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RESUMO

O objetivo desse estudo foi investigar a possível influência da confiança sobre a
efetividade organizacional, a partir de um estudo de caso que teve como unidade de
análise uma indústria têxtil localizada na região do Vale do Aço, em Minas Gerais. O
método utilizado foi a análise descritiva e o instrumento de pesquisa foi um
questionário estruturado, contendo: o perfil dos respondentes, a escala de confiança
do empregado na organização, desenvolvida por Oliveira (2004) e a escala de
percepção da efetividade organizacional, desenvolvida por Fernandes et al. (2007).
O questionário foi disponibilizado aos 251 empregados da empresa, sendo que
destes retornaram 176 respondidos. Os dados foram coletados tratados através do
software Excel e em seguida processados pelo software Statistical Package for the
Social Sciences, com o objetivo de realizar os testes de confiabilidade, correlação e
regressão. Os resultados encontrados permitiram mensurar, do ponto de vista dos
empregados, o nível de confiança e de efetividade organizacional. A confiança dos
empregados na empresa pesquisada situou-se em um patamar moderadamente
positivo, com a pontuação de 3,17 em uma escala de 1 a 5. A percepção dos
empregados sobre a efetividade organizacional situou-se no patamar de 2,92 em
uma escala de 1 a 4, podendo também ser considerada moderadamente positiva.
Os resultados encontrados permitiram conhecer o estágio atual em que a empresa
se encontra nos aspectos influentes sobre a confiança e a efetividade. Os resultados
encontrados através destes estudos permitiram concluir que na empresa pesquisada
a confiança dos empregados influencia de forma direta sobre a efetividade da
organização.

Palavras-chave: Confiança. Efetividade organizacional.

ABSTRACT

The aim of this study was to investigate the possible influence of trust on
organizational effectiveness, from a case study as the unit of analysis had a textile
industry located in the Steel Valley, in Minas Gerais. The method used was the
descriptive analysis and research tool was a structured questionnaire, including: the
profile of the respondents, the scale of employee confidence in the organization,
developed by Oliveira (2004) and the scale of perception of organizational
effectiveness developed by Fernandes et al. (2007). The questionnaire was made
available to 251 employees, and of these 176 returned answered. The data collected
were treated by Excel software and then processed by the Statistical Package for the
Social Sciences, in order to achieve the reliability tests, correlation and regression.
The results allowed to measure, from the standpoint of employees, the level of trust
and organizational effectiveness. The confidence of employees in company surveyed
stood at a level moderately positive, with a score of 3.17 on a scale of 1 to 5. The
perception of employees on organizational effectiveness stood unchanged at 2.92 on
a scale of 1 to 4, can also be considered moderately positive. The results allowed to
know the current stage in which the company is in the influential aspects of trust and
effectiveness. The results from these studies concluded that the company
researched the confidence of employees in a direct influence on the effectiveness of
the organization.

Key words: Trust. Confidence. Organizational effectiveness.
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1 INTRODUÇÃO
Desde a pré-história o ser humano, seguindo seu processo natural de evolução, cria
instrumentos e processos para benefício próprio e daqueles que o cercam,
demonstrando uma capacidade diferenciada em relação às demais espécies. Este
fator é atribuído a aptidões mais desenvolvidas pelo ser humano, podendo citar
como exemplo a capacidade cognitiva e de comunicação (LAGUARDIA, 2005),
levando as pessoas à percepção de que estariam mais protegidas a partir da
convivência em grupos sociais. Este comportamento tornou-se naturalmente um
padrão, ao mesmo tempo em que se desenvolveu a prática de divisão de tarefas e a
realização de atividades conjuntas com as primeiras organizações sociais
rudimentares, passando por várias etapas de evolução até o surgimento das
primeiras organizações comerciais. Assim, ocorreu a transição do objetivo único de
sobrevivência para outros diversos, ampliando o conceito e o propósito das
primeiras organizações, conforme citado por Coelho (2004, p. 5):
Na Antiguidade, roupas e víveres eram produzidos na própria casa, para os
seus moradores; apenas os excedentes eventuais eram trocados entre
vizinhos ou na praça [...]. Alguns povos da Antigüidade, como os fenícios,
destacaram-se intensificando as trocas e, com isto, estimularam a produção
de bens destinados especificamente à venda. Esta atividade de fins
econômicos, o comércio, expandiu-se com extraordinário vigor.

É possível inferir através dos argumentos anteriores e da percepção do estágio atual
de desenvolvimento que a evolução organizacional, iniciada nos primórdios da
civilização a partir dos primeiros grupos sociais, teve como conseqüência a
necessidade constante de adaptação do ser humano às mudanças. Por esta razão,
há necessidade desde longa data de expandir os conhecimentos e desenvolver
métodos e técnicas relacionadas ao desempenho organizacional.
Juntamente com os benefícios obtidos a partir da evolução dos grupos sociais,
surgiram também os problemas, sendo estes muitas vezes relacionados aos
métodos e técnicas empregados para a obtenção de resultados. Estas questões
levaram, durante os últimos 60 anos, à realização de pesquisas sobre o
funcionamento das organizações. O trabalho em equipe e outros temas correlatos
foram estudados objetivando propor soluções para o aumento da produtividade e de
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outros tantos problemas relacionados aos processos e às dificuldades oriundas do
convívio social. Um dos primeiros estudos organizacionais sobre o trabalho em
equipe foi realizado em 1949 por pesquisadores do Tavistock Institute for Social
Research (TISR) de Londres, a partir do interesse em analisar as condições de
trabalho, experiências e práticas de mineração na Inglaterra (TRACTENBERG e
STRUCHIN, 2010). Este estudo representou um marco histórico para os estudos
organizacionais, evidenciando que os pesquisadores haviam despertado o interesse
pelo comportamento humano no ambiente de trabalho. Souza (1978, p. 2) chama a
atenção para o interesse nos estudos comportamentais no final da década de 1940,
ao relatar que
A segunda guerra mundial estimulou os estudos de psicologia social e suas
aplicações em liderança, motivação, dinâmica de grupo, relações humanas,
comunicação, treinamento de sensibilidade, etc. Datam desta época os
trabalhos de Roethlisberger, Mayo, Levin, Homans, Argyris e Herzberg.

Além da segunda guerra mundial, os estudos realizados pelo TISR foram precedidos
também por outros acontecimentos que representaram fatores motivadores para
novos estudos sobre a organização do trabalho. Entre eles pode ser destacado o
empreendimento que representou um marco histórico na indústria de produção em
massa: a inauguração, em 1913, da fábrica de montagem da Ford Motor Company
em Highland Park, Michigan. Até então era desconhecido o fato de que um produto
tecnicamente complexo como um automóvel poderia ser fabricado em uma linha de
produção seriada. Seguido a este, outro evento marcante para os estudos do
comportamento humano em grupo foi o experimento de Hawthorne, realizado em
1930 (FUKUYAMA, 1996).
O desenvolvimento das atividades industriais e comerciais levou ao aumento da
demanda por produtos e serviços, juntamente com o crescimento da expectativa de
maiores ganhos. Uma das consequências destes fatores foi o enriquecimento de
funções e de atribuições individuais e das equipes, em busca da ampliação dos
resultados. Esse processo levou à ampliação dos objetivos organizacionais e,
consequentemente, à estruturação constante dos processos internos. Percebe-se,
então, a realimentação de um ciclo que proporciona o aumento gradativo da
importância dos elementos internos das organizações. A evolução deste ciclo pode
ser observada em um âmbito maior através das redes de relacionamento, as quais
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influenciam de forma crescente no comportamento das pessoas no que diz respeito
à interação em grupos e equipes e também nos aspectos determinantes no
comportamento da organização como um todo. Esta também é a constatação de
Meireles (2003, p. 46), ao afirmar que “[...] a organização é um artefato que pode ser
abordado como um conjunto articulado de pessoas, métodos e recursos materiais,
projetado para um dado fim e balizado por um conjunto de imperativos
determinantes (crenças, valores, culturas etc.).
A partir da mudança conceitual, legal e estrutural das formas de organização do
trabalho ao longo do tempo, ocorreu também uma redefinição de objetivos, levando
a uma constante revisão dos conceitos sobre a natureza e atribuições das
organizações. Esta realidade parece ampliar cada vez mais a expectativa de retorno
sobre os recursos empregados, o que talvez explique uma grande quantidade de
estudos e experimentos sobre as formas de estruturação do trabalho a partir da
revolução industrial.
É possível inferir que um processo evolutivo, no sentido de ampliar e tornar mais
sofisticados os métodos e técnicas para atingir determinados objetivos, leve também
ao aumento de complexidade, o que pode ser constatado pelo surgimento e
aumento da burocracia. Segundo Bennis (1976) este é um fator que deve ser
considerado ao tratar da busca pela efetividade, uma vez que a característica da
burocracia das organizações, aperfeiçoada durante a revolução industrial, está “[...]
tornando-se cada vez menos eficiente e desesperadamente descontrolada frente às
realidades contemporâneas, e que novas formas, esquemas e modelos –
atualmente transitórios – estão emergindo”.
A evolução das organizações proporcionou também uma contínua revisão conceitual
sobre as mesmas proporcionando, ainda na atualidade, o aumento gradativo da
necessidade da contribuição individual e da importância da cooperação entre as
pessoas. Concordando com esta percepção e entendendo a importância da
cooperação, Cury (2000) argumenta que “[...] a organização é um sistema planejado
de esforço cooperativo no qual cada participante tem um papel definido a
desempenhar e deveres e tarefas a executar”. A influência do comportamento
humano no resultado das organizações torna-se cada vez mais relevante. Segundo

15

Orlickas (1988), “se entendermos a organização como um conjunto de indivíduos
que, anexado aos demais recursos financeiros e materiais, persegue objetivos
comuns, constataremos que são os seres humanos que têm em suas mãos a sua
direção e o seu destino”. Essa constatação pode significar não apenas uma
tendência, mas sim uma realidade de caráter irreversível.
A relevância da ação cooperativa de grupos e indivíduos não deve ser considerada
apenas nos processos, mas também na obtenção dos resultados. Verifica-se a partir
da influência crescente das relações humanas no ambiente de trabalho uma
evolução constante dos conceitos relacionados às organizações e do significado
destas para a sociedade. Esta evolução parece ser resultante não apenas da
ampliação dos conceitos anteriores, mas também das expectativas. A definição de
Hall (1984, p. 23) ilustra a ampliação dos conceitos, ao entender que uma
organização
É uma coletividade com uma fronteira relativamente identificável, uma ordem
normativa, escalas de autoridade, sistemas de comunicações e sistemas de
coordenação de afiliação: essa coletividade existe numa base relativamente
contínua em um ambiente e se engaja em atividades que estão relacionadas,
usualmente, com um conjunto de objetivos.

A percepção de Hall (1984) exemplifica como os relacionamentos entre pessoas e
grupos amplia-se de forma constante, aumentando a importância das interações das
mesmas com os sistemas organizacionais, podendo significar a formação de um
ciclo que se realimenta e proporciona um processo contínuo de evolução.
Apesar da maior abrangência os conceitos parecem não conseguir definir ainda toda
a dimensão das organizações ou acompanhar sua evolução, dada a velocidade e
esforços cada vez maiores requeridos das mesmas para atender às demandas tanto
internas quanto externas. Em um ambiente cada vez mais competitivo, são
necessárias novas investigações para entender esta dinâmica que promove
constantes mudanças. Estas, por sua vez, criam um ciclo que se prolonga,
acompanhando a evolução das necessidades humanas e que neste momento
aparenta estar em constante mutação. Essa percepção é compartilhada por Ferreira
(2008), que compara a organização ao ser vivo e à forma como este enxerga o
mundo em que vive, como age e reage, funcionando através de um sofisticado
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mecanismo de adaptação ao meio e sendo capaz de influenciar o ambiente a sua
volta. Essa analogia pode possibilitar uma compreensão mais clara das limitações
individualizadas dos elementos organizacionais, as quais surgem a partir das
inúmeras variáveis que não são totalmente controladas por um sistema interno,
dependendo também de variáveis externas.
Verifica-se frequentemente a necessidade do trabalho conjunto, feito pela soma e
pela cooperação de cada uma das suas partes, que deverão trabalhar com objetivos
comuns. Contribuindo para suprir esta necessidade, a limitação individual dos
elementos organizacionais pode ser compensada pelo mecanismo autônomo de
adaptação ao meio, capacidade esta que todo organismo possui, em maior ou
menor escala. Esta característica foi ilustrada por Morgan (2009, p. 43):
É possível pensar nas organizações como se fossem organismos. Desta
forma, as organizações são concebidas como sistemas vivos, que existem
em um ambiente mais amplo do qual dependem em termos da satisfação das
suas várias necessidades. Assim, à medida que se olha à volta do mundo da
organização, percebe-se que é possível identificar diferentes tipos de
organizações em diferentes tipos de ambientes.

As razões da constante revisão conceitual das organizações pode se tornar mais
compreensível com esta analogia. Ao fazer a comparação com os organismos vivos,
Morgan (2009) reforça a idéia da flexibilidade como característica importante para a
sobrevivência, além de chamar a atenção para a importância que deve ser dada a
todas as partes interessadas, no sentido de proporcionar melhor desenvolvimento e
solidez. Concordam também com este raciocínio outros autores (ARGYRIS, 1957;
BENNIS, 1976), os quais propõem repensar o modelo atual que possui
características essencialmente burocráticas, argumentando sobre os benefícios de
pensar e conceber uma organização baseada na adaptabilidade ambiental e nas
solicitações internas.
A flexibilidade e adaptabilidade ao meio são características muito marcantes dos
sistemas abertos, cuja idéia básica é explicada por Souza (1975, p. 99) como sendo
“um conjunto de partes inter-relacionadas que funcionam dentro de um ambiente, do
qual recebem provisões (input) e no qual lançam produtos (output), sendo capazes
de reajustar seu funcionamento”. Esta concepção, compartilhada também por outros
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autores (KATZ E KAHN, 1975; SCHEIN, 1982) permite entender a importância da
flexibilidade de adaptação ao meio, assim como a capacidade agir de forma rápida e
representa uma diferença aos sistemas fechados a partir da existência de um ou
mais elementos reguladores para atuar nas relações cooperativas dentro do
sistema. O monitoramento das variáveis internas e externas proporciona o
direcionamento de ações apropriadas, fazendo com que os elementos internos
proporcionem a adaptação às demandas.

1.1

Problema da pesquisa

Constata-se, a partir de estudos realizados durante as últimas décadas, a crescente
percepção dos pesquisadores sobre a influência do comportamento humano em
relação aos resultados organizacionais (ARGYRIS, 1957; BENNIS, 1962; KATZ e
KAHN, 1975; CAMERON, 1986; COVEY, 1989; FUKUYAMA, 1996; REINA e REINA,
2006; ZANINI, 2007). Isso pode levar a crer que a intensidade e qualidade das
relações interpessoais influenciam no cumprimento das metas e objetivos. As
relações interpessoais, por sua vez, são influenciadas pelas atitudes das partes, o
que faz com que a confiança, sendo um fator influente neste aspecto, assuma um
papel importante, tornando-se, assim como a efetividade organizacional, um tema
central nos estudos comportamentais. A confiança, na visão de vários autores é
citada como o elemento que proporciona relacionamentos duradouros, ameniza os
conflitos, estimula a cooperação e o comprometimento (FUKUYAMA, 1996;
KRAMMER, 1999; REINA e REINA, 2006; NAVARRO e GASALLA, 2007; ZANINI,
2007).
A confiança é um fenômeno que assume relevância crescente em todos os aspectos
das relações, inclusive no interior das organizações. É citada pelos dirigentes de
organizações como um fator importante e consta em pesquisas de clima como um
fator que contribui para a satisfação dos empregos. Porém não se constatou na
literatura pesquisada estudos mais específicos que a relacionem com resultados
efetivos nas organizações. Embora seja mencionada como um elemento que facilite
a cooperação e que estimule atitudes que contribuam para os resultados, a
confiança não foi objetivamente relacionada à efetividade organizacional.
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Os critérios para avaliar a efetividade de uma organização são muito divergentes,
sendo a falta de consenso uma das primeiras dificuldades em relação a estudos
sobre o tema. Esta diversidade conceitual levou Bennis (1976) a afirmar que a
indefinição conceitual chega a ser um problema tão grande que muitos se sentem
quase tentados ao privilégio da ignorância, preferindo não buscar o aprofundamento
sobre

o

tema.

Cameron

(1986) observa

que

muitos

autores

sentem-se

desencorajados a avançar nos estudos sobre efetividade e entende que, não
havendo nem mesmo um consenso sobre a definição conceitual de organização, é
compreensível que não haja também um consenso sobre o construto de efetividade
organizacional. Entretanto, o mesmo argumenta que estes estudos devem ser
aprofundados, por ser um tema relevante para o desenvolvimento das organizações.
Após várias décadas de estudos sobre a questão e tendo divergências sobre
conceitos fundamentais, entende-se que há uma lacuna a ser preenchida a partir de
novos estudos, com maior abrangência e profundidade.
A diversidade de conceitos sobre a efetividade organizacional e a ausência de
consenso sobre a contribuição da confiança do empregado para resultados
perceptíveis na organização são fatores que levam a diversos questionamentos.
Neste sentido, a pesquisa se propõe a investigar se a confiança do empregado
exerce influência sobre a efetividade organizacional, sendo esta a questão
orientadora.

1.2

Justificativa

Propõe-se através desta pesquisa criar uma oportunidade de contribuição para a
ampliação e aprofundamento do conhecimento sobre os temas propostos,
investigando a provável influência da confiança sobre a efetividade organizacional,
sendo esta probabilidade sugerida por vários pesquisadores (KATZ e KHAN, 1975;
SOUZA, 1978; FUKUYAMA, 1996; HESKETH, 1982; SOUZA, 1978; OLIVEIRA,
2004; REINA e REINA, 2006). Argumentando sobre o comprometimento com o
trabalho, Katz e Khan (1975) estabelecem uma relação direta entre o
comprometimento do indivíduo e sua contribuição para a organização, a qual seria
ampliada a partir de uma percepção pelos indivíduos de uma maior sensação de
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pertencimento, satisfação com o trabalho e recompensas recebidas. Oliveira (2004)
concorda com esta argumentação ao esclarecer que o modelo de confiança tem
apoio na psicologia social e, de forma mais específica, nas teorias de valor grupal e
de identidade social. Em uma abordagem sócio-econômica, Fukuyama (1996)
menciona o declínio da sociedade americana no período em que a teoria taylorista
surgiu e influenciou a organização do trabalho. Nesta abordagem, ele estabelece
uma relação direta deste declínio com o fato da sociedade americana apresentar
características marcantes de uma sociedade de baixa confiança. Reina e Reina
(2006) ressaltam a importância entre a confiança nos relacionamentos interpessoais
e a produção de resultados, argumentando que quando a confiança é baixa, os
relacionamentos são gradativamente destruídos, afetando negativamente os
resultados. Por outro lado, quando a confiança é alta os relacionamentos são
energizados e organizações tendem a atingir uma melhores resultados.
A percepção da necessidade desta pesquisa surgiu a partir da observação das
relações interpessoais em uma empresa do segmento industrial. O interesse para o
tema destes estudos foi despertado a partir da constatação dos dilemas enfrentados
pelos profissionais em sua rotina de trabalho, os quais estavam em grande parte
vinculados às relações de confiança entre os empregados e a organização. As
freqüentes mudanças na estrutura de negócios da organização observada,
proporcionada por uma sequência de alterações no controle acionário foi percebida
também em várias outras, notadamente do segmento industrial. Estas mudanças,
devido às conseqüências (reestruturações, demissões e outras), podem ter
produzido reflexos no comportamento das pessoas, o que poderia refletir de uma
forma mais ampla, no resultado das organizações. Esta percepção foi compartilhada
por Reina e Reina (2006, p. 5), constatada a partir da observação do ambiente
competitivo atual:
O cenário dos negócios está em constante mudança. Fusões e aquisições;
reestruturações; iniciativas estratégicas que requerem colaboração,
comprometimento dos empregados, correr riscos, criatividade e inovação [...]
Em resumo, negócios precisam de pessoas que trabalhem se relacionando
com outras para produzir resultados.

