O uso do termo “clima”, segundo Oliveira (1995) está relacionado à interação entre o 
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meio e as pessoas sendo mais fortemente utilizado pela década de 70 sendo, portanto, 

relativamente novo. Para este autor, o marco na história do conceito de Clima Organizacional, 

são os estudos de Tolman, nos EUA em 1926, o qual utilizava o termo “mapa cognitivo” para 

descrever o ambiente a partir das percepções individuais.  

Segundo Oliveira (1996), 

O conceito de clima organizacional iniciou uma nova perspectiva à Administração, 

ao buscar argumentos para a performance do trabalho humano, através de relações 

entre o clima organizacional e outros aspectos relevantes do cotidiano, como 

liderança, satisfação, ética, motivação, desempenho, rotatividade, entre outros. 

 

Nesta perspectiva, Oliveira (1996) fazia a correlação entre os vários aspectos que 

influenciavam no clima da organização. Esta visão se coaduna com os estudos de Kurt Lewin, 

psicólogo alemão que estudou a dinâmica dos grupos. Este pensador relacionava o 

comportamento humano ao ambiente, nos anos 30. Ele defendia o conceito de “atmosfera 

psicológica” como uma realidade empírica. Segundo Ashkanasy (apud MELLO, 2004), 

Lewin, Lippitt e White, os estudos de Lewin realizados em 1939, impulsionaram o uso do 

termo “clima organizacional” para descrever as atitudes, sentimentos e os processos sociais 

originários da interação dos componentes de um grupo. 

Segundo Litwin e Stringer (1968 como citado em Santos e Vásquez, 2012, p.53) o 

clima organizacional é constituído através de um conjunto de fatores do ambiente de trabalho. 

Fatores esses que podem ser medidos e observados pelos próprios indivíduos, que são capazes 

de influenciar no comportamento e na motivação dos mesmos. Dentro desta perspectiva, o 

conceito de clima apresentado somente por Litwin (1971) afirma que: 

Clima organizacional é a qualidade ou propriedade do meio ambiente organizacional 

que: a) é percebida ou experimentada pelos membros da organização; e b) influencia 

o seu comportamento. 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. (Litwin, 1971, p.111) 

 

Entre os anos 50 e 60 os estudos e conceitos de Clima Organizacional foram 

realizados em meio a dois movimentos que determinaram, também, os conceitos de gerência 

com atenção a relação entre o indivíduo e a organização e com o ambiente de trabalho. Foram 

eles:  

 os modelos de gerência e as teses sobre motivação dos empregados; e 

 os estudos sobre o desenvolvimento organizacional, nos laboratórios de 
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comportamentos, baseados nos conceitos de Kurt Lewin. 

Oliveira (1995) assevera que as pesquisas sobre de clima organizacional alcançaram 

maior popularidade no meio acadêmico e científico a partir da publicação dos estudos de 

Halpin e Croft, em 1957, acerca do clima organizacional em escolas. 

Bedani (2003), em seu trabalho de mensuração, investigação e diagnóstico sobre clima 

organizacional, afirma que as pesquisas referentes ao tema tiveram início no Brasil duas 

décadas depois, salientando o pioneirismo de: Souza (1978), Haetinger (1979), Bona (1981), 

Richter (1982), Sbragia (1983), Xavier (1986) e Gutierrez (1987). O autor ressalta ainda que 

“... o interesse das empresas pelo tema parece ter sido alavancado em nosso país a partir da 

década de 90, quando o gerenciamento do clima organizacional foi incluído como um dos 

itens avaliados para concessão do Prêmio Nacional da Qualidade (s.n)”  

Sobre o tema, Souza (1978) afirma que:  

Estudos de clima são particularmente úteis, porque fornecem um diagnóstico geral 

da empresa, bem como indicações de áreas carentes de uma atenção especial. Não 

basta “sentir” que o clima está mal, é preciso identificar onde, por que e como agir 

para melhorá-lo. (SOUZA, 1982 a, p.14).  

