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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo analisar, a partir de um estudo de caso, se há relação entre o 

clima organizacional e as capacidades dinâmicas presentes em uma distribuidora. A empresa 

escolhida para a elaboração deste trabalho pertence ao segmento de combustíveis nacional 

que, por lidar com commodities, atua constantemente no sentido de buscar diferencial 

competitivo junto ao mercado. Para tanto, realizou-se uma pesquisa (survey) sobre clima 

organizacional inspirada em Bispo (2006) e foi elaborado um modelo de questionário inédito, 

baseado em Teece (2007) para a análise de capacidades dinâmicas. Através da opinião dos 

funcionários pesquisados, foi possível identificar as principais características presentes no 

ambiente de trabalho da empresa, fatores internos e externos de influência, bem como o grau 

de intensidade com que os processos geradores de capacidades dinâmicas são realizados. Os 

resultados apontaram avaliações positivas de clima organizacional e capacidades dinâmicas, 

estando este último com indicadores um pouco abaixo do primeiro. A correlação entre os 

construtos se deu a partir de uma modelagem de equações estruturais e permitiu concluir que 

há uma relação significativa entre ambos pois, apesar do clima organizacional não ser gerador 

de capacidades dinâmicas, possui elementos que contribuem para a sua formação, como, por 

exemplo, o sentimento de orgulho e pertencimento, a qualidade das lideranças e o bom 

relacionamento entre colegas de trabalho. 

PALAVRAS-CHAVE: Clima Organizacional; Capacidades Dinâmicas; 

Combustíveis; Commodities. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze, from a case study, if there is a relationship between organizational 

climate and the dynamic capabilities present in a distributor. The company chosen for the 

preparation of this work belongs to the national fuel segment that, by dealing with 

commodities, works constantly to seek competitive advantage in the market. To do so, we 

carried out a survey on organizational climate inspired by Bispo (2006) and a model of 

unprecedented questionnaire was prepared based on Teece (2007) for the analysis of dynamic 

capabilities. Through the opinion of employees surveyed, it was possible to identify the main 

features present in the working environment of the company, internal and external factors of 

influence, as well as the degree to which the generating processes of dynamic capabilities are 

realized. The results showed positive evaluations of organizational climate and dynamic 

capabilities, with the latter being indicators just below the first. The correlation between the 

constructs was made from a structural equation modeling and concluded that there is a 

significant relationship between the two because, despite the organizational climate not be 

dynamic capabilities generator has elements that contribute to its formation, for example, the 

sense of pride and belonging, the quality of leadership and good relationships between 

coworkers.  

KEYWORDS: Organizational Climate; Dynamic Capabilities; Fuels; commodities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As instituições, enquanto sistemas organizacionais, visam atingir certos níveis de 

eficácia e eficiência. A primeira pode ser alcançada satisfatoriamente através da adaptação da 

organização à dinâmica do seu ambiente externo. A segunda, ou seja, a eficiência do sistema, 

pode ser aumentada pela criação de um clima organizacional que satisfaça as necessidades de 

seus membros e, ao mesmo tempo, canalize esse comportamento motivado na direção dos 

objetivos organizacionais (SANTOS, 1999). Por esta razão, a relação indivíduo-organização 

tem sido estudada, apontando-se a qualidade do clima organizacional como importante fator 

para a obtenção de resultados melhores por parte das organizações.  

A percepção da importância do ambiente de trabalho no sentido de melhorar a 

produtividade das organizações não é assunto recente. Já são décadas de estudos e análises 

com foco na satisfação dos profissionais. “Os partidários da Administração Científica de 

Taylor, que pelos idos de 1911 propõem a importância da necessidade de conforto físico e 

segurança no trabalho” (BERGAMINI, 2009, p.3) é afirmação que traz esse pensamento 

desde o início do século XX. A autora ainda complementa: “Para eles, o atendimento das 

necessidades básicas deveria ser, sem duvida alguma, a principal forma de atingir níveis 

fantásticos de produtividade” (BERGAMINI, 2009, p.3). Outro ponto de destaque é a clássica 

pesquisa de Mayo, que inaugurou a Escola de Relações Humanas, em 1927. Desde então, 

foram muitos os autores que se debruçaram sobre o tema e contribuíram para que este 

ganhasse força, credibilidade e reconhecimento do meio acadêmico com o passar dos anos. 