A recente crise econômica mundial, que teve seu início percebido de forma mais
sutil em 2007 e de forma mais consistente em 2008, produziu efeitos que
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permanecem até a atualidade e proporcionou uma ampla reflexão em diversos
setores da sociedade sobre os modelos atuais de gestão de negócios (PEREIRA,
2009). Muitas empresas, e dentre elas várias de grande porte, consideradas sólidas
e aparentemente pouco vulneráveis, encerraram suas atividades, por não
conseguirem responder de forma ágil às ameaças inesperadas. Em tempos de crise
econômica, a estratégia de sobrevivência é a opção mais razoável (JANSEN et al.,
2005) e neste momento, normalmente prevalece uma cultura de resultados em curto
prazo. Neste cenário, é comum observar uma realidade paradoxal, pois ao mesmo
tempo em que as pessoas precisam seguir orientações voltadas para cumprimento
de padrões mais rígidos, sem margem para erros e buscando a eficiência a todo
custo, precisam também ter iniciativa e buscar a inovação. Surge então um
problema que pode afetar as relações entre os empregados e a organização, uma
vez que ter iniciativa e buscar inovação muitas vezes significa correr o risco de errar.
E os erros não são tolerados em grande parte das organizações, principalmente em
tempos de crise.
O interesse pelo tema efetividade ocorre também em um momento em que os
estudos sobre confiança crescem no Brasil, sendo objeto de vários estudos que
buscam um maior aprofundamento. Percebe-se também uma lacuna a ser
preenchida nos estudos sobre confiança do ponto de vista de sua real contribuição
para os resultados organizacionais, devido à falta de consenso sobre esta questão.
Esta percepção foi também relatada por Cunha (2004, p. 6), ao citar que “Foi
possível identificar que os padrões tradicionais que sustentam o relacionamento e a
confiança em nossa sociedade estão em transição e ainda não oferecem condições
que incentivem o uso da confiança nas relações fora do seu contexto local”.

1.3

Objetivos

1.3.1 Objetivo geral
Investigar se existe influência da confiança sobre a efetividade organizacional em
uma organização empresarial do segmento têxtil, a partir da percepção dos
empregados e, caso exista, avaliar em que intensidade esta influência se manifesta.
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1.3.2 Objetivos específicos
a) Mensurar a confiança dos empregados na organização, a partir do modelo
teórico proposto Oliveira (2004);
b) Mensurar a efetividade da organização na percepção dos empregados, a
partir do modelo teórico proposto por Harrison (2005);
c) Investigar a correlação entre a confiança dos empregados e a efetividade da
organização.
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2

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1

Confiança

Os primeiros estudos sobre confiança identificados na literatura foram iniciados por
pesquisadores de diferentes áreas, destacando-se entre eles os psicólogos e
sociólogos, com estudos contemporâneos à década de 1970. Nesta época, Souza
(1975, p. 96) citou estudos que relacionam a confiança ao sucesso no
funcionamento de grupos de trabalho: “Em 1971, o professor Dale Zand (da New
York University) investigou a relação entre confiança e a qualidade da solução de
problemas em grupo [...]” e afirmou também que “pesquisas realizadas em
psicoterapia, comportamento grupal e solução de problemas indicam que a
confiança é fator decisivo na cooperação bem sucedida” (SOUZA, 1975, p. 96).
Pesquisas nesta direção continuam sendo feitas atualmente e muitas delas
objetivam avaliar a relação com outros construtos influentes no comportamento
humano, como, por exemplo, cooperação e comprometimento, para ampliar o
entendimento da contribuição da confiança nas relações entre indivíduos e destes
com os grupos sociais.
Verifica-se o interesse crescente sobre o tema confiança a partir de diversas
abordagens em diversos estudos desenvolvidos, cuja proposta é entender esta
atitude influente no comportamento humano, sob os mais diversos aspectos. Uma
pesquisa feita nas bases de dados Scielo Brasil e CAPES identificou que os estudos
sobre confiança crescem no Brasil e que na atualidade têm sido um tema de grande
interesse dos pesquisadores. Constata-se que com a maioria dos estudos sobre
confiança realizados no Brasil foram publicados na última década.
A pesquisa de artigos foi feita na base de dados Scielo observando o ano de
publicação, obedecendo ao seguinte critério: artigos publicados no Brasil, com o
tema confiança (GRAF. 1). A pesquisa de teses foi feita na base de dados da
CAPES utilizando os mesmos critérios (GRAF. 2).
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GRÁFICO 1 – Artigos sobre confiança da base de dados Scielo
Fonte: Base de dados Scielo.
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GRÁFICO 2 – Teses sobre confiança da base de dados CAPES
Fonte: Base de dados da CAPES.

A confiança nas relações humanas torna-se um fenômeno influente, pois não se
limita apenas a facilitar os relacionamentos. Conforme afirma Covey (1989 p. 116),
esta importância vai muito além, produzindo comportamentos que influenciam de
forma positiva as relações humanas, sendo “[...] a forma mais elevada de motivação
humana. Ela traz à tona o que há de melhor nos seres humanos [...]”, emergindo não
apenas como um fator que agrega e tranquiliza as pessoas, ou ameniza conflitos,
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mas ganhando também o status de uma atitude que atua diretamente no fator
comportamental, compelindo os indivíduos à ação.

2.1.1 O conceito geral de confiança
O uso da palavra confiança não é recente. Há registros do seu uso no século XVII,
relacionando-a ao termo latino confidere e à palavra latina fidere, que significam
aliança e fidelidade. Neste mesmo período, o termo confiança era inclusive
empregado em diversas situações por profissionais da área jurídica, quando se dizia
que um prisioneiro adquirira confiança pelo seu bom comportamento. Era utilizada
também por profissionais da área financeira a partir do termo fiduce, tratando do
valor de títulos baseado na confiança (HARPER, 2001). A percepção da existência
da confiança e de sua necessidade ocorre desde os tempos mais remotos. Ela faz
parte da natureza humana e influencia de forma significativa no relacionamento
entre pessoas e grupos sociais (SCHEIN, 1982). O conceito de confiança parece ter
se tornado um objeto de estudos no Brasil mais recentemente e tem sido
relacionado como um dos fatores a ser considerado na redução das incertezas e
como aliado na cooperação entre pessoas, grupos e organizações (PASSUELO e
SOUZA, 2006).
Algumas definições sobre o conceito de confiança a relacionam de uma forma muito
estreita a outros termos que, equivocadamente, são tratados como sinônimos. Podese citar como um dos exemplos mais comuns a palavra “fé” que, devido à
proximidade conceitual muitas vezes é utilizada para expressar confiança. Torna-se
então necessário esclarecer que são termos que expressam significados diferentes
segundo a opinião de vários autores. Ferreira (2008) define a fé como confiança ou
firmeza na execução de um compromisso, mas também a define como um termo
mais associado ao contexto religioso. O conceito de confiança é frequentemente
confundido também com o de outros termos, como por exemplo: credibilidade,
esperança e lealdade, que são utilizados como tendo o mesmo sentido que
confiança (QUADRO 1).

25

QUADRO 1: Conceitos comumente usados como sinônimos de confiança

Conceitos comumente usados como sinônimos de confiança

Competência
Credibilidade

Confidência

Fé

Esperança

Lealdade

Reliance

A habilidade percebida de um Um conceito passivo descrevendo
ator para realizar algo.
a habilidade de um ator para dada
realização.
A habilidade percebida de um Um conceito passivo que se refere
ator para realizar algo que ele à habilidade requerida do ator
reivindica que ele pode fazer, que, contudo, não diz nada a
havendo demanda.
respeito das suas intenções ou
desejo para fazer o que foi
solicitado.
O ator espera que algo Não envolve a consideração
certamente aconteça e não consciente de alternativas como
considera a possibilidade de se dá na confiança.
que algo errado aconteça.
O ator confia cegamente em O ator não tem ou não solicita
algo.
informações
para
considerar
alternativas como no caso da
confiança.
O ator passivamente espera Devido à passividade do ator, ele
por algo.
ou ela não investe/arrisca algo
baseado na esperança, como no
caso da confiança.
O ator assume uma posição Um conceito estático e de longo
de fidelidade em relação a prazo que não parece envolver a
outro ator, comportando-se possibilidade de quebra.
positivamente em relação ao
que o ator necessita.
O ator pode, em consideração, Um conceito mais estreito que a
confiar somente em certos confiança, no sentido de que um
aspectos ou características de ator que confia no outro o faz em
outro ator ou sistema.
todos os aspectos, após julgar o
caráter e o comportamento do
outro.

Fonte: Adaptado por Cunha (2004 p. 62) a partir de Blomquist, 1997. p. 279.

Apesar da proximidade dos conceitos, ao comparar a atitude de quem tem fé à
atitude de quem tem confiança é possível constatar as diferenças, o que vai ao
encontro da definição de Jung (1981, p. 154). Ao discutir a formação da
personalidade, o autor diferencia os dois conceitos:
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Em lugar de fidelidade gostaria de empregar aqui a palavra grega pistis. Ela
costuma ser traduzida erroneamente por "fé", mas o sentido específico é
confiança, lealdade repleta de confiança. A fidelidade à sua própria lei
significa confiar nessa lei, perseverar com lealdade e esperar com confiança;
enfim, é a mesma atitude que uma pessoa religiosa deve ter para com Deus.

O conceito desenvolvido por Hosmer (1995) define a confiança como sendo a
expectativa no comportamento e decisões que, baseadas em princípios éticos e
morais, do ponto de vista das pessoas parecem ser corretos. Pelo conceito de Burt e
Knez (1996), a confiança pode ser traduzida como uma relação de troca ou uma
política de cooperação, sendo vista por quem a oferece como uma colaboração
antecipada, sem levar em consideração aspectos como ética e moral. Pesquisas
evidenciam uma grande diversidade de conceitos e Kramer (1992) contribui com
estas definições, citando que a confiança é fundamentalmente um estado
psicológico, baseado em processos cognitivos e implica em um estado de
vulnerabilidade percebida, assumindo riscos devido à incerteza sobre os motivos,
intenções e ações em quem a confiança foi depositada.

Nesta mesma linha

conceitual, outros pesquisadores (LEWIS e WEIGERT, 1985; McALISTER, 1995;
TYLER e

DEGOEY 1996) reconhecem a influência do fator cognitivo e sua

correlação com a confiança e ampliam o conceito, entendendo que sua
conceituação é baseada em outros fatores relevantes. Estes autores argumentam
que a confiança é um estado psicológico multidimensional e que inclui componentes
afetivos e motivacionais.
A definição de Barber (1983) não diverge das anteriores, mas ressalta que a base da
confiança está relacionada a experiências anteriores e valores. A partir desta
perspectiva, a confiança pode ser definida como expectativas socialmente
aprendidas e confirmadas, através das pessoas e das organizações com as quais
convivem, baseadas na ordem natural, moral e social.
A conceituação sobre confiança assumiu, a partir de estudos contemporâneos, uma
forma mais sofisticada e multifatorial, tanto do ponto de vista dos seus contrutos
como também de sua interação com outros fatores comportamentais, que implicam
em influências diversas nos aspectos pessoais e organizacionais. Este entendimento
é compartilhado por Gasalla e Navarro (2007, p. 84), ao afirmarem que
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A confiança é reconhecida como um fenômeno emocional que predispõe as
pessoas a se integrar e se abrir para trocas, o que fomenta a cooperação e a
transferência do saber; encoraja-as a dizer o que pensam e experimentar
sem medo de ser punidas, o que favorece a inovação; derruba barreiras
defensivas e colabora como fluir da organização.

Segundo Hardin (2002, apud ZANINI, 2008) a interação entre duas ou mais pessoas
e a motivação proporcionada por interesses mútuos é o ponto de partida para definir
confiança. Esta é oferecida a partir da motivação de quem confia, acreditando que a
pessoa que a recebe terá a mesma motivação para retribuí-la e será mantida
enquanto houver interesses comuns e a perspectiva da continuidade da relação.
Caso contrário, não haverá mais motivação para manter uma relação baseada na
confiança. A expectativa estabelecida por uma relação de confiança, por sua vez, é
baseada em ações concretas e em um grau de risco, na qual quem confia acredita
que a outra parte não irá agir de maneira oportunista e assume os riscos de que isso
possa acontecer (ZANINI, 2008).
As transações, de uma forma geral, têm como fator preponderante a construção da
confiança. É possível imaginar como seria o comportamento das pessoas em
relações afetivas ou em um ambiente de trabalho sem a presença da confiança para
que se tenha uma idéia do que poderia ocorrer. Em transações comerciais, entre
indivíduos ou organizações sem um mínimo de confiança, não se poderia conceber
um relacionamento saudável e duradouro. Nooteboom (1996, apud CUNHA, 2004)
afirma que a confiança afeta a forma como ocorrem as relações e os vínculos, sejam
eles afetivos ou não, argumentando que a existência da confiança aumenta a
segurança nas transações, diminuindo a ansiedade a insegurança.
Sob a ótica de Zanini (2007), a confiança pode diminuir, mas não elimina a
necessidade dos procedimentos formais, vistos como uma garantia dos acordos
firmados. Os procedimentos formais são necessários por significar uma maior
garantia dos direitos e obrigações das partes, diminuindo o risco em caso de ações
oportunistas ou inconvenientes. Zanini (2007, p. 62) também define que “Confiança
pode ser mais bem compreendida como um mecanismo implícito complementar de
coordenação e controle operando junto ao sistema de autoridade formal”. Mesmo
com o recurso dos instrumentos legais e da formalidade, o papel da confiança nos
relacionamentos é relevante em todas as áreas, uma vez que não há instrumento
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formal que o substitua completamente. A falta de confiança frequentemente
inviabiliza até mesmo os acordos formais cercados de todos os cuidados
necessários, sendo a desconfiança por si só é um motivo forte o bastante para
interromper a continuidade dos mais variados tipos de acordo.
A necessidade do elemento “confiança” em todas as oportunidades é destacada
também por Arrow (1973), que afirma que sem ele as transações ficariam
emperradas e os contratos comerciais simplesmente não conseguiriam ser
concretizados, uma vez que neste tipo de transação, independente das garantias
formais, a confiança é fundamental. A importância da confiança nos relacionamentos
é também citada por Souza (1975, p. 96), ao afirmar que “A confiança facilita a
aceitação interpessoal e a abertura de expressão. A desconfiança evoca rejeição
interpessoal e desperta comportamento defensivo, que dá lugar à distorção de
informação e de percepção”.

2.1.2 Confiança interpessoal
A forma como a confiança é percebida no conceito de cada indivíduo é uma
discussão atual, não se verificando ainda um consenso sobre o tema, o que é
compreensível, uma vez que há teorias desenvolvidas sob vários pontos de vista
que a explicam de perspectivas distintas. Esta constatação havia sido feita
anteriormente por outros pesquisadores, entre eles Oliveira (2004), ao citar que “A
análise crítica da literatura realizada neste estudo aponta claramente a imprecisão
conceitual e a ausência de consenso em relação aos atributos básicos da
confiança.” Parte desta ampliação e diversidade de conceitos sobre os construtos
está relacionada à abordagem, seja ela feita pela Psicologia, Sociologia, Economia,
Administração ou outras disciplinas que estudam o fenômeno.
A existência da confiança e a forma como esta se estabelece entre pessoas, grupos
e organizações estão relacionados de alguma maneira à pré-disposição para confiar,
o que pode ser entendido como a maior ou menor facilidade que uma pessoa tenha
para depositar a confiança em outra. Na área da medicina, pesquisas recentes,
desenvolvidas por médicos e psicólogos, constataram a influência de fatores
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orgânicos e metabólicos fortemente relacionados à pré-disposição para confiar. Uma
destas pesquisas, realizada pela Université Catholique de Louvain (UCL) e
University of Pennsylvania (UP) foi publicada no Psychological Science e Scientific
American Brasil. Os resultados mostraram que os voluntários que haviam recebido
uma substância produzida no cérebro (oxitocina) apresentaram uma alteração no
nível de confiança interpessoal de forma significativa. As experiências realizadas
identificaram que o aumento da oxitocina faz com que as pessoas fiquem mais
atenciosas umas com as outras, além de aumentar o nível de cooperação e a prédisposição para confiar. Constatou-se também que o indivíduo recebedor da
confiança, por sua vez, produz mais oxitocina assim que percebe a confiança do
outro, o que leva a um processo cíclico em torno da produção da confiança (ZAK,
2008). Os estudos desenvolvidos pela UCL e UP ainda estão em desenvolvimento e
não são conclusivos, mas mostram o quanto a confiança tem sido cada vez mais
alvo de estudos mais profundos. O estudo do tema desperta inclusive
questionamentos voltados para questões éticas, relacionados ao possível uso de
substâncias que, em um estágio mais avançado, poderiam afetar artificialmente a
percepção da confiança dos indivíduos.
Sob a ótica da Psicologia, Lewis e Weigert (1985) conceituam confiança como um
traço psicológico relacionado às dimensões cognitiva, emocional e comportamental
que os indivíduos desenvolvem. Essas dimensões, segundo os mesmos, seriam
influenciadas

pelas

experiências

sociais,

consistindo

em

uma

expectativa

generalizada sobre a possibilidade de depositar sua confiança em outras pessoas. A
partir desta perspectiva, a confiança é baseada em um processo cognitivo que pode
diferenciar as pessoas e instituições a partir de uma escala simples de três pontos:
1) as que são dignas de confiança; 2) as que não são dignas de confiança; 3) as que
são neutras. Segundo Lewis e Weigert (1985, p. 970), “Neste sentido nós
cognitivamente escolhemos em quem nós vamos confiar e sob que circunstâncias,
embasados em ‘boas razões’, constituindo evidência de confiabilidade”. A partir do
entendimento destes autores, a manifestação da confiança no nível cognitivo ocorre
quando os atores sociais já não necessitam de evidências adicionais para confiar, o
que extrapola os fatores de racionalidade ou de experiências anteriores que
elevariam o nível de confiança de forma isolada.
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Uma perspectiva da Psicologia teve também a contribuição de Luhmann e Lorenz
(1988), elaborada a partir de estudos sobre as relações entre empresas francesas e
seus contratantes. Estes definem o ato de confiar como uma atitude que aumenta a
vulnerabilidade de um indivíduo em relação a outro, devido à possibilidade de que
em determinado momento uma das partes adote uma atitude oportunista, o que
poderia levar à quebra da confiança. Ocorre que o comportamento da pessoa em
quem se deposita a confiança não está sob o controle de quem se dispõe a confiar e
por esta razão, quem oferece a confiança admite correr riscos, submetendo-se às
possíveis consequências. Caso ocorram ações oportunistas ou omissões percebidas
como intencionais do indivíduo recebedor, estas levariam o outro a arrepender-se do
seu investimento em confiança. Deste momento em diante a experiência vivida pela
parte que se sentiu traída, produziria um comportamento defensivo que seria
traduzido em uma barreira para uma nova relação e que se tornaria o início ou a
erosão total da confiança depositada. Portanto, confiar é um ato que pressupõe
desde o início uma situação de risco, havendo possibilidade de que ocorra
oportunismo e consequentemente a quebra da expectativa ou frustração com
possíveis prejuízos, que eventualmente poderiam ser até mesmo maiores do que os
benefícios esperados (LUHMANN e LORENZ, 1988).
Uma abordagem sócio-econômica da confiança foi feita por Fukuyama (1996), ao
discutir a influência da economia nas relações sociais. O autor critica a influência
negativa da economia, quando incorporada à realidade social através de sua face
menos nobre, que é a soberania dos fatores econômicos e sua priorização sobre os
demais interesses sociais, como se a economia tivesse leis específicas e
independentes e soberanas aos demais interesses. Conforme o entendimento do
autor, “[...] a economia constitui uma das mais fundamentais e dinâmicas áreas da
sociabilidade humana” (FUKUYAMA, 1996). A partir deste princípio, a economia
torna-se um fator preponderante para a vida em sociedade e “o bem-estar de uma
nação, bem como sua capacidade de competir, é condicionado a uma única,
abrangente característica cultural: o nível de confiança inerente à sociedade”
(FUKUYAMA, 1996, p. 21).
As definições conceituais sobre confiança são um tanto diversificadas, podendo ser
tratadas sob diferentes pontos de vista (QUADRO 2).
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QUADRO 2 – Síntese de conceitos diversos sobre confiança
Conceitos diversos sobre confiança
Autor