 

Atualmente, muitos estudos que seguem normas e técnicas de pesquisa dos métodos 

científicos, apontam a importância de uma organização para conhecerem melhor as condições 

de trabalho dos seus colaboradores e assim, a gestão poder planejar e executar estratégias que 

minimizem conflitos.  

 

2.2. Conceitos de Clima Organizacional 

 

Segundo Puente-Palácios (2002), o clima organizacional refere-se às representações 

compartilhadas das percepções dos funcionários sobre o agir da organização, construídas com 

base na cultura. Conforme Puentes-Palácios (2002), ainda:  

Podem mudar com o tempo, entretanto permanecem o suficiente para se tornarem 

significativas para os membros da organização, pois não são características 

passageiras ou de estado de ânimo da organização, mas padrões de ação e reação 

(Puentes-Palácios, 2002, p.98). 

 

Depreende-se então, que o clima é um elemento de fundamental importância na 

compreensão do comportamento e efetividade da organização. Embora o clima possa ser visto 

por meio de outros indicadores, a maneira mais usual é a realização de pesquisas, onde o seu 



8 

 

diagnóstico surge a partir do levantamento de informações fornecidas pelos funcionários da 

empresa ou dos órgãos públicos, realizados por meio de questionários ou entrevistas.  

Os dados solicitados são descrições sobre práticas ou eventos que caracterizam a 

organização, não envolvendo avaliações ou julgamentos afetivos sobre esses eventos. Ou seja, 

a pessoa que está respondendo deve apenas afirmar se acontece ou não o fato investigado sem 

julgar como se sente a respeito dele (Puente-Palácios & Freitas, 2006). 

Segundo Luz (2007), “o clima organizacional pode ser traduzido por aquilo que as 

pessoas costumam chamar de 'ambiente de trabalho’ ”, é característico de cada organização e 

resultando da superposição mútua e em diversos graus dos fatores individuais, fatores 

estruturais formais, fatores sociais não-formais aspectos particulares da organização.  

Na visão de Lemos e Martins (2007), o clima representa a soma do conjunto de 

percepções individuais geradas do ambiente organizacional, sendo um fenômeno coletivo 

contextualizado histórica e geograficamente. O clima é o resultado de interação e sujeito às 

mudanças que surgem do ambiente de convivência organizacional e da cultura da 

organização. Podemos afirmar também que o clima organizacional apresenta ainda as 

características de ser avaliável e mensurável. 

Luz (2003), afirma ainda, baseado na obra de diversos autores, que o clima 

organizacional, não é algo que possa ser criado pela organização. Ele já existe e é resultante, 

principalmente de fatores internos, das decisões tomadas e da forma como o trabalhador é 

administrado pelos seus líderes, atingindo diretamente o profissional, no que diz respeito à 

percepção que ele tem da empresa, induzindo-o a determinado comportamento. “Clima 

organizacional é o reflexo do estado de ânimo ou do grau de satisfação dos funcionários de 

uma empresa, num dado momento” (LUZ, 2003, p. 13) 

Assim sendo, com quanto cada pessoa tem uma experiência diferente da outra, cada 

qual tem a sua própria história de vida e interpreta o mundo conforme a sua formação. E por 

não serem iguais, sofrem influências de fontes diversas e tem diferentes formas de lidar com o 

mundo, é natural que as percepções e sentimentos em relação às políticas, decisões, normas e 

costumes sejam também diferentes. Uma mesma situação agradará a um e desagradará a 

outro, porque depende do nível de motivação, aspirações e desejos de cada um. 

Segundo Lacombe (2005), o clima organizacional reflete as percepções dos indivíduos 

relacionados à qualidade do ambiente de trabalho, recebendo influência fortemente da cultura 

empresarial. Na conceituação do autor  

Clima Organizacional, segundo Coda (1992), é o indicador do grau de satisfação dos 

membros de uma empresa, em relação a diferentes aspectos da cultura ou realidade aparente 
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da organização, tais como: política de RH, modelo de gestão, missão da empresa, processo de 

comunicação, valorização profissional e a identificação com a empresa. Por isto, os fatores 

que exercem influência no clima organizacional devem ser cuidadosamente considerados. 