Pode-se afirmar que o estudo do clima organizacional, do fim dos anos 1920 até os 

dias atuais, ganhou muitos adeptos no meio acadêmico. Concomitantemente, o ambiente de 

trabalho estudado sofreu diversas modificações, não só em função das naturais mudanças de 

cultura e comportamento das pessoas ao longo das gerações como também pelo fato das 

empresas e do próprio mercado, principalmente com a consolidação da globalização no 

mundo contemporâneo, estar num processo constante de mutação em velocidade cada vez 

maior. Para Guedes (2005), o cenário de complexidades observado no campo da gestão ficou 

ainda mais desafiante nos últimos 15 anos, em função da globalização.  “A velocidade das 

transformações, em algumas situações, é tão avassaladora que muitos indivíduos – e até 

mesmo lugares – chegam a perderem completamente suas referências de identidade e 

pertencimento.” (TRINDADE, 2009, p. 14).  
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Esse ambiente de frequentes transformações e de maior domínio do conhecimento e 

das redes de informações exige das empresas grande capacidade de adaptação e uma 

necessidade contínua de diferenciação dentro dos mercados onde atuam. “O desafio para os 

administradores é estimular a criatividade de seus funcionários e sua tolerância à mudança 

(...) Com a mudança vem a ‘temporariedade’. A globalização, a expansão da capacidade e os 

avanços na tecnologia combinaram-se nos últimos anos, tornando imperativo para as 

organizações serem rápidas e flexíveis para sobreviver” (ROBBINS, 2009, P. 13). As 

empresas estão sempre buscando diferenciações que permitam adquirir vantagem competitiva 

e, dessa forma, o foco na inovação e no estudo de alternativas que possam aperfeiçoar 

produtos, ampliar escala, reduzir custos é uma constante para a garantia da sobrevivência 

organizacional em meio ao mercado e seus concorrentes. 

 

Schumpeter (1997) reforça esse posicionamento ao afirmar que  “A chave do 

capitalismo não se encontra na concorrência em preços, mas no surgimento de artigos novos, 

de uma técnica nova, de fontes de abastecimento novas, de um novo tipo de organização, ou 

seja, a concorrência que dá lugar a uma superioridade decisiva em relação ao custo e a 

qualidade”. Os gestores devem sempre verificar e monitorar seu ambiente externo, com 

especial destaque para as possíveis alterações que podem afetar a capacidade da sua empresa 

para criar valor para os clientes. A empresa provavelmente terá de responder aos concorrentes 

e ao nível de incerteza no ambiente. Quando os concorrentes introduzem mudanças em suas 

ofertas, o que poderia eliminar a vantagem competitiva atual da empresa, são necessárias 

respostas rápidas e significativas (SIRMON, HITT e IRELAND, 2007). 

Partindo desse ponto de vista, entende-se que o estudo do clima organizacional precisa 

levar em consideração o cenário de grande competitividade e transformações no qual as 

organizações estão inseridas e que exige delas capacidade constante de adaptação e 

diferenciação em seus respectivos mercados. Tal capacidade, em estudos da área de estratégia 

organizacional, como o de Andreeva e Chaika (2006), são definidas como Capacidades 

Dinâmicas. Os autores afirmam que capacidades dinâmicas são as habilidades da organização 

em renovar suas competências chave conforme ocorrem mudanças no ambiente no qual a 

empresa opera. 

Retomando a afirmativa de SANTOS (1999) que iniciou o primeiro parágrafo, ao se 

buscar eficácia e eficiência, tem-se em jogo a necessidade de adaptação da empresa ao meio 
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externo concomitantemente à criação de um clima organizacional que favoreça os membros e, 

consequentemente a instituição, seus objetivos e metas. O presente estudo, portanto, visa 

entender, de forma mais aprofundada, a partir de um estudo de caso, qual é o grau de 

importância do clima organizacional no desenvolvimento de capacidades dinâmicas, 

especificamente em uma empresa do segmento de combustíveis brasileiro. 

1.1 Cenário 

 

O mundo globalizado dos tempos atuais, da força tecnológica, da era da informação, 

vem reduzindo as barreiras, aproximando os povos e tornando o mercado cada vez mais 

competitivo na medida em que facilita as relações empresariais e permite a circulação 

incessante de bens e serviços. A necessidade de diferenciação das empresas também é um 

cenário do qual as organizações brasileiras fazem parte. 

 

A macroeconomia brasileira na última década contribuiu de forma significativa para o 

desenvolvimento do mercado de combustíveis, uma vez que o crescimento econômico 

aumentou a renda per capita, gerando ascensão social (Gráfico 2) que, por sua vez, alavancou 

o comércio de veículos automotores no mercado interno (Gráfico 3). Dados do BNDES 

mostram que: “a economia brasileira alcançou crescimento médio anual próximo a 4% a.a. 

entre 2000 e 2011 (Gráfico 1), valor superior ao observado nas duas décadas anteriores, que 

foi cerca de 2% anuais. Entre 2004 e 2011, quando a economia apresentou melhor 

performance, a inflação também se manteve sob controle, com taxa anual média de 5,4%” 

(BNDES, 2012). 
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Gráfico 1 – Variação do PIB brasileiro entre 1996 e 2011 

 

Fonte: BNDES, com base em dados do IBGE. 