Ano

Luhmann
e Lorenz

1988

Krammer

1992

Barber

1993

Hosmer

1995

Lewis
e 1995
Weigert
Burt e
Knez

1996

Fukuyama

1996

Costa

2002

Hardin

2002

Navarro e 2007
Gasalla
Ferreira
2008
Zanini

2008

Conceito
Atitude que aumenta a vulnerabilidade de um indivíduo em
relação a outro, cujo comportamento não está sob o seu
controle e, portanto admite correr riscos, submetendo-se às
possíveis consequências em caso de abuso de confiança.
Estado psicológico, baseado em processos cognitivos e
implica em um estado de vulnerabilidade, assumindo riscos
devido à incerteza sobre os motivos, intenções e ações em
quem a confiança foi depositada.
Expectativas socialmente aprendidas e confirmadas,
através das pessoas e organizações com as quais
convivem baseadas na ordem natural, moral e social.
Expectativa no comportamento e decisões corretas,
baseadas em princípios éticos e morais.
Construto ou traço psicológico relacionados às dimensões
cognitiva, emocional e comportamental que os indivíduos
desenvolvem.
Relação de troca ou uma política de cooperação, sendo
vista por quem a oferece como uma colaboração
antecipada, sem levar em consideração aspectos como
ética e moral.
Expectativa criada a partir de valores estabelecidos em uma
comunidade considerada estável, na qual predomine os
aspectos da honestidade e da cooperação, devendo estar
sustentada por normas compartilhadas.
Percepções pessoais ou do grupo em relação aos motivos e
intenções de outros indivíduos.
Motivação de quem confia, acreditando que a pessoa que a
recebe terá a mesma motivação para retribuí-la.
A confiança é um fenômeno emocional que predispõe as
pessoas a se integrar e se abrir para trocas.
Relação em que se pode confiar na honradez e integridade
de outrem.
A relação de confiança é baseada em ações concretas e em
um grau de risco, na qual quem confia acredita que a outra
parte não irá agir de maneira oportunista e assume os
riscos de que isso possa acontecer.

Fonte: Revisão bibliográfica.

Em síntese, a confiança pode ser entendida como uma expectativa criada a partir de
valores estabelecidos em uma comunidade considerada estável, na qual predomine
os aspectos da honestidade e da cooperação, devendo estar sustentada por normas
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compartilhadas, sejam elas baseadas em valores ou em padrões profissionais e
códigos de comportamento. Pode também ser abordada de uma forma diferenciada
a partir das relações estabelecidas entre indivíduos e organizações, entre grupos
operando em uma organização ou entre organizações (FUKUYAMA, 1996).
Verificam-se portanto fatores relevantes que diferenciam a confiança na forma como
se estabelece, de como se mantém e de como sua influência é percebida.

2.1.3 Estágios da construção e manutenção da confiança
Uma das formas de entender o processo de construção e manutenção da confiança
é fazendo uma análise a partir de uma perspectiva da Psicologia relacionada ao
aspecto cognitivo. Partindo desta premissa, confiança pode ser compreendida como
um processo gradativo, que se inicia com a pré-disposição para confiar e passa por
vários níveis, podendo progredir até o ponto mais alto, estabilizar-se em um nível
intermediário ou até mesmo deteriorar-se e deixar de existir.

A partir deste

entendimento, Reina e Reina (2006) descrevem como é possível desenvolver e
manter a confiança no ambiente de trabalho e ressaltam a importância deste
processo para a saúde e desempenho organizacional, ao mesmo tempo em que
enfatizam as consequências negativas de manter um ambiente com um baixo nível
de confiança.

Segundo os autores, este processo estaria sustentado em dois

pilares: a confiança transacional, relacionada à construção da confiança e a
confiança transformadora, relacionada à manutenção e elevação do nível de
confiança.

2.1.3.1

Confiança transacional

A confiança transacional é estabelecida a partir da reciprocidade, sustentada por
uma visão de compartilhamento de valores, havendo neste caso o entendimento de
que um benefício deve ser retribuído e de que um indivíduo não prejudicaria a quem
o beneficiou (LUHMANN, 1988; GOUDNER, 1960; ZANINI, 2007). Com um
entendimento diferente, Gambetta (1988) argumenta que a confiança não é
condição para estabelecimento da reciprocidade e sim uma consequência. O autor
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argumenta que para a criação da confiança é necessária uma experiência de
relacionamento entre as partes e que a somente a partir desta experiência, poderia
conceber-se uma relação de confiança.
De certa forma, Reina e Reina (2006) concordam que a confiança não é um prérequisito para as relações de reciprocidade e sim uma conseqüência, sendo
sustentada por três elementos: confiança contratual, confiança baseada na
competência e confiança baseada no processo de comunicação.
A confiança contratual pode ser definida como o estabelecimento de um processo de
negociação que envolve expectativas gerenciais, expectativas explícitas e implícitas,
estabelecimento de limites, delegação apropriada, incentivo para os desafios
propostos e coerência, cujo desfecho pode influenciar de forma direta na construção
ou na deterioração da confiança. Este seria o princípio para constituição das
relações baseadas na confiança, pois os contratos psicológicos estabelecem as
expectativas. Assim sendo, a confiança contratual “forma a base da maioria das
interações no local de trabalho.” (REINA e REINA, 2006, p. 16-30).
A competência é um fator considerado relevante para a construção da confiança,
pois implica na redução de desapontamentos e frustrações com o atendimento das
expectativas. A confiança é fortalecida pela competência a partir da percepção do
conhecimento e habilidade das pessoas, da capacidade de tomada de decisões e da
habilidade de obter o envolvimento e cooperação, estimulando o aprendizado e o
desenvolvimento (REINA e REINA, 2006).
A confiança baseada no processo de comunicação consiste em: admitir erros, dizer
a verdade, praticar o feedback construtivo e cultivar o hábito da confidencialidade.
Segundo Reina e Reina (2006), quando uma pessoa esconde as intenções
utilizando humor inapropriado ou sarcasmo, esta distorce o que realmente deveria
ser dito e o preço pago é a perda da confiança nos relacionamentos.
Contribuindo para a definição do processo de construção da confiança, Zanini (2007)
o caracteriza como o resultado de um contexto transacional, concordando com
Reina e Reina (2006). Este processo de construção seria estabelecido a partir de
três premissas, que seriam: 1) as características da pessoa que oferece a confiança;
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2) as características da pessoa que recebe a confiança; 3) o contexto transacional
baseado em um interesse do indivíduo e que mantém este interesse oculto do
indivíduo que oferece a confiança (FIG. 1).

Informação adquirida no
passado
Filtro
(A)

(B)

Expectativa
do indivíduo
que investe a
confiança (A):
Percepções
subjetivas das
motivações de
(B)

Elementos
cognitivos e
emocionais
de (A)

Incerteza
subjetiva sobre
as motivações de
(B)

As reais
motivações de
(B)
permanecem
escondidas

Motivações do
indivíduo que
recebe o
investimento
de confiança
(B)

Informação de uma
situação específica no
presente

FIGURA 1 – Construção da confiança transacional
Fonte: Ropperger (1998, apud ZANINI, 2007, p. 39)

Concordando com este conceito, Hardin (2002, apud ZANINI, 2007) entende que,
mesmo havendo divergências entre os indivíduos, a existência de um interesse em
comum é um fator motivador para o investimento em uma relação de confiança. Este
pressuposto pode sugerir que, deixando de existir interesses comuns, este laço de
confiança poderia deixar de existir. O oportunismo também deve ser considerado em
uma relação de confiança, significando que há um risco inerente e assumido pelas
partes, levando a acreditar que nesta relação há componentes cognitivos e
emocionais (ZANINI, 2007). A manutenção dos interesses comuns, o cumprimento
de promessas feitas e o atendimento às expectativas obtidos através da confiança
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transacional não são suficientes para a manutenção de uma relação de confiança.
Para que esta continue existindo “é necessária uma estrutura de incentivos que
motive estes parceiros de interação a continuarem realizando investimentos em
confiança uns nos outros” (HARDIN, 2002, p. 5).

2.1.3.2

Confiança transformadora

Para a manutenção e desenvolvimento da confiança, Reina e Reina (2006)
estabelecem o conceito da confiança transformadora. Os autores argumentam que,
após a etapa de formação, pode ocorrer um processo de retrocesso, destruindo toda
a confiança construída.
A construção da confiança é um processo delicado e leva tempo, mas esta pode ser
deteriorada rapidamente caso as expectativas não sejam atendidas e caso os
contratos não sejam cumpridos. A manutenção e o desenvolvimento da confiança
não podem ser mantidos apenas através dos fatores que possibilitaram o seu
surgimento. Reina e Reina (2006) entendem que para a manutenção da confiança é
essencial o desenvolvimento de características culturais e de comportamento
voltados para a convicção sobre os propósitos, a coragem para fazer o que é certo,
a compaixão, no sentido de entender e reconhecer as vulnerabilidades e à criação
de um forte senso de pertencimento.
Transformar, segundo o entendimento de Ferreira (2008, p. 786) significa “Dar nova
forma, feição ou caráter a; tornar diferente do que era; mudar, alterar, modificar,
transfigurar”, o que implica em uma mudança para um patamar diferente do anterior,
significando no caso da percepção da confiança em um novo status de referência.
Para atingir o estágio da confiança transformadora é necessário consolidar, em uma
etapa anterior, a confiança transacional. Segundo Reina e Reina (2006), além de ser
a base para a existência da confiança transformadora a confiança transacional está
diretamente relacionada aos fundamentos da cultura e mudança organizacional.
Este aspecto do relacionamento entre cultura e confiança foi também abordado por
Fukuyama (1996), ao descrever o processo de construção da confiança em diversos
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tipos de sociedade e também por Souza (1978) ao discutir os aspectos de cultura e
clima organizacional.
Para facilitar o entendimento da confiança transformadora, Reina e Reina (2006)
fazem uma analogia com uma espiral, dentro da qual se posicionaria o nível de
confiança. Através desta analogia, quando os relacionamentos são energizados, as
pessoas são produtivas e conscientemente praticam a confiança transacional e o
nível de confiança movimenta-se gradativamente para cima, em um ciclo virtuoso.
Porém, quando ocorre o contrário, o nível de confiança começa a decrescer em um
ciclo vicioso.

2.1.4 Confiança do empregado na organização
Um dos aspectos relacionados à contribuição dos indivíduos para a efetividade das
organizações é a forma como os mesmos podem ser compelidos a uma maior
cooperação e à maneira como os líderes podem exercer esta influência. Para a
construção de um ambiente propício a esta finalidade, Katz e Kahn (1975) citam
vários aspectos do construto da confiança mencionados anteriormente, como
remuneração mais justa, mecanismos de incentivo e outros. Estes componentes,
embora citados como alguns dos aspectos importantes na construção da confiança
interpessoal não são suficientes para explicar como se fundamenta a confiança dos
empregados em relação à organização, que precisa ser entendida sob outro prisma
dada a sua base conceitual específica (OLIVEIRA, 2004). Esta analogia pode ser,
em parte, explicada pelos valores envolvidos em uma relação de confiança, uma vez
que os mesmos se diferem quando vistos dos pontos de vista pessoal e institucional.
Pode-se dizer que isoladamente, as bases da confiança individual não explicam a
confiança dos empregados na organização e que os valores organizacionais situamse como o fator mais importante para que o empregado se comprometa com a
organização (PORTER, 1995; McLAGAN e NEL, 1996, apud DIAS, 2005).
No entendimento de Oliveira (2004), a confiança é um construto multidimensional e,
diferentemente das outras formas como se estabelece (confiança interpessoal, intraorganizacional ou interorganizacionais), faz-se necessário um entendimento
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específico quando se trata da confiança na esfera organizacional. Oliveira (2004)
relata que o termo “confiança organizacional” muitas vezes é criticado por não ser
específico o suficiente e por esta razão é necessário o entendimento de que o termo
“confiança do empregado na organização” deve ser entendido como um construto
estabelecido sobre bases específicas.
A partir da conceituação de Oliveira (2004), o modelo proposto para o entendimento
da construção e manutenção da confiança do empregado na organização identifica
os valores organizacionais como antecedentes diretos. As percepções de justiça de
procedimentos e de interação foram identificadas como antecedentes indiretos das
variáveis-critério de confiança. Constatou-se que o empregado percebe os
procedimentos de tomada de decisão assim como o tratamento dos seus superiores
hierárquicos, permitindo que ele reconheça as prioridades axiológicas de sua
organização. A partir destas percepções, o empregado cria modelos mentais
relativos ao funcionamento e à missão da organização através do mecanismo
cognitivo, sendo assim capaz de determinar se é possível estabelecer uma relação
de confiança com a organização da qual participa. Os estudos realizados por
Oliveira (2004) definem a confiança como um construto relacionado a valores
organizacionais, normas sociais e o processo cognitivo. As pesquisas que serviram
de base para a construção do modelo foram realizadas em organizações públicas e
privadas, utilizando análises de conteúdo e quantitativas, que deram origem a cinco
fatores influentes no construto da confiança do empregado na organização
(OLIVEIRA, 2004): promoção e crescimento do empregado (PCE), solidez
organizacional (SO), normas relativas à demissão dos empregados (NRDE),
reconhecimento financeiro organizacional (RFO) e padrões éticos (PE).
O fator PCE reúne itens que significam as formas utilizadas pela organização para
incentivar o crescimento profissional dos empregados, oferecendo oportunidades e
condições reais para que este crescimento ocorra. Entre as ações associadas a este
fator estão incluídas as relacionadas ao plano de carreira, à objetividade das
comunicações e as normas para promoção, que significam para o empregado a
possibilidade de planejar seu crescimento dentro da organização.
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O fator SO refere-se aos itens que determinam a firmeza e estabilidade financeira da
organização, os quais são percebidos através do cumprimento das obrigações
financeiras com os empregados, o pagamento do salário conforme previsto e a
perspectiva de um futuro próspero. A organização deve ser percebida como estando
em uma posição firme na sua área de atuação, superando eventuais crises
econômicas e instabilidade proporcionada pelo ambiente. A organização transmite
segurança aos empregados, sendo reconhecida por seu poder e sustentabilidade
econômica. A estabilidade da organização é percebida pela manutenção de normas
e expectativa da sua existência nos próximos anos.
O fator NRDE é definido pelas normas e procedimentos organizacionais e podem
ser percebidos como utilizados ou não, na demissão dos empregados. As
demissões podem ocorrer considerando normas objetivas e procedimentos
conhecidos por todos os empregados ou em função de julgamentos e preferências
pessoais de dirigentes. Percebendo a precariedade deste fator, o empregado não
dispõe de recursos que lhe permitam prever sua permanência na organização,
ocorrendo neste caso apenas os interesses da própria organização ou de seus
dirigentes.
O RFO é percebido através do reconhecimento financeiro por parte da organização
quanto aos esforços desenvolvidos pelo empregado, através do salário pago. Os
esforços do empregado são reconhecidos e valorizados financeiramente, como uma
forma de produzir vantagens para ambas as partes. O aumento salarial é percebido
como uma das formas de reconhecimento por parte da organização.
O fator PE se refere a princípios éticos, tais como honestidade, igualdade,
transparência da organização ao divulgar informações, cumprir os compromissos e
respeito aos empregados. Estes princípios não precisam necessariamente estar
explícitos em um código de ética, mas orientam a relação da organização com seus
clientes e empregados. Assumir responsabilidades é uma característica da
organização ética e faz parte dos seus princípios não prejudicar pessoas e
organizações com quem se relaciona.
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Embora seja possível entender o processo de construção e manutenção da
confiança a partir de várias correntes teóricas, será utilizado neste estudo o
construto da confiança na organização sob a percepção dos empregados a partir do
modelo proposto por Oliveira (2004).

A opção por este modelo levou em

consideração o fato de que os estudos que o originaram são uma referência em
estudos sob confiança do empregado na organização. Foi uma pesquisa inédita
realizada em organizações no Brasil, dando origem a uma escala, construída a partir
de critérios científicos rigorosos que permitem mensurar, com elevado grau de
confiabilidade, a confiança na organização sob a perspectiva dos empregados.

2.2

Efetividade organizacional

As questões relacionadas à efetividade têm sido objeto de estudos diversos,
surgindo em pesquisas contemporâneas de forma recorrente, demonstrando um
interesse crescente da comunidade acadêmica sobre o tema. Uma das vertentes
destes estudos são as demandas provenientes de uma sociedade cada vez mais
voltada para resultados práticos, nos mais diversos setores das organizações,
havendo estudos relacionados à efetividade originados nas áreas da saúde, exatas,
sociais e humanas. O interesse crescente sobre esse tema foi constatado através da
base de dados Scielo Brasil. Para a pesquisa da base de dados foi utilizado
inicialmente como critério de pesquisa apenas o termo “efetividade”, com o objetivo
de identificar, de uma forma geral, como este tema está despertado o interesse dos
pesquisadores de diversas áreas. Em seguida foi utilizado como critério de pesquisa
o termo “efetividade” associado aos termos “organizacional” ou “organização”, com o
objetivo de verificar o interesse pela efetividade especificamente no campo dos
estudos organizacionais.
O resultado utilizando apenas o termo “efetividade” evidencia um interesse
significativo da comunidade acadêmica, tanto pela sua evolução quanto pela
quantidade de estudos realizados (GRAF. 3). Ao fazer uma pesquisa utilizando o
termo “efetividade” associado aos termos “organizacional” ou “organização”,
constata-se que existem poucos estudos e que estes têm arrefecido ao longo dos
últimos anos (GRAF. 4).
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GRÁFICO 3 – Artigos sobre efetividade da base de dados Scielo
Fonte: Base de dados Scielo.
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GRÁFICO 4 – Artigos sobre efetividade organizacional da base de dados Scielo
Fonte: Base de dados Scielo.