Para Rizzatti (1995) os fatores de análise do clima organizacional, que impactam 

diretamente no objeto deste estudo, são: imagem da empresa; política de recursos humanos; 

sistema de assistência e benefícios; organização e condições de trabalho; relacionamento 

interpessoal; liderança; satisfação pessoal e motivação; processo decisório e comunicação. 

 

2.2.1 Imagem da Empresa/Órgão Público 

 

Considera-se como importante parte da missão estratégica de uma organização, criar e 

manter uma imagem positiva. Para o setor público esta deve ser uma prioridade. Cabe aos 

gestores detectar pontos fracos ou críticos que afetam as estruturas Organizacionais e 

administrativas da instituição e assim todos os envolvidos com a empresa ou órgão público 

terem condições de conduzir uma instituição à melhoria da qualidade, assegurando uma 

imagem positiva perante a comunidade. 

 

2.2.2 Políticas de Recursos Humanos 

 

Políticas de recursos humanos estão relacionadas às maneiras pelas quais a 

organização pretende lidar com seus membros e, por intermédio deles, atingir os objetivos 

organizacionais, permitindo condições para o alcance de objetivos organizacionais e 

individuais (Milkovich, 2000). 

Drucker (1996) aponta a política de recursos humanos, como sendo atividades 

administrativas que têm por objetivo proporcionar ao indivíduo conhecimentos, habilidades e 

condições necessárias para seu progresso e sua realização profissional. Dentro deste aspecto 

deve se destacar o fato de que o desenvolvimento se constitui no planejamento da utilização 

do potencial de cada indivíduo, ao oferecer-lhe oportunidades para seu crescimento pessoal. 

 

2.2.3 Sistema de Assistência e Benefícios 

 

As origens dos benefícios nas relações trabalhistas têm história recente e está 

intimamente relacionada com a gradativa conscientização da responsabilidade social das 

organizações.  
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Este processo levou a formação de associações e sindicatos. Para Milkovich (2000), os 

sindicatos têm sido uma grande força no aperfeiçoamento dos programas de benefícios. 

Segundo o autor, apesar dos custos significativos dos benefícios – quase 40% do total das 

folhas de pagamento – apenas recentemente os empregadores começaram a se preocupar em 

dar prioridade à sua administração.  

Atualmente, há tipos diversificados de benefícios, classificados em legais e 

assistenciais. Os legais são os estabelecidos por lei e os assistenciais são aqueles oferecidos 

pela empresa ou conquistados pelos servidores, que normalmente têm por objetivo motivá-los 

ao trabalho. 

Há também os incentivos, que podem ser compreendidos como atitudes, ações que 

atuam com o objetivo de estimular o ego do trabalhador, ao nível organizacional, facilitando e 

colaborando para o aumento da motivação, produtividade e satisfação no trabalho. 

 

2.2.4 Organização e Condições de Trabalho 

 

Organizar baseia-se no fato de que o indivíduo sozinho é incapaz de satisfazer todas as 

suas necessidades básicas. A organização é a coordenação de esforços ampliados de forma a 

coerência com o objetivo de executar um serviço com ajuda mútua. Pode-se afirmar também, 

que a organização é a coordenação planejada das atividades de uma série de pessoas para a 

consecução de algum propósito ou objetivo comum, explícito, através da divisão do trabalho 

em função e através de uma hierarquia de autoridade e responsabilidade.  

Segundo Chiavenato (1999), “organização é um sistema de atividades com 

sentimentos coordenados de duas ou mais pessoas. A organização do trabalho é o conjunto de 

dispositivos sociais e técnicos, que definem a repartição das tarefas num serviço, numa 

empresa e, mesmo, no conjunto da sociedade”. 

 

2.2.5 Relacionamento Interpessoal 

 

Este, refere-se à relação entre duas ou mais pessoas, ou sistemas de qualquer natureza, 

de modo que a atividade de cada um está em parte determinada pela atividade do outro. 