Verificando o resultado das pesquisas realizadas na base de dados Scielo, constatase que o interesse pelo tema “efetividade” aumentou nos últimos anos, mas isso
ocorreu a partir de estudos realizados nas áreas de ciências exatas e da saúde e
não vinculados aos estudos organizacionais. Constatou-se portanto um interesse
menor sobre os estudos da “efetividade organizacional”, os quais se mantiveram
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estáveis ou diminuíram, o que pode ser verificado a partir do número reduzido de
artigos publicados.

2.2.1 Aspectos conceituais sobre a efetividade
Há uma diversidade de conceitos sobre efetividade, todos de uma forma geral
relacionados

à

obtenção

de

resultados.

Partindo

de

um

conceito

não

especificamente relacionado às organizações, Ferreira (1999) define efetividade
como obtenção de resultados reais, verdadeiros, com um sentido de algo que pode
ser quantificado ou percebido de forma mais objetiva. Esta definição é similar à de
outros autores contemporâneos, como Rios (1999), que define a efetividade como
um efeito real e que pode ser verificado. Ampliando o conceito a partir de sua própria
definição anterior, Ferreira (2009, p. 334) redefine a efetividade como um efeito que,
além de real, é também “positivo, permanente e fixo”, vinculando ao conceito da
efetividade a noção de perpetuidade e também de algo que pode ser visto de forma
benéfica. Houaiss (2009) reforça os conceitos anteriores e acrescenta que
efetividade é também a competência para agir e funcionar normalmente.
Constata-se a abordagem do termo “efetividade” em pesquisas realizadas desde a
década de 1960 (SEASHORE, 1960; GEORGOPOULOS, 1960; SCHEIN e BENNIS,
1965; BENNIS, 1965), mas é sabido que o tema era objeto de estudos bem antes
desta época. Há pesquisas sobre desempenho organizacional que tentam encontrar
a melhor definição sobre o seu construto e avançaram neste sentido, mas a
definição dos critérios para mensurar a efetividade parece ser o maior obstáculo
neste sentido. Seashore (1962) constatou a dificuldade de definir a efetividade a
partir da taxa de crescimento, relacionado ao desempenho global e Harrison (2005),
ao discutir os métodos de pesquisas em ciências sociais, menciona também as
limitações encontradas para medidas de efetividade. A origem da dificuldade
encontrada relatada pelos pesquisadores, segundo Harrison (2005) é o perfil
diversificado das organizações, as quais podem ser segmentadas por tamanho,
mercado, objetivos, estágio de vida e outras características. Neste caso, não seria
possível comparar o desempenho a partir dos mesmos critérios, por exemplo, entre
organizações do primeiro, segundo e terceiro setor ou entre organizações que
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tiveram um crescimento muito diferenciado nos últimos anos. Não há também um
alinhamento entre os critérios, pois um determinado indicador pode ser um resultado
importante em uma organização, mas pode ser irrelevante em outra. Com base
nestes argumentos, Seashore (1962) alerta sobre a necessidade de desenvolver
modelos mais elaborados para mensuração da efetividade, devido à grande
diversidade da natureza e objetivos das organizações existentes.
Concordando com esta diversidade, no sentido de oferecer uma alternativa para a
elaboração de um modelo que atenda a organizações em grande escala, Katz e
Kahn (1975) propuseram o entendimento da efetividade a partir da teoria dos
sistemas abertos, que operam a partir de características comuns e baseados em
sistemas biológicos, citando que “[...] poderíamos obter todo nosso conhecimento
básico sobre organizações sociais estudando os organismos biológicos e, até
mesmo, pelo estudo de uma simples célula” (KATZ e KAHN, 1975, p. 34). A partir
desta analogia, um sistema fechado tende a buscar um equilíbrio natural, que no
caso de uma organização significaria atingir o estado de entropia e tender à
estagnação e à dissolução, da mesma forma que aconteceria a um organismo vivo
que se fechasse em si mesmo sem contato com ambiente a sua volta. A analogia da
efetividade com os sistemas abertos foi feita também por Weil (1972, apud Souza
(1978, p. 11):
As organizações podem ser consideradas como um ser vivo, que tem a sua
personalidade; o seu comportamento se traduz por tradições, hábitos,
costumes, opiniões, atitudes, preconceitos, regulamentos, maneiras de
resolver os problemas, conjunto esse que constitui a cultura da organização.
[...] O comportamento da organização é determinado pela sua cultura. O
rendimento ou a produção das organizações é função direta do seu tipo de
comportamento e, por conseguinte, da sua cultura.

A definição de uma organização efetiva segundo Katz e Kahn (1975) seria composta
também pelas características que podem ser entendidas como competências:
importação de energia, transformação, exportação de produtos para o meio,
renovação do ciclo de atividades, entropia negativa, feedback, estado firme e
homeostase dinâmica, diferenciação e equifinalidade. As competências, como
contribuintes para a efetividade organizacional são citadas também por outros
autores. Ghoshal e Bartlett (2000) abordam este tema ao discutir a importância dos
talentos e atitudes como vantagem competitiva destes dentro das organizações.
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Outros autores (HARRISON, 2005; HITT, IRELAND e HOSKISSON, 2008) abordam
as competências essenciais da organização, reforçando a importância do
conhecimento, da capacidade de inovação e as atitudes. As competências
essenciais e sua contribuição para a efetividade organizacional, destacando a
necessidade da flexibilidade e interação com o meio através dos indivíduos é
também abordada por Fleury e Fleury (2001).
Verifica-se ao longo da história a elaboração de teorias diversas que parecem
evoluir de um modelo, predominante em uma determinada época ou região, para
outro. Esta percepção é compartilhada por Moraes et al. (2003, p. 57), que reforça a
característica burocrática predominante nas organizações, ao afirmar que “A teoria
weberiana considera as organizações como sistemas burocráticos, que constituem o
ponto de partida para sociólogos e cientistas políticos no estudo das organizações.”
Essa característica da burocracia, que parece ser ainda um paradigma nas
organizações atuais, têm em contraposição a adaptabilidade e a flexibilidade que
podem ser comparadas a um organismo vivo. Esta seria outra forma de enxergar as
organizações, comparando-as aos organismos, sendo esta uma referência à teoria
dos sistemas abertos que atualmente é compartilhada por vários pesquisadores.
Autores contemporâneos compartilham a teoria dos sistemas abertos como
pressuposto para uma organização que busca a efetividade. Fazendo uma analogia
à evolução dos processos administrativos, Morgan (2009, p. 43) argumenta que “os
problemas levantados pela visão mecanicista da organização levaram muitos
teóricos organizacionais a abandonar a ciência mecânica e a inspirar-se, sobretudo,
na biologia como uma fonte de idéias para refletir sobre as organizações.”
Analogamente aos sistemas orgânicos, muitos modelos propostos originaram teorias
divergentes e convergentes, dando origem a formas diferentes de perceber e
conduzir as organizações. Desta forma surgem periodicamente novas abordagens e
novas teorias, não tendo sido possível até a atualidade existir um consenso em torno
do construto da efetividade (SCHEIN, 1982; FERNANDES, 2007).
A divergência conceitual sobre a efetividade organizacional conduz à percepção da
necessidade de estudos mais abrangentes sobre o tema, mas ao mesmo tempo, a
partir dos estudos já realizados possibilita vislumbrar uma tendência conceitual. De
uma forma sintética, a adaptação ao meio e a analogia das organizações com os
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organismos vivos é citada em vários estudos e indica que uma organização efetiva
precisa ser dotada de mecanismos que a tornem adaptável ao meio, como forma de
obter os resultados esperados, preservar a saúde organizacional e a longevidade.

2.2.2 Efetividade em sistemas adaptativos
Os conceitos de efetividade organizacional passaram ao longo do tempo por
reformulações sendo muitas delas influenciadas pelo modelo predominante de
organização do trabalho. Em uma época em que as mudanças ambientais eram
mais lentas e que as relações entre as organizações eram menos intensas, muitas
delas viviam fechadas em si mesmas, considerando pouco importante uma sintonia
mais forte com o ambiente externo. Atualmente a importância do relacionamento das
organizações com o ambiente já não pode mais ser ignorado, e elas já não podem
mais se enclausurar, desenvolvendo a percepção de que “Mais do que fortalezas,
elas são como espécies de organismos procurando sustento e desenvolvimento em
ambientes dinâmicos" (CHOO, 1998, apud MORAES, 2003, p. 45). A idéia de um
mecanismo adaptativo é compartilhada por Morgan (2009, p. 43), que entende que
“É possível pensar nas organizações como se fossem organismos”. Esta analogia
parte do princípio de que, assim como os organismos vivos interpretam e se
adaptam de forma muitas vezes surpreendente ao ambiente à sua volta, as
organizações em busca da efetividade também precisam ser providas desta
capacidade. A analogia das organizações como sistemas orgânicos e adaptativos,
flexíveis às variações ambientais foi inspirada na teoria geral dos sistemas,
desenvolvida pelo biólogo Ludwig Von Bertalanffy, que é a aplicação de uma teoria
das ciências naturais às ciências sociais (MORGAN, 2009; KATZ e KHAN, 1975).
Uma organização que opera como sistema fechado tende a atingir um equilíbrio
interno, por não fornecer ou absorver energia do ambiente. Como há um consumo
interno de energia para a auto-sustentação, organizações que não interagem com o
meio tendem à entropia, chegando ao esgotamento e à dissolução. Partindo do
princípio de que uma organização para ser efetiva deve operar como um sistema
aberto, Katz e Khan (1975) propõem as bases psicológicas para a efetividade
organizacional, que podem ser sintetizadas em três pontos fundamentais:
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a) Requisitos de comportamento, que abrangem as questões relacionadas ao
ingresso e permanência no sistema, como recrutamento, absenteísmo, rotatividade;
comportamento fidedigno, que está relacionado à satisfação dos padrões
quantitativos e qualitativos de desempenho; comportamento inovador e espontâneo,
relacionado à cooperação, proteção do sistema, sugestões criativas, autoaprendizado, clima favorável.
b) Padrões de motivação, que se relacionam ao cumprimento da legalidade,
assegurando a aceitação das prescrições de papel e controle organizacional em
base da sua legitimidade; uso de recompensas ou satisfações instrumentais para
induzir a conduta solicitada; padrão internalizado de autodeterminação e autoexpressão, relacionado a realizações, talentos e habilidades; valores internalizados
refletidos através de metas organizacionais.
c) Condições e conseqüências de diferentes padrões de motivação, sendo este
aspecto relacionado à personalidade da organização e que indica a necessidade de
examinar quais são os padrões organizacionais estabelecidos para a motivação,
objetivando, através desta análise, identificar aqueles que estão mais diretamente
relacionados à motivação para um desempenho diferenciado. Esta análise é
necessária em vista dos diferentes padrões coexistentes e com interferência mútua.

2.2.3 O enfoque sistêmico da efetividade
Os aspectos considerados por Bennis (1962) como determinantes da efetividade
são: adaptabilidade, sentimento de identidade, capacidade de testar a realidade e
integração. O autor argumenta que estes critérios estão alinhados com a
complexidade ambiental e organizacional, o que não permitiria definir a efetividade a
partir de uma métrica estática ou em um momento específico. Argyris (1964)
entende que a integração proposta por Bennis (1962) como um dos aspectos da
efetividade é o mais importante, porque diz respeito à forma como os indivíduos se
envolvem e cooperam com a organização.
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Um dos pontos que mais controversos em relação à efetividade é a sua forma de
medição, devido à grande quantidade de critérios propostos e aos questionamentos
pertinentes. Na visão de Schein (1982), um dos problemas relacionados à definição
destes critérios está na escolha dos objetivos específicos de cada organização. Ele
lembra que objetivos podem ser definidos com base em determinados critérios que
em uma primeira análise seriam corretos, mas que em uma análise mais apurada
poderiam estar divergentes dos objetivos mais amplos e também conflitantes com as
partes interessadas. Esta realidade é cada vez mais comum, uma vez que, com a
ampliação das redes de relacionamentos, aumenta também a diversidade dos
interesses os quais nem sempre comungam dos mesmos objetivos. Na visão de
Schein (1982), os conceitos propostos por Bennis (1962) e Argyris (1964) estariam
muito mais relacionados à forma como as organizações se mantém vivas e
saudáveis, mas não alcançam ainda a amplitude necessária para definir a
efetividade organizacional.
A dificuldade em definir efetividade organizacional está relacionada ao aspecto
multidimensional do construto e na dificuldade de sua mensuração, segundo
Harrison (2005). O autor ressalta as diversas particularidades de cada organização
que dificultam esta mensuração e para tentar encontrar uma definição mais
abrangente, relacionou um conjunto de itens levantados junto a pesquisadores da
área (CAMERON, 1980; KANTER e BRINKERHOFF, 1981; LEWIN e MINTON,
1986). A partir dos itens relacionados, Harrison (2005) estabeleceu os critérios que,
segundo ele, teriam um enfoque mais sistêmico, considerando a instabilidade
ambiental e interna, com uma maior noção de adaptabilidade, maior capacidade
contingencial e tratando de forma mais consistente as expectativas das partes
interessadas. O modelo proposto foi estabelecido a partir dos seguintes grupos de
critérios:
a)

Metas de Produção, sendo o fator composto dos objetivos principais, dos

indicadores quantitativos (p. ex., vendas e serviços realizados) e indicadores
qualitativos (p. ex., produtos devolvidos, satisfação dos clientes).
b) Estado interno do sistema, sendo o fator composto pela eficiência em custos,
indicadores de qualidade de vida no trabalho, tratamento e resolução de conflitos,
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coordenação e aproveitamento dos recursos, tratamento adequado do fluxo de
informações, relações interpessoais e envolvimento dos empregados nas decisões
gerenciais.
c) Sistema de recursos e adaptação, sendo o fator relacionado à quantidade e
qualidade dos recursos, a capacidade e flexibilidade de adaptação ao ambiente
externo,

a

proatividade,

relacionada

aos

clientes,

concorrentes

e

ao

empreendedorismo, a capacidade de inovação e a posição da organização no
ambiente competitivo.
d) Avaliação dos stakeholders, sendo o fator relacionado ao conhecimento,
aprovação e satisfação das partes interessadas em relação aos critérios de
efetividade definidos.
A fundamentação teórica do tema efetividade organizacional para esta pesquisa foi o
modelo de Harrison (2005), que define a efetividade como sendo a capacidade da
organização em atingir os objetivos propostos, gerenciar de forma adequada os
recursos humanos e materiais, adaptar-se às influências externas e garantir sua
sobrevivência. A opção por este modelo teórico de efetividade está relacionada ao
maior enfoque sistêmico do autor, se comparado às demais contribuições
pesquisadas. Esta opção deve-se também ao fato de esta ser a mesma
fundamentação teórica utilizada para a construção do questionário desenvolvido por
Fernandes et al. (2007), utilizado nesta pesquisa, o qual foi elaborado para conhecer
a percepção de efetividade a partir da perspectiva dos empregados.
A Escala de Percepção da Efetividade Organizacional (EPEO) permite avaliar a
efetividade organizacional do ponto de vista dos empregados e foi desenvolvida a
partir do referencial teórico de Harrison (1994, apud FERNANDES et al., 2007).
Esta escala foi fundamentada em três fatores considerados como critérios de
efetividade:
Harrison (1994) propôs um modelo, denominado, pelo autor, de ‘Modelo dos
Múltiplos Constituintes’, contendo três grupos de critérios ou dimensões. A
primeira – Metas de Produção - pode ser entendida como a capacidade da
organização em alcançar objetivos de produção num determinado período de
tempo, em termos de quantidade e qualidade propostas. Outra dimensão
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proposta por Harrison (1994), refere-se ao ‘Estado Interno do Sistema’, que
diz respeito aos processos internos da organização – custos de produção ou
serviços, resultados humanos, consenso e conflito, fluxo de trabalho e
informação, relações interpessoais, participação dos funcionários nas
decisões e ajustamento – que facilitam o alcance das metas de produção. E
por fim, a dimensão ‘Adaptação e Posicionamento de Recursos’ que indica a
capacidade da organização em manejar estrategicamente seus elementos
(materiais e humanos) de forma a se adaptar às demandas do ambiente
externo. (FERNANDES et al., 2007)

Deve ser ressaltado que a escala foi elaborada a partir do referencial datado de
1994, conforme citado pelo autor, considerando os três fatores propostos. A partir da
revisão de literatura para este estudo, identificou-se no modelo proposto por
Harrison (2005) a inclusão do quarto fator, não tendo sido este, portanto,
considerado na construção da EPEO. Esse fato é um exemplo de como ainda estão
evoluindo os estudos sobre a efetividade organizacional, evidenciando a
necessidade de aprofundamento neste tema.

2.3 Confiança e efetividade organizacional
Tendo como pressuposto para a existência da efetividade organizacional a
adaptação ao meio e a flexibilidade, pode-se inferir que o envolvimento das pessoas,
a cooperação e a disposição para a mudança sejam fatores para desejados em uma
organização que busque a efetividade. Assim sendo, o estilo de gerenciamento
baseado na confiança em contraposição ao estilo coercitivo pode ser benéfico e
implica na redução de medidas de controle muitas vezes instrumentais e exaustivas
(ZANINI, 2007). A confiança reduz a complexidade no gerenciamento de pessoas,
podendo ser uma alternativa viável para contribuir para o melhor aproveitamento de
recursos e consequentemente para obter melhores resultados (KATZ e KHAN,
1975). Em um sistema onde predomina a prática da coerção em detrimento da
negociação, da liberdade de expressão e do compartilhamento de idéias e objetivos
não há espaço para a criatividade, inovação e cooperação, tornando os sistemas
rígidos e incapazes de responder às demandas externas com a agilidade necessária
(CAMERON, 1986). Assertivas como essas despertam a percepção de como a
confiança poderia influenciar no comportamento das pessoas e contribuir para
melhores resultados nos processos organizacionais, motivando várias pesquisas
sobre o tema (KRAMMER, 1999).
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Diversos estudos indicam a probabilidade de que a confiança proporcione o
aumento da cooperação espontânea dos indivíduos e grupos, contribuindo para os
resultados esperados, o que leva a crer na possibilidade da influência da confiança
sobre a efetividade organizacional. Há estudos que citam a confiança como um
elemento que atua diretamente nos resultados das organizações. Neste sentido,
Covey (1989) argumenta que a confiança é a base dos relacionamentos, o que
influenciaria na efetividade coletiva das organizações. Covey (1989, p. 115) entende
ainda que a confiança, ao permitir o estabelecimento e cumprimento de acordos,
proporciona os relacionamentos saudáveis, citando que
A partir dos relacionamentos surgem os acordos que dão a definição e o rumo.
[...]. Eles são por vezes chamados de acordos de desempenho ou acordos de
sociedade, mudando o paradigma da interação produtiva da horizontal para a
vertical, da supervisão autoritária para a supervisão autônoma, do
distanciamento para a parceria no sucesso.

Fazendo um paralelo sobre os diferentes níveis de confiança em diversos países,
com um enfoque maior nas características culturais, Fukuyma (1996) menciona a
Alemanha como exemplo de sociedade que conseguiu instituir um modelo de
organização do trabalho baseado em confiança no pós-guerra. Segundo o autor, a
partir de uma cultura forjada pelas tradições pré-modernas e em uma antiga tradição
alemã que cultivava a importância da alegria no trabalho foram percebidos os
benefícios sociais e de crescimento econômico advindos desta cultura:
O local de trabalho alemão nunca foi organizado segundo linhas puramente
tayloristas, tendo, ao contrário, institucionalizado um grande número de
relacionamentos de confiança, o que lhe deu um maior grau de flexibilidade
que o existente no local de trabalho americano nas décadas de 1960 e 1970
(FUKUYAMA, 1996, p. 246).

Outros estudos citam a confiança como um elemento facilitador dos processos,
entendendo que a construção da mesma para a obtenção de resultados é opcional,
não a relacionando diretamente com os resultados. Referindo-se à confiança como
uma opção estratégica de modelo de gerenciamento, Zanini (2007) argumenta que
esforços direcionados para a construção da confiança devem ser precedidos de uma
análise criteriosa para avaliação da viabilidade, considerando os aspectos
relacionados à incerteza organizacional e à natureza das atividades.
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Segundo o autor, as incertezas institucionais, vistas como conseqüência das
variáveis ambientais atuariam de forma unilateral nos processos internos e na
percepção da confiança nos membros da organização conforme ilustrado (figura 2).

Incertezas institucionais

Sistema
empresa

Níveis de confiança

Natureza das tarefas da organização

Desempenho organizacional
FIGURA 2 – Relação entre confiança e desempenho organizacional
Fonte: Zanini (2007, p. 92)

O autor entende que para atingir as metas definidas pelo plano estratégico da
organização podem ser adotados métodos baseados nas virtudes sociais, a partir da
construção de um ambiente de confiança ou pode-se optar pela utilização de
métodos baseados em virtudes individuais, baseados em mecanismos de controle
mais rígidos baseados em regras bem definidas e formais, dentro de um sistema
mais hierarquizado e burocrático.
Entendendo que outras variáveis internas e externas também podem afetar
profundamente os resultados, Zanini (2007, p. 94) questiona a influência da
confiança em relação ao desempenho da organização como um todo, ao citar que:
Apesar de alguns dos estudos analisados pelos autores relacionarem
diretamente confiança ao desempenho organizacional, podemos observar
que ela é mais fortemente relacionada a algumas tarefas internas que
conferem eficiência organizacional. Assim, a confiança pode ser mais bem
compreendida como um elemento mediador para o desempenho
organizacional.
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A partir deste raciocínio, pode ser verificada a percepção do autor de que a
confiança atuaria apenas nos processos internos e que, portanto, influenciaria
somente nos fatores intra-organizacionais. Vista desta forma, a confiança não seria
um fator importante em relação às incertezas institucionais, dada a diversificação de
fatores envolvidos, dentre os quais pode ser incluído também um baixo nível de
confiança nos relacionamentos com outras organizações.
Outros autores concordam com a existência de grandes barreiras para a construção
da confiança em um ambiente autenticamente formal e burocrático, mas entendem
que a confiança é um elemento fundamental para a efetividade, argumentando que
os benefícios proporcionados pela cooperação espontânea, flexibilidade, facilidade
de implantação de mudanças e a adaptação ao ambiente externo são elementos
fundamentais em uma organização que consegue ter sucesso na execução do seu
plano estratégico (ARGYRIS, 1957; BENNIS, 1976; MORGAN, 2009).
Objetivando entender as relações de confiança entre os gerentes e subordinados,
McAllister (1995) discute os fatores que influenciam o desenvolvimento da confiança
e as implicações da mesma no comportamento e desempenho, a partir de
fundamentos teóricos provenientes da psicologia e da sociologia. O autor entende
que o desenvolvimento recente das ciências focadas em estudos organizacionais
reflete a importância dos relacionamentos de confiança nas relações interpessoais,
devendo ser considerados como fator importante para sustentar a eficácia individual
e da organização.
Os pontos de vista sobre a contribuição das relações de confiança no ambiente de
trabalho para a efetividade das organizações são diferenciados e até mesmo
divergentes, na percepção de alguns autores. Para alguns, como Zanini (2007) a
confiança nem sempre é fator fundamental para a efetividade, devido às
características de cada organização. Para outros, como Argyris (1957) e Bennis
(1976) a confiança é fator fundamental em busca da efetividade. Verificou-se
também no referencial teórico que a percepção dos autores, de uma forma geral,
parece necessitar de estudos empíricos mais abrangentes para que seja possível
minimizar, no futuro, as divergências atuais.
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3 METODOLOGIA
Este capítulo teve o objetivo de descrever o método e técnicas utilizados para obter
as respostas às questões levantadas. Foram abordados os aspectos relacionados
aos instrumentos e unidade de pesquisa, bem como o levantamento, tratamento e
análise dos dados.

3.1

Caracterização da pesquisa

Esta pesquisa utilizou como método o estudo de caso, propondo-se a entender de
um fenômeno em uma organização específica e buscando investigar aspectos ainda
pouco conhecidos em relação ao tema proposto (YIN, 2001). Desta forma, este
estudo procurou familiarizar-se com a natureza do problema, fazendo parte da
proposta o entendimento do mesmo a partir de uma realidade empresarial, conforme
sugerido por Gil (1991).
Os aspectos considerados na metodologia escolhida foram, principalmente, a
natureza e as características do objeto de pesquisa. A opção pelo estudo de caso é
recomendada em pesquisas de temas comportamentais e organizacionais, inclusive
quando o mesmo se concentra em um único grupo, unidade ou organização (YIN,
2001). Este conceito é compartilhado por Young (1960), que conceitua o estudo de
caso como
[...] um conjunto de dados que descrevem uma fase ou a totalidade do
processo social de uma unidade, em suas várias relações internas e nas suas
fixações culturais, quer seja essa unidade uma pessoa, uma família, um
profissional, uma instituição social, uma comunidade ou uma organização.

Do ponto de vista da metodologia e da possibilidade de participar da construção do
conhecimento, esta pesquisa teve também como objetivo o aprimoramento de idéias
e a discussão de conceitos, permitindo a “elaboração de novas hipóteses e a
descoberta de intuições” (GIL, 1991, p. 45). Tratando-se de um estudo de caso, não
é recomendada a generalização dos resultados obtidos, devido às particularidades
existentes e características de cada organização. A proposta é oferecer uma
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contribuição para o desenvolvimento de novas idéias e conceitos, o que pode ser útil
para a ampliação do conhecimento relacionado ao tema (SELLTIZ et aI., 1967).
No levantamento bibliográfico foram encontrados diversos estudos sobre confiança e
efetividade organizacional. Na literatura pesquisada, porém, não foram identificados
estudos que estabelecessem uma relação objetiva entre os dois construtos. A partir
desta constatação, definiu-se que seria utilizado nesta investigação o método
estatístico. Este, segundo Richardson et al. (1999, p. 70), pode ser definido como
método quantitativo, pois “caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas
modalidades de coleta de informações quanto no tratamento delas por meio de
técnicas estatísticas [...]”. Esta técnica é de base positivista e pressupõe a
neutralidade do pesquisador em relação ao objeto de pesquisa, fazendo a análise
descritiva a partir de dados objetivos.
O levantamento de campo foi feito objetivando coletar os dados que serviram de
subsídio para a análise quantitativa, permitindo conhecer a percepção do ponto de
vista dos integrantes da organização. Em seguida foi feita a análise de correlação
para obter as informações necessárias e as respostas às questões levantadas. Esta
técnica, em relação ao tema abordado, está de acordo com a recomendação de
Marconi e Lakatos (2008, p. 93), os quais definem que
Os processos estatísticos permitem obter, de conjuntos complexos,
representações simples e constatar se essas verificações simplificadas têm
relações entre si. Assim, o método estatístico significa a redução de
fenômenos sociológicos, políticos, econômicos, etc. a termos quantitativos e a
manipulação estatística, que permite comprovar as relações dos fenômenos
entre si, e obter generalizações sobre sua natureza, ocorrência ou significado.

Os dados foram coletados através de questionários estruturados, sendo em seguida
transportados para o software Excel. Após verificação da consistência dos dados e
da eliminação de respostas não válidas, os mesmos foram submetidos ao
tratamento estatístico utilizando o software Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS), com o objetivo de estabelecer a correlação entre a confiança dos
empregados e a efetividade da organização.
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3.2

Instrumento de pesquisa

O instrumento de pesquisa foi elaborado com três partes distintas. A primeira, o
questionário de levantamento de perfil dos respondentes; a segunda, a Escala de
Confiança do Empregado na Organização (ECEO); a terceira, o questionário
denominado escala de Percepção de Efetividade Organizacional (EPEO).

3.2.1 Escala de confiança do empregado na organização
O tema confiança foi abordado sob o ponto de vista dos empregados, com o objetivo
de conhecer a percepção dos mesmos em relação à confiança na organização. Esta
investigação foi feita a partir do modelo teórico desenvolvido por Oliveira (2004),
utilizando como instrumento de pesquisa a ECEO. A mensuração da escala foi feita
a partir de uma escala Likert de cinco pontos, estruturada da seguinte forma: o
primeiro ponto da escala é relacionado à resposta “discordo totalmente”; o segundo
é relacionado à resposta “discordo”; o terceiro é

relacionado à resposta “nem

concordo, nem discordo”; o quarto é relacionado à resposta “concordo”; o quinto e
último ponto é relacionado à resposta “concordo totalmente” (APÊNDICE 1). Através
desta escala é possível “medir o quanto o empregado acredita que pode confiar na
organização em que trabalha” (SIQUEIRA et al., 2008, p. 100). A mensuração
proposta pela escala é composta por cinco dimensões, que são: promoção do
crescimento do empregado, solidez organizacional, normas relativas à demissão de
empregados, reconhecimento financeiro organizacional e padrões éticos (OLIVEIRA,
2004).
A ECEO foi concebida em duas versões, sendo uma delas completa e a outra,
compacta. A escala completa é composta de 47 questões agrupadas em cinco
fatores, a saber: promoção e crescimento do empregado, solidez organizacional,
normas

relativas

à

demissão

de

empregados,

organizacional e padrões éticos (QUADRO 3).

reconhecimento

financeiro
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QUADRO 3 - Fatores e questões relacionadas na ECEO

Composição da ECEO
Fatores

Promoção do
crescimento do
empregado.

Solidez
organizacional

Normas relativas
à demissão dos
empregados.

Reconhecimento
financeiro
organizacional

Padrões éticos

Fonte: Siqueira (2008).

Definições
Incentivo ao crescimento profissional dos
empregados por meio de alternativas
concretas e reais propostas pela
organização, permitindo aos
colaboradores prever seu crescimento
naquele contexto de trabalho.
Refere-se à firmeza, à estabilidade
financeira da organização cujos reflexos
são o cumprimento de suas obrigações
financeiras com os empregados, o
pagamento de salário pontualmente, a
perspectiva de um futuro próspero, bem
como a capacidade de superar crises
econômicas ocasionadas por planos
governamentais e mudanças de
mercado.
Presença ou ausência de normas
organizacionais definidas para a
demissão dos empregados, permitindo,
ou não, ao empregado prever sua
permanência na organização.
Os esforços do empregado são
reconhecidos e valorizados de forma
financeira, principalmente por meio de
salário. A concessão de aumento salarial
é percebida como uma das
manifestações de reconhecimento por
parte da organização. Esse
reconhecimento financeiro beneficia
ambas as partes.
Refere-se aos princípios éticos como
honestidade, igualdade, transparência
da organização, ao divulgar informações,
responsabilidade, manutenção de
compromissos e respeito. Tais princípios
orientam a relação da organização com
seus clientes e empregados ao procurar
não prejudicar aqueles com os quais se
relaciona.

N. de
itens

Questões

7

11, 19, 21,
22, 33, 37,
45

12

2, 4, 8, 17,
18, 24, 26,
29, 30, 34,
32, 38

6

1, 5, 20, 12,
28, 41

5

15, 31, 40,
44, 47

17

3, 6, 7, 9,
10, 13, 14,
16, 23, 25,
27, 35, 36,
39, 42, 43,
46
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A escala compacta foi concebida a partir dos resultados relacionados à
representatividade de cada fator, após análise estatística (OLIVEIRA, 2004). O
índice de confiabilidade de alguns itens (Alpha de Cronbach) foi testado, sendo
encontrado em alguns fatores um índice de confiabilidade abaixo de 0,5, sendo
estes omitidos. A partir da exclusão dos itens com fator inadequado de
confiabilidade foi concebida a escala compacta, contendo 28 itens.
Na pesquisa elaborada por Oliveira (2004), o resultado encontrado evidenciou que a
aplicação da ECEO em sua forma completa ou compacta seria opcional e
independentemente da opção, os resultados não seriam afetados. Ao estruturar o
instrumento de coleta de dados desta pesquisa, optou-se por manter a ECEO em
sua versão completa, uma vez que, considerando a subjetividade inerente à cultura
organizacional (SOUZA, 1978) e a individualidade de cada organização, entendeuse que havia probabilidade de serem encontrados resultados diferenciados em
relação a pesquisas anteriores.
Para obter a mensuração a partir da escala, o cálculo do escore médio de cada fator
é obtido pela somatória dos valores indicados pelo respondente dentro dos
parênteses e dividindo este valor pelo número de itens.

Os resultados obtidos

devem ser avaliados em função do escore médio, cujo valor indica o nível de
concordância ou discordância do respondente em relação ao respectivo item
(SIQUEIRA, 2008).

3.2.2 Escala de percepção da efetividade organizacional
O tema efetividade organizacional foi investigado utilizando a Escala de Percepção
de Efetividade Organizacional – EPEO (APÊNDICE 1), proposta por Fernandes et al.
(2007). A escala original é do tipo Likert de quatro pontos, sendo o primeiro ponto
relacionado à resposta “discordo totalmente”, o segundo ponto relacionado à
resposta “discordo”, o terceiro ponto relacionado à resposta “concordo” e quarto e
último ponto relacionado á resposta “concordo totalmente”. A escala foi mantida
conforme a original, assim como as 26 questões que compõem os critérios da
efetividade organizacional. A avaliação feita a partir desta escala tem o objetivo de
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conhecer a percepção da efetividade da organização do ponto de vista dos
empregados.

A escala é construída a partir dos fatores: metas de produção e

estado interno do sistema (QUADRO 4).

QUADRO 4 - Fatores e questões relacionadas na EPEO

Composição da EPEO
Fatores

Metas de produção

Definições
Avalia as crenças dos empregados quanto à
capacidade da organização em alcançar os
objetivos de produção num determinado
período de tempo, em termos de quantidade
e qualidade propostas.

Avalia as crenças dos empregados acerca
Estado interno do da capacidade de planejamento humano e
sistema
estratégico da organização.

Questões

1 a 17

18 a 26

Fonte: Fernandes et al. (2007)

3.3

Unidade de análise

A região do Vale do Aço é composta por vinte e seis cidades e está localizada no
interior de Minas Gerais, recebendo grande influência econômica das indústrias
locais, que são predominantemente do segmento siderúrgico e exercem também
grande influência sobre a cultura regional. A unidade de análise desta pesquisa é a
PROVEST, uma indústria de médio porte do segmento têxtil fundada em 1983,
instalada na cidade de Ipatinga, na região metropolitana do Vale do Aço e tem como
principal atividade a produção e comercialização de uniformes. Construída dentro de
uma área de 30.000 m² e com área construída de 5.300 m² a empresa tem
capacidade de produção de 100.000 peças/mês, sendo hoje a maior indústria de
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uniformes profissionais de Minas Gerais e a segunda maior do Brasil, tendo obtido o
faturamento de R$ 31,5 milhões em 2010. Atua no mercado nacional e internacional,
com 364 clientes ativos localizados em 15 estados brasileiros e clientes em
Assunção, no Paraguai e Moçambique, na África.
Os critérios para a escolha da empresa na pesquisada foram: ser uma indústria,
permitir o acesso para coleta de dados, acesso às informações documentais e a
importância econômica da empresa no cenário regional. A opção pela PROVEST foi
feita por atender a todos os requisitos estabelecidos. A empresa autorizou o acesso
às instalações e aos empregados para coleta de dados, disponibilizou-se a fornecer
todas as informações necessárias e é representativa no cenário econômico regional.
Todos estes quesitos foram verificados em reunião com a diretoria durante visita à
empresa.