Pessoas que compartilham das mesmas metas têm maior probabilidade de se interessar uma 

pela outra, mais do que simplesmente em exercem suas atividades profissionais. O sentimento 

de, não só, fazer parte da equipe, mas de ser importante, cria uma forte motivação para a 

realização e o desempenho. Existe uma influência recíproca e cada pessoa evoca uma resposta 
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física ou mental nas outras pessoas. 

Segundo Chiavenato (1999) “o relacionamento se constitui numa reciprocidade, por 

vezes influenciadora, que nos permite compreender os sujeitos da interação no exercício de 

seus papéis: calorosas e amistosas, ou desconfiadas, ameaçadoras e sentimentais”. 

A elaboração de um layout determinando os espaços, mapeando na medida do 

possível, quem trabalhará com quem pode trazer bons resultados. De acordo com o fluxo de 

trabalho, essas bases implicarão a necessidade de novos arranjos nas rotinas de trabalho, que 

novamente poderão definir outros espaços organizacionais e consequentemente determinarão 

o relacionamento existente na instituição. 

Bons relacionamentos ajudam as pessoas a entrarem em contato com outras que 

podem ajudá-las a completar sua tarefa. E os relacionamentos duráveis requerem interações 

frequentes, proporcionando incentivos para que as pessoas se ajudem mutuamente, gerando 

um ambiente de satisfação. 

Segundo Spector (2002) a Satisfação no Trabalho é considerada uma variável 

atitudinal, onde as pessoas em relação ao seu trabalho refletem como estão se sentindo. Trata-

se do quanto as pessoas gostam de seu trabalho. Logo, é possível avaliar a satisfação no 

trabalho através de questionários ou entrevistas que buscam indicar como os colaboradores 

estão sentindo em relação a sua atividade dentro da organização. Este tipo de estudo tem 

como finalidade agregar conhecimentos sobre o grau de satisfação dos colaboradores com a 

empresa, suas ações e seus representantes.  

Já ano caso da pesquisa de clima, além de abordar a visão da satisfação e da 

motivação, também busca compreender outros aspectos como a relação entre todos os 

funcionários e a empresa, entre outros. (Fischer, 1996) 

 

2.2.6 Liderança 

 

Uma boa liderança impacta o clima organizacional, pois o subordinado é diretamente 

afetado por seu comportamento e, por conseguinte, sua motivação para o trabalho. Diferentes 

estilos de liderança poderão produzir diferentes e complexas reações, conduzindo a diferentes 

climas organizacionais (AQUINO, 1996). Um bom líder, que manuseie bem as técnicas da 

administração, estando bem alinhado aos objetivos da gestão de uma organização, pode gerar 

grandes resultados. A maneira de administrar as pessoas pode ser caracterizada por diversos 

estilos: autocrático, paternalista, burocrático, defensivo e profissional, dentre outros. Estes 

estilos são circunstanciais. Não há um padrão a ser seguido, variando de acordo com a 
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personalidade do administrador ou da circunstância. Por isso, cada chefia tem seu 

comportamento e seu estilo próprio de comandar, variando de acordo com sua personalidade 

ou de conformidade com o ambiente de trabalho.  

Independentemente do estilo de liderança adotado pela chefia, o ato de chefiar produz 

um impacto no subordinado afetando seu comportamento e, consequentemente, sua 

motivação para o trabalho. Diferentes estilos de liderança poderão produzir diferentes e 

complexas reações, conduzindo a diferentes climas organizacionais (AQUINO, 1996).  

Ressalta-se, neste contexto, a personalidade do chefe. Ela é decisiva na maneira de 

conduzir a equipe de trabalho. É responsabilidade das chefias traçar as linhas gerais da 

política administrativa; expedir as necessárias ordens, instruções e diretrizes; coordenar a 

organização; autorizar os pormenores da organização; controlar a administração financeira; 

nomear e demitir o pessoal, especialmente os mais graduados; superintender, estimular e 

controlar as operações administrativas; investigar; entreter relações públicas (WHITELEY, 

1996).  

Honestidade e credibilidade são componentes importantes no relacionamento com a 

gerência, pois ao seguir ou ser comandado por alguém, as pessoas precisam se assegurar de 

que essa pessoa é capaz de desenvolver suas atribuições com competência e honestidade e são 

merecedoras de sua confiança. 