3.4

Técnicas de coleta de dados

O dimensionamento da amostra para a etapa de levantamento de dados foi feito
considerando a possibilidade de participação de todos os empregados da unidade
analisada, estabelecendo então um intervalo de dados a partir de uma população
finita de 251 indivíduos conforme orientação de Stevenson (1981). O erro amostral
considerado aceitável foi inferido a partir de outros estudos, sendo estabelecido o
valor de 5%, de acordo com pesquisas similares. O cálculo do tamanho da amostra
foi feito utilizando as fórmulas a seguir:

Cálculo do erro amostral
Resultado: 400

Fonte: Barbetta, 2002
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Onde:


n0 é a primeira aproximação do tamanho da amostra



E0 é o erro amostral tolerável (5% = 0,05)

Cálculo do tamanho da amostra
Resultado: 154

Fonte: Barbetta, 2002

Onde:


n0 é a primeira aproximação do tamanho da amostra



N é o número de elementos da população



n é o tamanho da amostra

Portanto, a partir dos critérios definidos por Barbetta (2002) e Stevenson (1981), o
tamanho da amostra dimensionado para um erro aceitável de até 5% foi de 154
indivíduos, o que corresponde ao número de questionários válidos que deveriam ser
obtidos no levantamento de dados.
A coleta de dados foi feita através de questionário estruturado, possibilitando o
adequado tratamento estatístico posterior, conforme orientação proposta por Oliveira
(2004) e Fernandes et al. (2007). Foi dada aos respondentes a opção de devolução
do questionário sem respostas, caso os mesmos não se dispusessem a fazê-lo, a
partir do entendimento que desta forma as respostas dadas seriam mais
espontâneas. Esta técnica pode ser comparada à amostragem aleatória, a qual se
enquadra nas técnicas probabilísticas, por permitir a todos os indivíduos a mesma
chance de participação (LEVIN, 1987).
Após contatos com a empresa e autorização para realizar a pesquisa (ANEXO 1), o
questionário foi recebido por um empregado designado pela direção, que ficou
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encarregado de cuidar do processo de orientação, distribuição e recebimento das
respostas. Em uma reunião de trabalho, foram repassadas, discutidas e entendidas
as informações necessárias para que as respostas ao questionário fossem
realizadas dentro das premissas estabelecidas. Foram entregues à representante da
empresa 260 questionários, sendo 9 a mais do que a quantidade total de
empregados, prevendo erros e necessidade de reposição.
Dada a natureza da organização, que desempenha atividades com metas rígidas de
produção, de atendimento aos clientes, normas de segurança e também da natureza
das atividades desempenhadas por seus empregados, não foi possível retirá-los de
suas respectivas atividades, durante o horário de trabalho. A estratégia utilizada foi a
distribuição dos questionários e orientações em pequenos grupos, durante as
reuniões de rotina. Os empregados foram orientados para responder o questionário
fora de seu posto de trabalho, em ambiente com um nível de conforto adequado à
atenção e reflexão e individualmente. Cuidados foram tomados para que o
respondente não fosse identificado, sendo garantido aos mesmos o sigilo das
respostas, assim como também foi informado a todos sobre o objetivo da pesquisa.
Do total de 251 respostas possíveis, foram recebidos, cinco dias após a distribuição,
176 questionários respondidos, sendo que deste total, 11 foram invalidados devido a
erros de preenchimento, não havendo reposição.
Cabe ressaltar que a aplicação do questionário com a ECEO na sua forma completa
(47 itens) e da EPEO, composta de 26 itens obteve como retorno 165 respostas
válidas. Este é um número representativo e está acima do usual, considerando
respostas obtidas em pesquisas desta natureza. A estratégia para distribuição dos
questionários, os cuidados com as orientações e o envolvimento dos representantes
da empresa foram alguns dos fatores que contribuíram de forma positiva para o
grande número de questionários respondidos. Desta forma foi possível obter um erro
amostral de 4,5% e, portanto, inferior ao limite estabelecido de 5%.
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3.5

Tratamento dos dados

Após coletados, os dados foram analisados, com o objetivo de verificar a
consistência das respostas em função dos critérios estabelecidos. Foram também
verificadas as respostas omitidas e identificados os questionários válidos. Os dados
foram transferidos para uma planilha do software Excel, sendo em seguida realizado
o tratamento estatístico através do software Statistical Package for Social Sciences
(SPSS), gerando os índices necessários para a análise quantitativa.
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4

ANÁLISE DOS RESULTADOS

O levantamento de dados para análise quantitativa foi realizado durante o mês de
julho de 2011. Nesta ocasião verificou-se um total de 251 empregados na empresa,
sendo esta a população considerada para as análises apresentadas a seguir. Do
total de empregados, 229 exerciam funções operacionais e 22 exerciam funções de
liderança formal, ocupando cargos de supervisão, coordenação e gerência.
Na análise e interpretação dos dados foram utilizados os seguintes procedimentos:
avaliação dos dados ausentes, o teste de normalidade da distribuição, com o
propósito de assegurar os pressupostos da aplicação de métodos estatísticos
inferenciais e teste de confiabilidade do instrumento de medida em cada escala. Em
seguida foi analisado o perfil da amostra identificado, obtendo as freqüências
absolutas e percentuais, conforme recomendado por Bruni (2007). A interpretação
dos fatores foi retratada, pelas médias aritméticas e desvios-padrão, correlações
entre os fatores das escalas e o modelo de regressão, com o propósito de identificar
quais variáveis influenciam nos fatores de efetividade, que são as “metas de
produção” e “estado interno do sistema” (FERNANDES et al., 2007).

4.1

Perfil dos respondentes

A análise do perfil dos participantes da pesquisa procura entender as principais
características do grupo que compõe a unidade de análise. Dada a especificidade de
um estudo de caso, a definição das características da população pesquisada tem
como principal objetivo levantar informações que possam explicar em parte os
resultados e estabelecer parâmetros de referência para estudos futuros. Entende-se
que esta etapa cumpriu o objetivo de definir características sobre o objeto de
pesquisa de tal forma que ele se torne equiparável a outros, em estudos que tratem
de temas correlatos, o que segundo Eco (1985, p. 21) significa “[...] definir as
condições sob as quais podemos falar, com base em regras que estabelecemos ou
que outros estabeleceram antes de nós”.
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Nos 165 questionários, constatou-se a predominância da faixa etária entre 31 e 30
anos, representando 45,5% do total. O sexo feminino foi o gênero predominante
entre os empregados, com 87,9% dos respondentes. O grau de instrução
predominante é o ensino médio, com 64,8% e o nível hierárquico está distribuído
entre 92,7% de pessoas no nível operacional e os demais em cargos de
coordenação, supervisão e gerência. Quanto ao tempo na empresa, observa-se que
52,1% dos empregados foram admitidos a menos de 1 ano. A seguir estão
detalhadas as características da população.
Os respondentes da pesquisa são representados por empregados de ambos os
sexos, sendo predominante o sexo feminino, o que é explicado pela natureza das
atividades desempenhadas pela empresa (GRAF. 5).

Masculino
12%

Feminino
88%
GRÁFICO 5 – Distribuição dos empregados por gênero
Fonte: dados da pesquisa

A distribuição dos empregados relacionando o gênero aos fatores das escalas é
composta de 20 empregados do sexo masculino e 145 empregados do sexo
feminino. Verifica-se que no fator “normas relativas às demissões dos empregados”
o sexo masculino apresenta um escore médio menor, o que significa que neste fator
o sexo feminino entende e concorda mais com estes procedimentos em relação ao
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sexo masculino. Nos demais fatores o sexo masculino apresenta um escore médio
maior, o que indica que o sexo masculino contribuiu para aumentar o escore médio
geral dos fatores avaliados (TAB. 1).
TABELA 1 – Gênero x Fatores da ECEO e EPEO
Gênero
Masculino
Feminino
Média
Quant.
Média
Quant.

Fatores
Promoção e crescimento do empregado

3.40

20

3.13

145

Solidez Organizacional
Normas Relativas à demissão de
empregados
Reconhecimento financeiro
organizacional
Padrões éticos
Metas de produção

3.94

20

3.86

145

2.29

20

2.72

145

2.77

20

2.50

145

3.81
2.97

20
20

3.60
2.89

145
145

Estado interno do sistema

3.03

20

2.91

145

Fonte: dados da pesquisa.

A distribuição dos empregados por faixa etária está distribuída em cinco categorias.
Constata-se a predominância dos empregados na faixa etária de 21 a 30 anos, com
um total de 75 empregados, sendo a faixa etária dos 31 aos 40 anos a segunda
classe com maior número de pessoas, com um total de 44 empregados (gráfico 6).

%

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

45,5

26,7
17,6
9,1
1,2

até 20

21 a 30

31 a 40

41 a 50

Faixa etária (anos)

GRÁFICO 6 - Distribuição dos empregados por faixa etária
Fonte: dados da pesquisa.

acima de 50
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No fator Promoção e Crescimento do Empregado (PCE), verificou-se a percepção
decrescente do escore médio em proporção inversa à faixa etária, o que indica que
quanto maior a faixa etária menor é a percepção desta prática na empresa.
A Solidez Organizacional (SO) é percebida de forma relativamente nivelada pelos
empregados e as Normas Relativas à Demissão dos Empregados (NRDE) são
percebidos como mais justas nas duas maiores faixas etárias. A percepção do
Reconhecimento Financeiro Organizacional (RFO) diminui na proporção inversa das
faixas etárias, o que pode estar relacionado à maior expectativa dos empregados
(ARGYRIS, 1957) e à fase da vida em que se encontram (SCHEIN, 1982). Verificase que a percepção dos Padrões Éticos (PE) também decresce quanto aumenta a
faixa etária, assim como no Estado Interno do Sistema (EIS). A percepção quanto às
metas de produção também está nivelada na percepção dos empregados das duas
classes intermediárias, sendo maior nos empregados de menor faixa etária e menor
nos empregados de maior faixa etária (TAB. 2).

TABELA 2 – Faixa etária x Fatores da ECEO e EPEO
FATOR

FAIXA ETÁRIA
Até 20 anos

21 a 30 anos

31 a 40 anos

41 a 50 anos

Média Quant. Média Quant. Média Quant. Média Quant.
Promoção e
crescimento do
empregado
Solidez
Organizacional
Normas Relativas à
demissão de
empregados
Reconhecimento
financeiro
organizacional

3.53

29

3.19

75

2.96

44

2.88

15

3.92

29

3.87

75

3.79

44

3.89

15

2.55

29

2.64

75

2.81

44

2.70

15

2.95

29

2.53

75

2.33

44

2.47

15

Padrões éticos

3.78

29

3.63

75

3.50

44

3.57

15

Metas de produção

3.01

29

2.88

75

2.89

44

2.78

15

Estado interno do
sistema

3.05

29

2.94

75

2.89

44

2.70

15

Fonte: dados da pesquisa.
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Na distribuição dos empregados por grau de escolaridade, verifica-se a
predominância de empregados com ensino médio concluído, seguido de um
percentual significativo de empregados com ensino fundamental completo (GRAF.
7).

64,8

70
60
50

%

30,3
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20

4,2
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0,6

0
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Fundam ental

Ensino Médio

Graduação

PósGraduação

Escolaridade

GRÁFICO 7 – Distribuição dos empregados por grau de escolaridade
Fonte: dados da pesquisa.

A percepção maior dos empregados em relação ao fator PCE está representada
pelos empregados com ensino fundamental, seguido de um nível de percepção
favorável ao mesmo critério, embora mais moderado, dos empregados com ensino
médio e graduação.
No fator SO constata-se um nível mais elevado da percepção em todos os níveis,
destacando-se a percepção dos empregados com graduação completa, o que
representa uma visão positiva que os empregados têm em relação à confiança das
estratégias da empresa e sua sustentabilidade. Nos fatores NRDE e RFO, a
percepção tende a aproximar-se do ponto mediano da escala, sendo que no fator
NRDE o escore médio decresce à medida que o grau de escolaridade aumenta. Na
percepção dos PE há uma tendência ao nivelamento da percepção, o mesmo
ocorrendo em relação às MP e EIS (TAB. 3).
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TABELA 3 – Grau de escolaridade x Fatores da ECEO e EPEO

FATORES

ESCOLARIDADE
Ensino
Fundamental

Ensino Médio

PósGraduação

Graduação

Média Quant. Média Quant. Média Quant. Média Média
Promoção e
crescimento do
empregado
Solidez
Organizacional
Normas
Relativas à
demissão de
empregados
Reconhecimento
financeiro
organizacional
Padrões éticos
Metas de
produção
Estado interno do
sistema

3.31

50

3.10

107

3.10

7

2.57

1

3.91

50

3.83

107

4.14

7

3.50

1

2.72

50

2.67

107

2.24

7

2.17

1

2.75

50

2.43

107

2.66

7

2.40

1

3.63

50

3.60

107

3.90

7

3.82

1

2.96

50

2.87

107

2.86

7

2.82

1

3.03

50

2.88

107

2.92

7

2.89

1

Fonte: dados da pesquisa

A percepção sobre a PCE é ligeiramente superior a partir dos empregados que
exercem cargos de nível técnico e operacional (93%), enquanto que a SO é mais
significativa para os empregados que exercem cargos de liderança (7%).
As NRDE estão sendo percebidas em um nível próximo da mediana da escala,
sendo ligeiramente maior do ponto de vista do nível operacional. O RFO também
tende à mediana para os empregados de nível operacional, sendo percebido de
forma melhor pelos empregados que exercem a liderança. Os fatores PE, MP e EIS
são avaliados de forma moderadamente positiva e apresentam um bom nivelamento
entre os dois níveis hierárquicos quando sua percepção (TAB. 4).
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TABELA 4 – Nível hierárquico x fatores da ECEO e EPEO
NIVEL DE HIERÁRQUICO
FATORES

Operacional

Liderança

Média Quant. Média Quant.
Promoção e crescimento do empregado

3.15

153

3.33

12

Solidez Organizacional

3.85

153

4.12

12

Normas Relativas à demissão de empregados
Reconhecimento financeiro organizacional
Padrões éticos

2.71
2.51
3.60

153
153
153

2.14
2.80
3.95

12
12
12

Metas de produção
Estado interno do sistema

2.90
2.93

153
153

2.91
2.92

12
12

Fonte: dados da pesquisa

A distribuição dos empregados por tempo de atuação na empresa foi feita em seis
classes, sendo que a última delas, com empregados acima de 20 anos, não tem
representantes. O quadro de empregados é composto predominantemente por
pessoas que estão na empresa por período igual ou inferior a cinco anos. Do total de
251 empregados, 86 estão na empresa há 1 ano ou menos e 53 estão na empresa
há 5 anos ou menos (GRAF. 9).

60

52,1
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13,3
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2a5
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GRÁFICO 8 – Distribuição dos empregados por tempo na empresa
Fonte: dados da pesquisa.
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Verifica-se que a percepção dos empregados em relação aos fatores PE, MP e EIS
estão nivelados, sendo que o item PE está sendo percebido de forma mais
consistente, dado o escore médio apurado (TAB. 5).
TABELA 5 – Tempo na empresa x fatores da ECEO e EPEO
TEMPO NA EMPRESA

FATORES

Até 1
ano
M
Q

De 2 a 5
anos
M
Q

De 6 a 10
anos
M
Q

De 11 a 15
anos
M
Q

De 15 a 20
anos
M
Q

Acima de
20 anos
M
Q

Promoção e crescimento do
empregado

3.30

86

3.04

53

2.83

22

3.57

3

4.00

1

.

0

Solidez Organizacional

3.82

86

3.89

53

3.91

22

4.22

3

4.75

1

.

0

Normas Relativas à
demissão de empregados

2.61

86

2.67

53

2.98

22

2.33

3

1.33

1

.

0

Reconhecimento financeiro
organizacional

2.66

86

2.35

53

2.31

22

3.20

3

4.20

1

.

0

Padrões éticos

3.67

86

3.56

53

3.49

22

3.98

3

4.65

1

.

0

Metas de produção

2.97

86

2.79

53

2.82

22

3.04

3

3.29

1

.

0

Estado interno do sistema

2.99

86

2.85

53

2.85

22

2.89

3

3.33

1

.

0

M = Média

Q = Quantidade

Fonte: dados da pesquisa

4.2

Análise de dados ausentes

O objetivo desta análise é verificar os efeitos da ausência dos dados e se esta
ocorre de forma aleatória, sendo assim, possível estimar os eventuais valores
ausentes nos questionários recebidos. A ocorrência dos dados ausentes na
pesquisa, segundo Hair et al. (2005, p. 57) “é proveniente de qualquer evento
sistemático externo ao respondente (como erros de entrada de dados ou problema
de coleta de dados) ou ação por parte do respondente (recusa a responder) que
conduz a valores perdidos.” Percebe-se que nesta pesquisa a ausência dos dados
resultou da recusa à resposta e não por erro na entrada de dados, uma vez que foi
feita a revisão da digitação e confrontação com os questionários respondidos.
As questões que tratam do perfil dos respondentes não apresentaram dados
ausentes. Quanto às questões pertinentes a escala dos fatores, aplicou-se a análise
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da ausência de resposta através do teste Missing completely at random (MCAR).
Segundo a metodologia proposta por Hair (2005) para a execução deste teste, para
que uma atitude corretiva seja aplicada nos dados perdidos, deve-se primeiro
verificar o grau de aleatoriedade dos dados ausentes. Verificou-se que dos 165
questionários válidos 9 apresentaram dados ausentes, com uma distribuição
aleatória (TAB. 6).
TABELA 6 – Distribuição percentual de dados ausentes
Quest.
2
9
15
27
75
117
143
145
146

Aus.
Unit.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Aus.
%
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

Conf.
1

Conf.
6

Conf.
14
S
S

Conf.
21

Conf.
32

Conf.
40

Conf.
47

Efet.
13

S
S
S
S
S
S
S

S: Dados perdidos; Conf1 a Conf47: Itens do questionário da ECEO; Efet13: Item do
questionário da EPEO.
Fonte: Dados da pesquisa

Os dados ausentes foram encontrados em nove questionários, contabilizando uma
resposta ausente em cada um deles, em um total de 73 questões, distribuídas em 8
itens diferentes, sendo 7 deles relacionados à escala de confiança e 1 deles
relacionado à escala de efetividade. Considerando o total de questionários
respondidos, os dados ausentes são insignificantes. Considerando apenas os
questionários onde houve ausência de respostas, pode-se observar que os
percentuais alcançam o valor máximo de 1,4%, o que pode ser considerado um
percentual pouco significativo. Verifica-se desta forma que a ausência de dados é
aleatória, o que permitiu estabelecer estimativas para os dados ausentes, não
implicando os mesmos em influência nos resultados apresentados.
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4.3

Teste de aderência à normalidade

A análise de aderência à normalidade foi realizada através do teste de KolmogorovSmirnov (KS), avaliando todos os fatores relacionados à ECEO e EPEO. Conforme
os resultados apresentados, os fatores solidez organizacional, metas de produção e
estado interno do sistema apresentaram um desvio padrão inferior a 5%, enquanto
os demais apresentaram resultados acima de 5% (TAB. 7).
TABELA 7 – Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov
Fatores
Promoção e crescimento do
empregado
Solidez Organizacional
Normas Relativas à demissão
de empregados
Reconhecimento financeiro
organizacional
Padrões éticos
Metas de produção
Estado interno do sistema

KS

S

165

Parâmetros
normais
M
DP
3.1612 .85017

1.019

.250

165
165

3.8672
2.6640

.48128
.61451

1.372
1.029

.046
.240

165

2.5336

.91220

1.117

.165

165
165
165

3.6220
2.8976
2.9266

.57657
.41974
.41764

1.171
1.487
1.401

.129
.024
.040

N

N = Número de amostras; M = Média; DP = Desvio padrão; KS = Teste Kolmogorov-Smirnov;
S = Significância.
Fonte: dados da pesquisa.

Segundo Magalhães e Lima (2000), para amostras maiores de 30 é possível afirmar
que as médias amostrais tendem a uma distribuição normal. Portanto, para o
resultado de um total de 165 amostras, os percentuais encontrados recomendam a
aplicação dos testes estatísticos paramétricos.

4.4

Análise de confiabilidade do instrumento de pesquisa

Para esta etapa utilizou-se o coeficiente Alpha de Cronbach com o objetivo de medir
a consistência interna do instrumento de análise. Este teste é utilizado para avaliar
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a confiabilidade de uma escala e o grau de representatividade da mesma em relação
aos resultados obtidos. A confiabilidade indica o quanto a medida da escala
representa em termos de solidez, como contribuição à métrica dos itens e a
representatividade está relacionada à consistência entre os itens e eventuais
equivalências dos mesmos dentro da mesma escala. Através deste teste é possível
identificar redundâncias ou itens com pouca representatividade, cuja análise não
produz efeitos nos resultados. Segundo Corrar (2007) este é um modelo de
consistência interna baseado na correlação média entre os itens (TAB. 8).

TABELA 8 - Resultados do teste Alpha de Cronbach
Construtos

Alpha de Cronbach

N. de itens

Promoção e crescimento
do empregado
Solidez Organizacional

0,885

7

0,825

12

0,620

6

0,851

5

0,915

17

0,891

17

0,808

6

Normas Relativas à
demissão de
empregados
Reconhecimento
financeiro organizacional
Padrões éticos
Metas de produção
Estado interno do
sistema
Fonte: dados da pesquisa

Como valor de referência, Hair (2005), sugere o valor mínimo de 0,60 para este
coeficiente nas pesquisas exploratórias. Segundo Pereira (2004), deve-se considerálo como um coeficiente de correlação ao quadrado. Assim, quando um item
apresentar um coeficiente igual a 0,75%, estaríamos medindo 75% do impacto real
das variáveis. Analisando segundo valores de referência e estas premissas, em
função dos resultados do coeficiente apresentado é possível admitir que o
instrumento utilizado apresenta nível de confiabilidade representativo para os fatores
avaliados.
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Os coeficientes de Alpha de Cronbach em todos os fatores apresentaram um
resultado satisfatório, indicando a confiabilidade de todos os fatores, se comparados
ao valor de referência citado por Hair (2005), que seria 0,6 (60%). Os itens “normas
relativas

à

demissão

de

empregados” e

“padrões

éticos” representaram,

respectivamente, o menor e maior valor.

4.5

Análise descritiva dos fatores

4.5.1 Análise descritiva da ECEO
A ECEO admite pontuações 1 a 5. Portanto, uma média abaixo de 3 indica uma
pontuação tendendo à discordância em relação ao item e média acima de 3 indica
uma tendência à concordância. Na EPEO a pontuação pode variar de 1 a 4, sendo
considerado como ponto central da escala uma média de 2,5. Portanto, valores
abaixo de 2,5 nesta escala indicam uma tendência à discordância e valores acima
de 2,5 indicam uma tendência à concordância. As respostas relacionadas ao item
“promoção e crescimento dos empregados” apresentaram média de 3,16 (TAB. 9).
TABELA 9 – ECEO - Promoção e crescimento dos empregados
FATORES
Promoção e crescimento do empregado
CONF11 - Esta empresa oferece condições reais para que o
empregado se desenvolva
CONF16 - O trabalho, nesta empresa, tem normas claras.
CONF19 - Esta empresa segue normas para promover seus
empregados.
CONF21 - Esta empresa dá oportunidades de crescimento profissional
ao empregado.
CONF22 - A comunicação entre a empresa e os empregados é clara.
CONF33 - Esta empresa incentiva o crescimento profissional dos seus
empregados.
CONF37 - Esta empresa transmite informações claras aos seus
empregados.
CONF45 - O plano de carreira desta empresa permite o crescimento
profissional do empregado
Fonte: dados da pesquisa

Média

Desvio
padrão

3,16

0,850

3,14

1,136

3,62

0,966

2,98

1,112

3,00

1,228

3,45

1,038

3,10

1,080

3,58

0,957

2,87

1,164
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No item “solidez organizacional” foi encontrada a média de 3,87, indicando que os
empregados percebem que a empresa desenvolve estratégias consistentes, tendo
em vista sua longevidade. Os empregados entendem também que a empresa está
bem posicionada no mercado e que podem contar com os pagamentos efetuados
nas datas previstas, pois a empresa está bem posicionada no mercado (TAB. 10).
TABELA 10 – ECEO - Solidez organizacional
Média

Desvio
padrão

3,87

0,481

3,93

0,884

3,92

0,990

Acredito na estabilidade financeira desta
empresa.

3,98

0,720

CONF17 - As pessoas acreditam que esta empresa
continuará existindo nos próximos anos.

4,16

0,724

CONF18 - Esta empresa consegue sobreviver às
interferências do governo.

3,76

0,820

CONF24 - Esta empresa ocupa uma posição segura na sua
área de atuação.

3,85

0,738

CONF26 - Os salários dos empregados são pagos na data
prevista por esta empresa.

4,39

0,668

CONF29 - Esta empresa é forte no seu ramo de atuação.

4,16

0,749

CONF30 - Esta empresa está preparada para sobreviver às
crises econômicas.

3,79

0,714

CONF32 - As normas desta empresa são mantidas ao longo
do tempo.

3,31

0,917

CONF34 - A solidez econômica desta empresa dá segurança
aos empregados.

3,41

0,987

CONF38 - Esta empresa é conhecida por seu poder
econômico.

3,76

0,878

FATORES
Solidez Organizacional
CONF2 -

Acredito que esta empresa terá um futuro
próspero.

CONF4 - Esta empresa cumpre suas obrigações financeiras
com os empregados
CONF8 -

Fonte: dados da pesquisa
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Quanto às “normas relativas à demissão de empregados” a média encontrada foi
2,66. Verifica-se que tanto a média global deste fator como também a média de cada
item apresenta uma pontuação tendendo à discordância, indicando que este fator,
dentro da população pesquisada, representa uma desfavorabilidade em relação à
percepção da confiança do empregado na organização (TAB. 11). A pontuação
média considerou a inversão da pontuação dos itens 12 e 28, conforme
recomendação de Siqueira et al. (2008).

TABELA 11– ECEO - Normas relativas à demissão dos empregados
FATORES
Normas relativas à demissão de empregados
CONF1 - Nesta empresa, um empregado pode ser demitido
sem receber explicações convincentes
CONF5 - Esta empresa considera apenas os seus próprios
interesses.
CONF12 - A demissão dos empregados segue um
procedimento conhecido por todos.
CONF20 - Os dirigentes desta empresa demitem
empregados baseando-se em julgamentos
pessoais
CONF28 - As normas para demissão dos empregados são
claras.
CONF41 - Aqui, os empregados são demitidos a qualquer
momento independentemente das normas da
empresa

Média

Desvio
padrão

2,66

0,615

2,48

1,132

2,64

1,025

2,92

1,126

2,64

0,962

2,64

0,937

2,67

1,089

Fonte: dados da pesquisa

O fator “reconhecimento financeiro organizacional”, com uma média de 2,53 indica
que há uma tendência de que os empregados estejam mais propensos a discordar
da existência de que a empresa proporcione vantagens de forma justa para todos,
seja através de aumento de salário ou outras formas de benefícios financeiros como
forma de reconhecimento (TAB. 12).
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TABELA 12 – ECEO - Reconhecimento financeiro organizacional
Média

Desvio
padrão

Reconhecimento financeiro organizacional

2,53

0,912

CONF15 - O salário pago por esta empresa corresponde aos
esforços do empregado
CONF31 - Os contratos estabelecidos por esta empresa são
vantajosos para todos
CONF40 - Esta empresa valoriza o trabalho do empregado
financeiramente.
CONF44 - Aumentar o salário é uma forma de
reconhecimento desta empresa.
CONF47 - O trabalho do empregado é reconhecido nesta
empresa por meio do salário

2,24

1,136

3,08

1,024

2,45

1,225

2,53

1,228

2,37

1,157

FATORES

Fonte: dados da pesquisa

O fator “padrões éticos” teve pontuação média de 3,62. Este fator representa a base
da percepção dos empregados em relação à postura adotada pela empresa em
relação à responsabilidade, honestidade e respeito com as partes interessadas. Este
fator teve pontuação média em todos os itens e entre os demais representa o que
mais se aproximou da unanimidade em termos de percepção por parte dos
empregados (TAB. 13).

TABELA 13 – ECEO – Padrões éticos
Média

Desvio
padrão

Padrões éticos

3,62

0,577

CONF3 - Esta empresa é ética.
CONF6 - Esta empresa cumpre o que promete aos seus
empregados.

3,75
3,44

0,801
1,022

CONF7 - O relacionamento desta empresa com os
empregados é baseado na honestidade
CONF9 - O empregado deve acreditar nas informações que
esta empresa divulga

3,43

0,945

3,48

0,901

CONF10 – Para esta empresa, o cliente tem o direito de ser
informado sobre assuntos que lhe dizem respeito.
CONF13 – Esta empresa evita prejudicar pessoas com as
quais se relaciona.

3,80

0,820

3,42

0,969

FATORES
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TABELA 13 – ECEO – Padrões éticos (continuação da tabela anterior)
FATORES

3,61

Desvio
padrão
0,834

3,64
3,61

1,025
0,817

3,71
3,58

0,904
0,797

3,99

0,658

3,22

1,143

3,64

0,663

3,73

0,898

3,92

0,752

Média

CONF14 - A conduta dos empregados é orientada pela ética
desta empresa.
CONF23 - Nesta empresa, os empregados são respeitados,
CONF25- Esta empresa possui um código de ética que
orienta suas ações.
CONF27 - A honestidade é uma característica desta
CONF35 - Os clientes desta empresa sabem que podem
acreditar na solidez dela.
CONF36 - Esta empresa é conhecida por trabalhar de
maneira responsável.
CONF39 - As normas desta empresa são aplicadas a todos
os empregados.
CONF42 - Esta empresa tem boas intenções ao se relacionar
com outras organizações
CONF43 - Ser honesta com os clientes é um princípio ético
desta empresa.
CONF46 - O cliente é respeitado nesta empresa.
Fonte: dados da pesquisa

4.5.2 Análise descritiva da EPEO

O fator “metas de produção” obteve a média de 2,90, sendo um valor acima da
mediana e que, portanto, evidencia uma tendência de que os empregados percebam
este fator como uma contribuição positiva á efetividade (TAB. 14). Destacam-se
neste fator a percepção dos entrevistados em relação ao respeito que a sociedade
tem pela empresa (3,15) e quanto ao processo de estabelecimento de metas (3,19).
TABELA 14 – EPEO - Metas de produção
Média

Desvio
padrão

Metas de produção

2.9

0.420

EFET1 - Adota estratégias de marketing para torná-la
competitiva.
EFET2 - Adota procedimentos de produção que foram
discutidos com os trabalhadores.
EFET3 - Alcança os objetivos a que se propõe.

2.91

0,688

2.82

0,718

3.07

0,59

FATORES
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TABELA 14 – EPEO - Metas de produção (continuação da tabela anterior)
FATORES

2.95
2.88

Desvio
padrão
0,679
0,747

3.14
3.10

0,643
0,597

3.15
3.19
3.12
3.00

0,57
0,594
0,629
0,773

2.77

0,695

2.70
2.39
2.88
2.48

0,861
0,816
0,642
0,729

2.70

0,759

Média

EFET4 - Cumpre as metas de produção.
EFET5 - Divulga as informações importantes de forma clara
para todos os empregados.
EFET6 - É admirada pela sociedade.
EFET7 - É capaz de se adaptar às mudanças que ocorrem
no ambiente externo.
EFET8 - É respeitada pela sociedade.
EFET9 - Estabelece metas de produção.
EFET10 - Estabelece metas de vendas.
EFET11 - Estabelece objetivos a serem cumpridos no prazo
determinado.
EFET12 - Existe uma cooperação entre os diversos setores
desta organização.
EFET13 - Oferece bons treinamentos.
EFET14 - Oferece grande número de treinamentos.
EFET15 - Produz com a qualidade esperada.
EFET16 - Promove a participação dos trabalhadores nas
decisões que os afetam.
EFET17 - Promove confiança entre seus empregados.
Fonte: dados da pesquisa

Sob o ponto de vista do fator “estado interno do sistema”, entende-se que há
também uma percepção de efetividade por parte dos empregados, através de uma
pontuação média de 2,93 nas respostas aos itens correspondentes (TAB. 15).

TABELA 15 – EPEO – Estado interno do sistema
Média

Desvio
padrão

Estado interno do sistema

2,93

0,418

EFET18 - Realiza muitos investimentos na qualificação de
seus empregados.
EFET19 - Respeita a diferença de status entre os
funcionários.
EFET20 - Se adequa às demandas do mercado.
EFET21 - Se destaca entre as outras empresas do mesmo
ramo.
EFET22 - Tem clientes satisfeitos com seus serviços.

2.33

0,858

2.79

0,703

3.05
3.29

0,539
0,615

3.16

0,624

FATORES
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TABELA 15 – EPEO – Estado interno do sistema (continuação da tabela anterior)
FATORES
EFET23 - Tem a produção alcançada no tempo determinado.
EFET24 - Tem a quantidade de produtos devolvidos dentro
do planejado.
EFET25 - Tem clientes que percebem-na como bem
sucedida.

2.78
2.84

Desvio
padrão
0,735
0,674

3.15

0,587

Média

Fonte: dados da pesquisa

4.6

Análise de correlação

A análise da correlação aplicada é a correlação de Spearman (ρ de Spearman), uma
medida estatística não paramétrica que interpreta os dados retornando um valor
adimensional que varia no intervalo de -1 a +1. Os valores de coeficiente
encontrados indicam que quanto mais próximo destes extremos, maior é a relação
linear entre as variáveis, enquanto que os valores iguais a zero significam a
ausência de correlação entre as mesmas. O significado (p-valor) com valor abaixo
de 0,05 indica uma correlação significativa. O objetivo desta técnica é medir a
intensidade da relação entre variáveis ordinais, que privilegia a ordem das
observações. No caso de dados com possibilidade de dispersão muito irregular, com
pontos distanciados, o coeficiente de Spearman é indicado. Esta análise não requer
a uma distribuição normal dos fatores sendo, por esta razão, apropriada para
variáveis medidas em escala ordinal, como por exemplo em escalas de preferência,
satisfação e similares (STEVENSON, 1981).
A correlação encontrada entre os fatores das escalas ECEO e EPEO, indicam que a
correlação entre os fatores foram todas significativas, sendo encontrado em todos os
itens um (p-valor) inferior a 0,05. Quanto à intensidade da correlação estabelecida
entre os itens, verifica-se que todos os fatores apresentam correlação significativa,
destacando entre eles, com correlação mais forte e freqüente os itens “padrões
éticos”, “promoção do crescimento do empregado” e “reconhecimento financeiro
organizacional” (TAB. 16).
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TABELA 16 – Análise de correlação entre os fatores de confiança e Efetividade
organizacional
Coeficiente de correlação (ρ de Spearman)
Fator
PCE
SO
NRDE
RFO
PE
MP
EIS

Item

PCE

SO

Coef.
Sig.
Coef.
Sig.
Coef.
Sig.
Coef.
Sig.
Coef.
Sig.
Coef.
Sig.
Coef.
Sig.

1
.
0,525
0,000
- 0,510
0,000
0,814
0,000
0,759
0,000
0,589
0,000
0,483
0,000

0,525
0,000
1
.
- 0,366
0,000
0,408
0,000
0,742
0,000
0,491
0,000
0,466
0,000

NRDE

RFO

PE

MP

EIS

- 0,510 0,814
0,759
0,589
0,483
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- 0,366 0,408
0,742
0,491
0,466
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1
- 0,372 - 0,620 - 0,333 - 0,272
.
0,000
0,000
0,000
0,000
- 0,372
1
0,647
0,471
0,441
0,000
.
0,000
0,000
0,000
- 0,620 0,647
1
0,625
0,600
0,000
0,000
.
0,000
0,000
- 0,333 0,471
0,625
1
0,797
0,000
0,000
0,000
.
0,000
- 0,272 0,441
0,600
0,797
1
0,000
0,000
0,000
0,000
.

Fonte: dados da pesquisa

Observa-se que todos os valores relativos ao fator “normas relativas às demissões
do

empregado”

apresentam

correlação

significativa.

Os

valores

negativos

apresentados são todos relativos ao fator NRDE. Porém, mesmo nestes casos os
coeficientes negativos significam uma correlação positiva, uma vez que as questões
relacionadas a este fator representam uma negação à percepção da confiança,
dando origem aos valores negativos de correlação, devendo, portanto, ter o sinal
invertido para efeito de análise.

4.7

Análise de regressão múltipla

Com o objetivo de identificar qual o impacto a confiança dos empregados gera na
percepção da efetividade organizacional e quais são estes fatores, aplicou-se a
análise de regressão múltipla. Esta análise foi feita a partir do método de estimação
Stepwise para seleção de variáveis. Segundo Hair (2005, p. 156), “[...] este método
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permite ao pesquisador examinar a contribuição de cada variável independente,
para o modelo de regressão”.
A técnica consiste em identificar a primeira variável utilizada no modelo e que
apresenta maior correlação com a variável dependente. Em seguida é avaliada a
correlação parcial para encontrar a variável adicional que explique a maior parte
significante, relacionada à primeira variável independente na equação de regressão.

4.7.1 Análise da variável dependente “metas de produção”
Os resultados apresentados (TAB. 17) indicam que a análise de regressão linear
encontrou valores significativos (valor-p = 0,000). Em seguida pode-se verificar que
o valor de R2 ajustado = 0,487 (TAB. 18). Estes valores indicam que as variáveis
preditoras “padrões éticos” e “promoção do crescimento do empregado” explicam
48,0% da variância do fator Metas de produção.

TABELA 17 – Análise de regressão do fator “metas de produção”
Modelo

Variação

Soma de
Quadrados

df

Média dos
quadrados

F

1

Regressão

13.124

1

13.124

135.652

.000(a)

Residual

15.770

163

.097

Total

28.894

164

Regressão

14.060

2

7.030

76.778

.000(b)

Residual

14.833

162

.092

Total

28.894

164

2

Sig.

(a) Variável preditora: (Constante), Padrões éticos
(b) Variável preditora: (Constante), Padrões éticos, Promoção e crescimento do empregado
(c) Variável dependente: Metas de produção
Fonte: Dados da pesquisa
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TABELA 18 – Coeficientes de correlação e determinação das variáveis

Mod.

R

1
2

R2

.674(a) .454
.698(b) .487

R2

Estatísticas alteradas

Erro

R
Square
Change
.451 .31104
.454
.480 .30260
.032

Ajust. padrão

F

df1

135.652
10.226

1
1

df2

Sig.
F

163
162

.000
.002

(a) Variável preditora: (Constante), Padrões éticos
(b) Variável preditora: (Constante), Padrões éticos, Promoção e crescimento do empregado
(c) Variável dependente: Metas de produção
Fonte: dados da pesquisa

Através do método Stepwise, foram encontradas as variáveis “padrões éticos” e
"promoção e crescimento do empregado” como preditoras significativamente
explicativas para a variável “Metas de Produção” (TAB. 19).
TABELA 19 – Modelo de regressão Stepwise - Metas de produção
Estatísticas das variáveis na Equação
Componente
s do Modelo

Estatísticas das variáveis
Fora da equação

Coef.

de regressão

Erro

Valor de t

Padrão

Student

p- Valor
Coef.

Constante

1,260

0,156

8,051

0,000

PE

0,329

0,065

5,058

0,000

PCE

0,141

0,044

3,198

0,002

Valor de

p-

t Student

Valor

SO

0,059

0,654

0,514

NRDE

0,078

1,132

0,259

RFO

-0.055

-0,591

0,556

Fonte: dados da pesquisa

Os resultados dos coeficientes de regressão indicaram que quanto maiores as
pontuações referentes aos grupos de variáveis componentes dos Padrões Éticos e
Promoção e crescimento do empregado, maior é o escore referente às Metas de
Produção (MP).
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4.7.2 Análise da variável dependente “estado interno do sistema”
Os resultados apresentados (TAB. 20) indicam que a análise de regressão linear é
adequada (valor-p = 0,000). O valor de R2 ajustado = 0,417, indica que as variáveis
preditoras explicam 41,7% da variância do estado interno do Sistema (TAB. 21).

TABELA 20 - Análise de variância aplicada a regressão - Estado interno do sistema
Mod.

Variações

1

Regressão
Residual
Total
Regressão
Residual
Total

2

Soma de
Quadrados
11.697
16.908
28.605
12.135
16.470
28.605

df
1
163
164
2
162
164

Quadrados
médios
11.697
.104
6.067
.102

F

Sig.

112.761

.000(a)

59.679

.000(b)

(a) Variável preditora: (constante), Padrões éticos
(b) Variável preditora: (constante), Padrões éticos, Normas Relativas à demissão de
empregados
(c) Variável dependente: Estado interno do sistema
Fonte: dados da pesquisa

TABELA 21 – Correlação e determinação das variáveis preditoras
Mod.