 

3. Variáveis de análise do Clima Organizacional 

 

Para a pesquisa de clima costuma-se empregar um questionário que se aplica aos 

colaboradores de uma organização, com a finalidade de avaliar o grau de satisfação ou estado 

de ânimo em relação à mesma. Esta ferramenta procura conhecer o que o funcionário pensa e 

como age em relação às diferentes variáveis organizacionais que acabam tendo impacto no 

clima da organização. 

Luz (1996), afirma que este instrumento engloba os seguintes aspectos dessa relação: 

o Trabalho com a intenção de conhecer a percepção e atitude das pessoas em relação a 

atividade que executam; a Integração Funcional, que avalia o grau de interação e cooperação 

existente entre os diversos departamentos da empresa; o Salário, onde busca-se analisar a 

existência de eventuais distorções entre os salários internos e a diferença e eventuais 

descontentamentos em relação ao salário de outras empresas; Supervisão, que aponta o grau 

de satisfação do funcionário com a sua chefia, analisando a qualidade da supervisão; a 
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Comunicação, onde procura-se explorar o conhecimento que os funcionários têm sobre os 

fatos relevantes da empresa, seus canais de comunicação; Progresso Profissional, avalia as 

possibilidades de treinamentos, promoções e carreira que a empresa oferece; Relacionamento 

Interpessoal; Estabilidade no Emprego; Processo Decisório; Benefícios; Condições Físicas de 

Trabalho; Relacionamento Empresa x Sindicato x Funcionários; Disciplina; Participação; 

Pagamento; Segurança; Objetivos Organizacionais e Orientação para Resultados (Luz, 1996). 

Para Lemos e Martins (2007), a pesquisa do clima na organização acontece conforme 

a sua complexidade e especificidades das organizações. Considerando a análise dos fatores ou 

variáveis estabelecidas nos diversos modelos de pesquisa, eles aprofundam as seguintes 

variáveis em seu trabalho: Comportamento das chefias, Respeito, Imparcialidade, Orgulho e 

Camaradagem. Já para Bruxel e Junqueira (2011), alguns fatores que podem influenciar no 

clima organizacional são: Salário e remuneração, Liderança, Supervisão, Treinamento e 

desenvolvimento profissional, Reconhecimento, trabalho em equipe, Condições de trabalho, 

Trabalho em si, Cultura organizacional e Motivação. 

Segundo Bispo (2006), pensador que pela relevância de seu trabalha um novo modelo 

de pesquisa de clima organizacional levando em consideração a evolução do cenário político-

econômico, sociocultural e ecológico nacional e internacional. Para isso, em seu trabalho, 

realizou uma comparação de modelos de clima organizacional com outros autores. Para ter 

conhecimento do que eles constituíram, segue a baixo um resumo de cada um deles. 

 Litwin e Stringer (1968 como citado em Bispo, 2006, p.260) utilizam um modelo de 

pesquisa constituído por nove fatores investigadas através de um questionário. Os indicadores 

destacados são: a estrutura, que se refere às normas e procedimentos da organização, levando 

em conta o que os trabalhadores sentem em relação a essas restrições em sua atividade; a 

responsabilidade, que se refere a liberdade para realizar o seu trabalho e também um 

sentimento de autonomia ao tomar suas decisões; o desafio, sentimento de arriscar suas 

decisões e no desempenho de suas funções; a recompensa, analisa um sentimento de 

reconhecimento sobre o trabalho bem realizado, assim como, sentimentos sobre a justiça da 

política de promoção de remuneração; o relacionamento, sentimento de companheirismo entre 

todos na organização; a cooperação, percepção de espírito de ajuda e a troca de suporte vindo 

de gestores e subordinados; o conflito, sentimento de que a administração não teme opiniões 

discrepantes e é forma mediadora utilizada para solução dos problemas; a identidade, o 

sentimento de pertencer a empresa, compartilhando os seus objetivos com os da organização; 

e finalmente padrões, que é o grau em que a empresa enfatiza normas e processos. 

No modelo proposto por Kolb (1986 como citado em Bispo, 2006, p.260) é 
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caracterizado uma escala de sete fatores/indicadores, onde os itens responsabilidade, padrões 

e recompensas já eram utilizados no modelo de Litwin e Stringer. Acrescentados a estes 

indicadores temos também: o conformismo, sentimento de os funcionários estarem cientes de 

que devem realizar os seus trabalhos conforme as regras e políticas da instituição diferente de 

como gostariam de executar; a clareza organizacional, sentimento de organização das coisas e 

objetivos bem definidos; o calor e apoio, sentimento de amizade e confiança mutua entre os 

membros prevalecendo boas relações no ambiente de trabalho; e a liderança, que avalia a 

capacidade dos colaboradores aceitarem pessoas qualificadas como seus líderes, no momento 

que surge essa necessidade de uma liderança. 

Já no modelo proposto por Sbragia, utilizam-se vinte fatores/indicadores para estudar 

o clima organizacional. Além de conformidade, estrutura, recompensas, cooperação, padrões, 

conflito e identidade, constantes nos modelos de Litwin e Stringer e no modelo de Kolb, há os 

seguintes fatores: o estado de tensão, é a descrição do quanto as pessoas ao agirem são 

dominadas por lógica e racionalidades antes de se deixar levar pelas emoções; a ênfase na 

participação, relata sobre as pessoas, o quanto elas estão envolvidas nas decisões e se suas 

ideias são aceitas; a proximidade da supervisão, descreve o controle que as chefias têm sobre 

as pessoas, o quanto as pessoas têm liberdade para escolher o seu modo de trabalhar e a 

chance de exercitar a iniciativa; a consideração humana, descreve o quanto as pessoas se 

sentem como seres humanos; a autonomia presente: descreve o quanto as pessoas se vêem 

como seus próprios chefes, sem precisar verificar suas decisões; o prestígio obtido, fala sobre 

como as pessoas percebem sua imagem fora da organização pelo fato de pertencer a mesma; a 

tolerância existente, descreve o quanto os erros das pessoas são relevados antes de serem 

punidas; a clareza percebida, analisa o nível de conhecimento que as pessoas têm referente 

aos assuntos específicos da sua área e o quanto a empresa informa os colaboradores sobre as  

formas e condições de progresso; a justiça predominante, descreve o grau que predomina nos 

critérios de decisão; as habilidades e desempenho antes dos aspectos políticos, pessoais ou 

credenciais; as condições de progresso, fala da empresa e órgão público, que oferece aos seus 

colaboradores oportunidade de crescimento e avanço profissional e como ela atende a essas 

aspirações e expectativas de desenvolvimento; o apoio logístico proporcionado, relata sobre o 

quanto a empresa disponibiliza aos seus funcionários ferramentas para desempenhar um bom 

trabalho, o quanto a organização facilita o seu trabalhos principais; o reconhecimento 

proporcionado, a valorização da empresa por um desempenho acima do padrão esperado pelos 

colaboradores e o reconhecimento dos mesmos; a forma de controle, meios que a empresa e 

órgãos públicos utiliza para solucionar problemas antes da punição. (Bispo, 2006) 
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4. Metodologia 

 

Este trabalho foi realizado através da pesquisa de materiais já publicados, 

especialmente, na plataforma de periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior), caracterizando-se por ser uma revisão bibliográfica, a fim de 

expor mudanças referentes às variáveis na pesquisa de Clima Organizacional. 

Por tratar-se de uma revisão bibliográfica, segundo Lakatos e Marconi (2008), este 

tipo de pesquisa ou de fontes secundárias, baseia-se em tomada de ideias, ou até mesmo 

ressaltar algumas das bibliografias mais conhecidas na forma de livros, revistas, publicações 

avulsas, como o intuito de abrir um leque de possibilidades para que o pesquisador esteja 

atualizado em relação. 

Aqui, além de algumas das bibliografias pesquisadas na plataforma da CAPES, 

utilizou-se livros, revistas e publicações independentes complementares já foi escrito sobre o 

assunto, com o intuito de permitir ao cientista poder analisar e comparar suas informações 

com outras bibliografias já publicadas. 