R

R2

R2

Erro
padrão

Estatísticas alteradas
R2

F Alter.

df1

df2

Alter.

Sig. F
alter.

1

0,639(a)

0,409

0,405 0,32207

0,409 112,761

1

163

0,000

2

0,651(b)

0,424

0,417 0,31885

0,015

1

162

0,040

4,308

(a) Variável preditora: (constante), Padrões éticos
(b) Variável preditora: (constante), Padrões éticos, Normas Relativas à demissão de
empregados
(c) Variável dependente: Estado interno do sistema
Fonte: dados da pesquisa

Através do método Stepwise foram encontradas, as variáveis “padrões éticos” e
“normas relativas à demissão do empregado” como preditoras significativamente
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explicativas para fator “estado interno do sistema” (TAB. 22). Os valores dos
coeficientes de regressão foram positivos, o que significa que quanto maiores as
pontuações referentes aos grupos de variáveis referentes aos fatores PE e NRDE,
maior é o escore no fator “estado interno do sistema”.
TABELA 22 - Modelo de regressão Stepwise - Estado Interno do Sistema
Componentes

Estatísticas das Variáveis na Equação

do Modelo de
Regressão

Coef.

Erro

Valor de

p-

Padrão

t Student

Valor

Constante

0,747

0,289

2,584

0,011

PE

0,526

0,053

9,969

0,000

NRDE

0,103

0,050

2,076

0,040

Estatísticas Variáveis
Fora da equação
Coef.

Valor de

p-

t Student

Valor

PCE

0,111

1,166

0,245

SO

0,127

1,329

0,186

RFO

0,067

0,876

0,382

Através da análise de regressão foi possível avaliar a relevância dos cinco fatores
considerados por Oliveira (2004) como critérios da confiança do empregado na
organização. Os resultados evidenciaram que, na percepção dos empregados da
organização pesquisada os fatores relevantes foram os Padrões Éticos (PE) e as
Normas Relativas à Demissão dos Empregados (NRDE), os quais podem ser então
considerados como preditores para o Estado Interno do Sistema (EIS).
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5

CONCLUSÃO

Através das análises estatísticas realizadas, tendo como premissas a adequada
coleta e tratamento dos dados, foi estabelecido o escore médio dos cinco fatores da
Confiança dos Empregados na Organização, a partir da ECEO. Nesta escala, a
pontuação do item varia de 1 a 5, sendo 3 o ponto mediano. Um valor igual a 3,
portanto, significa que não há concordância e nem discordância em relação ao fator
e valores abaixo deste significam discordância, enquanto que valores acima de 3
significam concordância. Atendendo ao primeiro objetivo específico, a mensuração
da confiança obteve, a partir da escala proposta por Oliveira (2004) um escore
médio de 3,17, representando uma concordância moderada dos empregados em
relação à confiança na organização pesquisada. O resultado encontrado, mesmo
sendo positivo, situa-se muito próximo à neutralidade, indicando que há uma grande
distância a ser percorrida para atingir um patamar que possa ser considerado
significativamente positivo. Esse resultado pode ser explicado por algumas razões.
A primeira razão identificada foi a inexistência de ações com o objetivo claro de
desenvolver e manter o nível de confiança dos empregados. Mesmo havendo
práticas que proporcionam a avaliação positiva da confiança dos empregados e da
constatação de que os dirigentes entendem e promovem ações que produzem um
investimento em confiança, não se verificou em nenhum momento a existência de
um propósito claramente delineado e coordenado para que estas práticas ocorram.
A construção e manutenção da confiança organizacional ficam, portanto, reféns da
intuição e do bom senso, o que pode também ser considerado até certo ponto
positivo, desde que seja entendido que é possível e benéfico ir além e avançar além
do nível de confiança até então alcançado.
A segunda razão identificada é que o quadro funcional é composto em sua maioria
por empregados que ingressaram recentemente na organização (52%). A confiança
organizacional é desenvolvida, entre outros aspectos, a partir da interação entre as
partes (OLIVEIRA, 2004; ZANINI, 2007; REINA e REINA, 2006), o que ocorre ao
longo do tempo, podendo desenvolver-se somente após uma relação mais
consistente. As razões pelas quais há mais da metade empregados com menos de
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um ano na empresa não foram avaliadas, podendo ser devido ao crescimento da
empresa, aumento de demanda, rotatividade ou outros. É fato que o motivo e a
forma como ocorre a saída de pessoas da empresa poderia também influenciar na
construção da confiança, através do critério Normas Relativas á Demissão dos
Empregados (OLIVEIRA, 2004). O que se pode concluir é que, devido ao tempo de
permanência, os empregados mais recentes ainda estão experimentando o
atendimento às suas expectativas e por esta razão estão passando por um momento
de maior neutralidade com relação à confiança a ser depositada na organização.
Dois fatores devem ser destacados na mensuração feita através da ECEO: o fator
“solidez organizacional”, que obteve o escore médio de 3,87 e o fator
“reconhecimento financeiro organizacional” apresentou escore médio de 2,53. O
primeiro evidencia uma percepção positiva dos empregados acima da média dos
demais fatores, indicando que a empresa, na percepção dos mesmos, está se
mantendo sobre bases consistentes e cumprindo suas obrigações financeiras,
permitindo que a mesma supere eventuais crises sem correr o risco de deixar de
existir. Esta prática, a partir da percepção dos empregados constitui-se em um valor
organizacional o que, segundo Oliveira (2004) é um dos antecedentes da confiança
do empregado na organização.

O segundo fator destacado indica que, na

percepção dos empregados não está ocorrendo o devido reconhecimento financeiro
por parte da organização, o que contribuiu com uma pontuação média negativa para
a mensuração da confiança organizacional, situando-se abaixo da mediana da
escala.
O segundo objetivo específico proposto foi a mensuração da efetividade da
organização, através do modelo desenvolvido por Harrison (2005), utilizando o
questionário elaborado e validado por Fernandes et al. (2007), denominado Escala
de Percepção da Efetividade Organizacional (EPEO). Nesta escala a pontuação de
cada item varia de 1 a 4, sendo portanto considerado como 2,5 o ponto mediano.
Um valor abaixo deste significa discordância em relação ao fator; um valor igual a
2,5 significa que não há concordância e nem discordância e valores e um escore
médio acima de 2,5 significa concordância.
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Os valores encontrados nas medições feitas através da EPEO indicaram que o fator
mais influente foi “metas de produção”, com um escore médio de 2,9, significando
uma concordância moderada dos empregados em relação à forma como a
organização define seus objetivos e às metas relacionadas à quantidade e qualidade
dos produtos e serviços (HARRISON, 2005).
O escore médio relacionado ao fator “estado interno do sistema” significou uma
concordância moderada, com a pontuação de 2,93. Este resultado significa que os
empregados concordam, embora com restrições, que a empresa cuida e utiliza de
forma adequada os recursos internos, preocupa-se com a qualidade de vida dos
empregados, gerencia de forma adequada os conflitos, valoriza as relações
interpessoais e que permite a participação dos empregados em suas decisões
(HARRISON, 2005).
A efetividade organizacional obteve, a partir dos critérios estabelecidos, utilizando a
escala proposta por Fernandes et al. (2007) e o modelo de Harrison (2005), o escore
médio de 2,92. A mensuração da efetividade organizacional a partir da percepção
dos empregados situa-se, assim como a confiança, em um patamar moderadamente
positivo, reforçando a percepção de uma relação entre os dois construtos.
A probabilidade de existir influência da confiança do empregado sobre a efetividade
organizacional foi a questão orientadora da pesquisa. Para fazer a investigação
objetivando responder a esta questão, foi feita a mensuração dos dois construtos a
partir da percepção dos empregados e em seguida os testes de correlação e
regressão, conforme recomendação de Stevenson (1981). Verificou-se a partir da
mensuração o primeiro indício da probabilidade da relação entre os dois construtos,
constatando um alinhamento entre os níveis de confiança e efetividade na
percepção dos empregados o que não responde à questão, servindo apenas para
reforçar a probabilidade. A proposta deste estudo em resposta à questão orientadora
foi a realização de uma pesquisa com base quantitativa, a partir das análises de
correlação e regressão.
Através da correlação de Spearman, foi identificada a relevância da correlação entre
os itens, conforme proposição de Stevenson (1981), que indica como análise
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complementar a aplicação dos testes de regressão. Os testes identificaram uma
correlação positiva e significativa entre todos os itens das escalas, confirmando a
influência da confiança sobre a efetividade organizacional.
A análise de regressão múltipla foi feita utilizando o método Stepwise, conforme
orientação de Hair (2005). Através deste método os fatores do construto Confiança
do Empregado na Organização foram avaliados em relação à “escala de percepção
da efetividade organizacional”. Os resultados identificaram os fatores “padrões
éticos” e “promoção do crescimento do empregado”, pertencentes à “Escala de
Confiança do Empregado na Organização” como variáveis preditoras. Estes fatores
explicam 48,0% da variância do fator “metas de produção” na Escala de Percepção
da Efetividade Organizacional. O método Stepwise foi também aplicado ao fator
“estado interno do sistema” identificando as variáveis “padrões éticos” e “normas
relativas à demissão do empregado” (ECEO) como preditoras significativamente
explicativas para fator “estado interno do sistema”.
Como recomendação à empresa pesquisada, propõe-se o desenvolvimento de
ações coordenadas e direcionadas para proporcionar relações voltadas para a
ampliação dos investimentos de confiança dos empregados. Os benefícios advindos
destas ações, conforme resultado desta pesquisa, proporcionariam benefícios
diretos no resultado da empresa e para as partes interessadas.
À academia, propõe-se a revisão dos conceitos que permitiram a estruturação da
“escala de percepção da efetividade organizacional”, elaborada com base no modelo
proposto por Harrison (1994). O objetivo desta proposta é proporcionar estudos que
permitam ampliar o conhecimento sobre o tema “efetividade organizacional”,
principalmente no que ser refere à mensuração. Verificou-se que a escala de
percepção da efetividade organizacional (EPEO), elaborada a partir do modelo de
Harrison (1994) e utilizada nesta pesquisa não considera o fator “Avaliação dos
Stakeholders”, considerado pelo modelo de Harrison (2005). Entende-se que a
releitura considerando este quarto fator pode proporcionar uma nova forma de
medição da efetividade organizacional.

89

Os estudos de Oliveira (2004) que permitiram desenvolver a ECEO constataram a
ambiguidade que pode proporcionar o termo “confiança organizacional”, uma vez
que pode ser utilizado em diversos contextos. Verifica-se ainda na atualidade uma
lacuna considerável nos estudos sobre a confiança no âmbito das organizações, a
qual pode ainda fazer surgir muitas questões sobre o tema. Por esta razão propõese a ampliação de estudos sobre a confiança, cujos resultados poderão contribuir
positivamente para as relações no ambiente de trabalho, com as suas diversas
implicações.
A partir da revisão teórica dos estudos sobre efetividade organizacional verificou-se
poucos estudos voltados para o tema, principalmente no que se refere à
mensuração. Os estudos encontrados na atualidade são, em sua maioria,
desenvolvidos com o foco na psicologia organizacional, trazendo uma relevante
contribuição, mas deixando uma lacuna no que se refere aos estudos voltados para
a área de administração. Propõe-se a partir desta constatação a ampliação de
estudos neste sentido.
A metodologia de estudo de caso apresenta resultados restritos ao objeto
pesquisado, não permitindo sua generalização (GIL, 1991), sendo esta uma das
limitações deste estudo. As demais limitações, como: as lacunas existentes em
ambos os construtos pesquisados, os modos de mensuração e a metodologia
também devem ser consideradas, abrindo também outras lacunas para estudos
futuros.
Acredita-se que este estudo atingiu os objetivos, respondendo às questões
propostas ao investigar e identificar a influência da confiança sobre a efetividade
organizacional. Esta pesquisa proporcionou também o aprofundamento do
conhecimento sobre os aspectos comportamentais na organização pesquisada,
podendo tornar-se uma útil em estudos similares no futuro.
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APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO

Prezado colaborador,
Este questionário tem o objetivo de conhecer sua percepção sobre diversos
aspectos da empresa em que trabalha. O mesmo faz parte de uma pesquisa
elaborada por um dos alunos do curso de Mestrado em Administração da Faculdade
de Pedro Leopoldo, com objetivo puramente acadêmico. Suas respostas serão
mantidas em sigilo.
Marque com um ( X ) a alternativa mais adequada ao seu perfil em cada questão
abaixo:
QUESTÕES:
01 – Sexo:
( ) Masculino

(

) Feminino

02 – Faixa etária:
( ) Até 20 anos

(

) De 21 a 30 anos

(

) De 41 a 50 anos

(

) Segundo grau completo

(

) Pós-graduação completa

(

) Supervisão/coordenação/gerência

(

) De 31 a 40 anos

(

) Acima de 50 anos

03 – Escolaridade:
( ) Primeiro grau completo
(

) Superior completo

04 – Cargo ocupado:
( ) Operacional/técnico
05 – Tempo na empresa:
( ) Até 1 ano
(

) 11 a 15 anos

(

) 2 a 5 anos

(

) 6 a 10 anos

(

) 15 a 20 anos

(

) Mais de 20 anos
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Ao responder esta parte do questionário, é preciso que você pense na sua empresa
como um todo e não apenas na sua área de atuação. A seguir, são apresentadas
frases que tratam de aspectos de sua empresa. Para responder, utilize a seguinte
escala:
1
Discordo
totalmente

2
Discordo

3
Nem concordo
nem discordo

4
Concordo

5
Concordo
totalmente

Responda anotando nos parênteses que antecedem cada frase o número (1 a 5)
que melhor representa sua opinião. Por favor, não deixe questões sem resposta.
Lembre-se que não há respostas certas ou erradas.
01. (
02. (
03. (
04. (
05. (
06. (
07. (
08. (
09. (
10. (
11. (
12. (
13. (
14. (
15. (
16. (
17. (
18. (
19. (
20. (
21. (
22. (
23. (

) Nesta empresa, um empregado pode ser demitido sem receber
explicações convincentes.
) Acredito que esta empresa terá um futuro próspero.
) Esta empresa é ética.
) Esta empresa cumpre suas obrigações financeiras com os empregados.
) Esta empresa considera apenas os seus próprios interesses.
) Esta empresa cumpre o que promete aos seus empregados.
) O relacionamento desta empresa com os empregados é baseado na
honestidade.
) Acredito na estabilidade financeira desta empresa.
) O empregado deve acreditar nas informações que esta empresa
divulga.
) Para esta empresa, o cliente tem o direito de ser informado sobre
assuntos que lhe dizem respeito.
) Esta empresa oferece condições reais para que o empregado se
desenvolva.
) A demissão dos empregados segue um procedimento conhecido por
todos.
) Esta empresa evita prejudicar pessoas com as quais se relaciona.
) A conduta dos empregados é orientada pela ética desta empresa.
) O salário pago por esta empresa corresponde aos esforços do
empregado.
) O trabalho, nesta empresa, tem normas claras.
) As pessoas acreditam que esta empresa continuará existindo nos
próximos anos.
) Esta empresa consegue sobreviver às interferências do governo.
) Esta empresa segue normas para promover seus empregados.
) Os dirigentes desta empresa demitem empregados baseando-se em
julgamentos pessoais.
) Esta empresa dá oportunidades de crescimento profissional ao
empregado.
) A comunicação entre a empresa e os empregados é clara.
) Nesta empresa, os empregados são respeitados, independente do cargo
ocupado.
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24. (
25. (
26. (
27. (
28. (
29. (
30. (
31. (
32. (
33. (
34. (
35. (
36. (
37. (
38. (
39. (
40. (
41. (
42. (
43. (
44. (
45. (
46. (
47. (

) Esta empresa ocupa uma posição segura na sua área de atuação.
) Esta empresa possui um código de ética que orienta suas ações.
) Os salários dos empregados são pagos na data prevista por esta
empresa.
) A honestidade é uma característica desta empresa.
) As normas para demissão dos empregados são claras.
) Esta empresa é forte no seu ramo de atuação.
) Esta empresa está preparada para sobreviver às crises econômicas.
) Os contratos estabelecidos por esta empresa são vantajosos para todos.
) As normas desta empresa são mantidas ao longo do tempo.
) Esta empresa incentiva o crescimento profissional dos seus empregados.
) A solidez econômica desta empresa dá segurança aos empregados.
) Os clientes desta empresa sabem que podem acreditar na solidez dela.
) Esta empresa é conhecida por trabalhar de maneira responsável.
) Esta empresa transmite informações claras aos seus empregados.
) Esta empresa é conhecida por seu poder econômico.
) As normas desta empresa são aplicadas a todos os empregados.
) Esta empresa valoriza o trabalho do empregado financeiramente.
) Aqui, os empregados são demitidos a qualquer momento, independente
das normas da empresa.
) Esta empresa tem boas intenções ao se relacionar com outras
organizações.
) Ser honesta com os clientes é um princípio ético desta empresa.
) Aumentar o salário é uma forma de reconhecimento desta empresa.
) O plano de carreira desta empresa permite o crescimento profissional do
empregado.
) O cliente é respeitado nesta empresa.
) O trabalho do empregado é reconhecido nesta empresa por meio do
salário.
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A seguir, são apresentadas frases que tratam de aspectos de sua empresa. Ao
responder o questionário, é preciso que você pense nela como um todo e não
apenas na sua área de atuação. Para responder, utilize a seguinte escala:
1
Discordo totalmente

2
Discordo

3
Concordo

4
Concordo
totalmente

Responda anotando nos parênteses que antecedem cada frase o número (1 a 4)
que melhor representa sua opinião. Por favor, não deixe questões sem resposta.
Lembre-se que não há respostas certas ou erradas.
A empresa onde eu trabalho:
01. (
02. (
03. (
04. (
05. (
06. (
07. (
08. (
09. (
10. (
11. (
12. (
13. (
14. (
15. (
16. (
17. (
18. (
19. (
20. (
21. (
22. (
23. (
24. (
25. (
26. (

) Adota estratégias de marketing para torná-la competitiva.
) Adota procedimentos de produção que foram discutidos com os
trabalhadores.
) Alcança os objetivos a que se propõe.
) Cumpre as metas de produção.
) Divulga as informações importantes de forma clara para todos os
empregados.
) É admirada pela sociedade.
) É capaz de se adaptar às mudanças que ocorrem no ambiente externo.
) É respeitada pela sociedade.
) Estabelece metas de produção.
) Estabelece metas de vendas.
) Estabelece objetivos a serem cumpridos no prazo determinado.
) Existe uma cooperação entre os diversos setores desta organização.
) Oferece bons treinamentos.
) Oferece grande número de treinamentos.
) Produz com a qualidade esperada.
) Promove a participação dos trabalhadores nas decisões que os afetam.
) Promove confiança entre seus empregados.
) Realiza muitos investimentos na qualificação de seus empregados.
) Respeita a diferença de status entre os funcionários.
) Se adequa às demandas do mercado.
) Se destaca entre as outras empresas do mesmo ramo.
) Tem clientes satisfeitos com seus serviços.
) Tem a produção alcançada no tempo determinado.
) Tem a quantidade de produtos devolvidos dentro do planejado.
) Tem clientes que percebem-na como bem sucedida.
) Tem mantido a qualidade na produção.
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ANEXO 1 - AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA NA EMPRESA