Compreende-se que é um processo natural a aplicabilidade das várias pesquisas 

realizadas no âmbito do clima organizacional ao referir-se ao setor público, neste, estão 

inseridas pessoas que se correlacionam, regidas por leis gerais e específicas ao lidar com a 

coisa pública. 

 

5. Discussão dos Resultados da Pesquisa 

 

Desta revisão da literatura a respeito dos conceitos elementares do tema clima 

organizacional percebe-se que no transcorrer do tempo seu conceito foi sendo aperfeiçoado a 

medida que autores pesquisavam o tema e desenvolviam suas teorias. Nota-se que a princípio 

se comentava que o clima organizacional era um conjunto de fatores do ambiente de trabalho 

que eram medidos e observados pelos próprios funcionários.  

Com a evolução dos estudos, notou-se também que não só a percepção dos 

colaboradores referente a aspectos ligados ao trabalho, mas também os sentimentos dos 

mesmos influenciavam diretamente na produtividade, no comportamento e nas práticas dentro 

da organização, fazendo com que as empresas ou instituições públicas começassem a dar 

importância em ter um clima favorável visando um melhor rendimento de seus colaboradores. 

Ainda na construção desse conceito pode-se comentar que o clima pode mudar ao longo do 
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tempo e que além da visão dos funcionários o clima está ligado à cultura da empresa/órgão 

público.  

O clima organizacional é resultante dessa cultura da Órgão público e através de 

acontecimentos positivos ou negativos é possível classificá-lo. Mais adiante, agregando as 

visões de clima já mencionadas, surge a ideia de que o clima organizacional está baseado não 

só nos fatores internos da instituição, mas sim nos fatores externos também. Concluir-se que 

para a melhor compreensão do clima é necessário realizar uma avaliação, através de 

pesquisas, dando importância que o funcionário perceba as mudanças, através das ações e 

pesquisas realizadas, para ter eficácia no trabalho. Seguindo a linha deste trabalho, por existir 

diversos autores falando sobre a pesquisa de clima organizacional e suas variáveis foi 

selecionada o trabalho realizada por Burgueño (2014) que traz um apanhado detalhado para 

análise do processo evolutivo da temática em questão.  

Ao analisar-se o referido trabalho percebe-se que se destaca o estudo que Bispo 

realizou. Este autor faz uma síntese de alguns modelos que utilizados como base para avaliar 

e fazer comparações novos autores que também abordaram esse assunto. Cada pensador traz 

um aspecto dos modelos passados, porém evoluídos e adaptados ao contexto atual dentro de 

organizações que procuram desenvolver o trabalho de clima organizacional como meio de 

melhorar o relacionamento entre funcionário e empresa, servidor público e a Administração. 

Nota-se a evolução das pesquisas aflorou fatores que antes não estavam sendo vistas no 

decorrer deste tempo até serem percebidos. Estas variáveis ainda podem ser utilizadas nos 

dias atuais, tais como: supervisão; trabalho em si; o processo decisório; os benefícios; as 

condições físicas do trabalho; orientação para resultados. 

Atualmente, muitas empresas e o poder público se deram conta que a produção está 

ligada diretamente ao ambiente de trabalho, que leva ao relacionamento entre todos, uma vez 

que se o ambiente de trabalho não está favorável a produção também não estará. Aponta-se 

também, as condições de trabalho como uma variável importante dentro de uma organização, 

uma vez que para o funcionário possa exercer sua função com qualidade a Administração 

deve lhe oferecer os instrumentos necessários e adequados a sua função. Esta, deve oferecer 

boas condições de trabalho e incentivar o trabalho em equipe, é importante ela também se 

preocupar em dar ao profissional treinamentos específicos de sua área, sem deixar de lado a 

questão de desenvolver este colaborador não só no âmbito profissional, como também 

pessoal, trabalhando as suas habilidades, atitudes e competências. 

A variável comportamento das chefias, atualmente, vem chamando cada vez mais a 

atenção, pois sai do âmbito de se focar somente no comportamento dos colaboradores, parte 
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para o dos líderes também, dando a oportunidade da organização ver como os seus gestores 

coordenam seus subordinados através de técnicas como o feedback, a avaliação de 

desempenho, entre outros. 

Outra variável que está sendo analisada nas organizações é o reconhecimento, onde a 

grande parte dos colaboradores busca alcançá-lo, uma vez que buscam crescimento pessoal e 

profissional. Geralmente as empresas oferecem esse reconhecimento sendo baseado em 

recompensas e resultados nas atividades realizadas. Seguindo essa linha de raciocínio, a 

variável satisfação pode ser consequência da variável reconhecimento, mas também podem 

surgir junto com outros fatores psicossociais como ambiente, cultura da empresa, higiene e 

outros. No Estado do Pará a premiação Servidor Nota 10 é um típico exemplo desta variável. 

São também muito abordadas nas empresas as variáveis saúde e segurança no 

trabalho, uma vez que se percebeu que para o trabalhador ter um bom desempenho na 

empresa, a mesma tem que dar importância ao bem-estar deste trabalhador. Para isso, as 

empresas começaram a dar enfoque em algumas questões como prevenção de acidentes de 

trabalho, orientação e esclarecimento referente a doenças e até mesmo colocando alguns 

profissionais da saúde a disposição para os seus colaboradores. 

Finalmente pode-se destacar a variável práticas de Gestão de Pessoas, que vem se 

desenvolvendo cada vez mais e criando o seu espaço ao longo do tempo. Hoje essas práticas 

são fundamentais para as empresas e órgãos públicos, pois é através delas que é possível 

desenvolver as pessoas e a própria organização. Essas práticas se iniciam com uma 

contratação eficiente, com a preocupação em adaptar e integrar o novo colaborador, com o 

treinamento e o desenvolvimento não só dos novos profissionais como também dos que já 

atuam e demais projetos como a própria pesquisa de clima organizacional.  

Nesta discussão observou-se que houve mudanças tanto nas variáveis que já vinham 

sendo estudadas anteriormente, quanto nas que se desenvolveram por meio das adaptações ao 

contexto atual das organizações, assim como, surgiram novas variáveis com a intenção de 

atender as demandas que apareceram nestes últimos anos. 

 

6. Considerações finais 

 

Este trabalho revisou a literatura sobre “Clima Organizacional” com o intuito de 

verificar as variáveis apresentadas por diversos autores ao longo dos últimos anos, bem como 

as alterações conceituais sobre as variáveis na visão destes pesquisadores identificando as 

mudanças ocorridas. 
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Observou-se que ao longo das últimas décadas os estudos das variáveis evoluíram 

ampliando sua abrangência conceitual e tornaram-se mais complexos, porém mais 

inteligíveis, uma vez que as relações interpessoais têm em si estas características. Logo, 

identifica-se na literatura que as variáveis, desenvolveram-se, abrangendo novos aspectos e 

visões no âmbito conceitual.  

A cada ano, com os novos contextos que a globalização tem imposto às empresas e 

órgãos públicos, tem-se sendo percebida a necessidade de observar e trabalhar outros itens 

que não foram contemplados em estudos anteriores sobre clima organizacional, como por 

exemplo, a variável trabalho em equipe, que antes não era considerado importante, pois o foco 

das empresas era voltado somente para a produção. 

Logo, nota-se que este assunto serve ainda como objeto de pesquisa trazendo aos 

profissionais, que utilizam este instrumento, informações que levem a otimizar os meios para 

o desenvolvimento das empresas de forma que essas práticas levem as organizações a 

qualificação do ambiente e consequentemente proporcione aos colaboradores o 

desenvolvimento profissional concomitante com a empresa. Devido à contemporaneidade e 

relevância do tema tanto para o meio empresarial como para a sociedade, o estudo sobre as 

variáveis empregadas pela ferramenta Clima Organizacional se faz oportuno. A continuidade 

deste estudo é de grande importância para acompanhar as mudanças que vem ocorrendo no 

contexto atual de transformações do ambiente institucional, como por exemplo, tudo que é 

imposto pelas novas tecnologias da informação. 
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