 

Gráfico 2 – Distribuição da população brasileira por classe social em 1993, 1995, 2003 e 

2011. 

 

Fonte: BNDES, com base em dados da FGV e Ministério da Fazenda, 2012. 
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Gráfico 3 – Número de veículos novos licenciados no Brasil entre os anos de 2003 e 2012
 

 

Fonte: ANFAVEA – Anuário da Indústria Automobilística Brasileira, 2013. 

 

Com a produção de veículos crescendo 143% em apenas 10 anos, a demanda por 

combustíveis para utilização nestes veículos também cresceu. Dados da ANP – Agencia 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - mostram que o volume de combustível 

consumido no país aumentou 51% no mesmo período, como pode ser visto no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Evolução da venda de combustíveis no Brasil entre 2003 e 2012. 

 

Fonte: ANP – Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - 2013. 
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derivados de petróleo. Por esta razão, o segmento de combustíveis possui também 

importância política, uma vez que eventuais alterações em seu preço impactam diretamente no 

custo de outros mercados econômicos e interferem na inflação calculada mensalmente pelo 

governo brasileiro. Não é incomum, portanto, intervenções do governo federal, sem anúncio 

prévio ao mercado, a respeito de alterações no preço do produto, o que preenche o segmento 

de incertezas, criando um ambiente de imprevisibilidade para as empresas que nele atuam. 

O fato de o combustível ser uma commodity e, por consequência, não haver 

diferenciação por produto no mercado, reforça a importância do capital humano das empresas, 

responsável pelos relacionamentos firmados entre as organizações, como crucial para o bom 

andamento do negócio. Se a diferenciação não pode ocorrer a partir do produto, ocorrerá 

necessariamente a partir da prestação do serviço. A manutenção, portanto, da qualidade do 

ambiente de trabalho dos atores que prestam este serviço é um fator preponderante e uma 

hipótese que precisa ser estudada. Para Zavaglia (2006), as pessoas são fontes primordiais de 

competitividade e um elemento essencial nas decisões estratégicas dentro do mundo 

organizacional. 

Quando o assunto é combustível, pode-se dizer que o produto é único e oriundo de 

uma só fonte de fornecimento: a Petrobras Petróleo. Todas as distribuidoras que atuam no 

mercado tem como principal fornecedor a Petrobras, mesmo com o mercado sendo livre. Com 

exceção da refinaria Alberto Pasqualini, que tem participação acionária da Repsol YPF, o 

parque de refino de petróleo brasileiro é de exclusividade de uma só empresa. Assim, sendo, 

vive-se em um mercado onde o produto não tem diferença entre os vários distribuidores. O 

diferencial de distribuição está na prestação de serviço e, principalmente, no relacionamento 

gerado (BALVEDI, 2011, P. 25).  

 

Em se tratando de um segmento de commodity, como é o de distribuição de 

combustíveis (que aqui pesquisamos), essa necessidade de diferenciação se mostra mais 

latente, uma vez que, por lei, o produto ofertado possui rigorosamente as mesmas 

especificações, independentemente do distribuidor. “A commodity, por definição, é uma 

mercadoria padronizada e de baixo valor agregado, produzida por diferentes produtores e 

comercializada em nível mundial, cuja oferta e demanda são praticamente inelásticas no curto 

prazo e cujos preços são definidos pelo mercado” (WILLIAMSON, 1989; SANDRONI, 

1994; MATIAS et al, 2005 apud MARTINS e MARTINELLI, 2010, p. 2). Há, portanto, 
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restrições quanto à inovação do produto, estando os esforços das empresas voltados à 

qualidade da prestação de serviços e a otimização de processos, este último visando, 

principalmente, a redução de custos.  

No que diz respeito à concorrência deste segmento em território nacional, “a estrutura 

do mercado de combustíveis no Brasil foi marcada por excessiva intervenção governamental 

até a década de 1990. A partir daí, iniciou-se o processo de desregulamentação, até a total 

abertura do mercado que ocorreu em 1º de janeiro de 2002” (PINTO e SILVA, 2008, p. 37). 

Atualmente, passado mais de uma década desta desregulamentação, no mercado de 

distribuição de combustíveis no Brasil, as distribuidoras realizam a entrega do produto para os 

postos bandeirados (aqueles que possuem contrato de fidelidade com distribuidoras), para 

grandes consumidores (empresas de transporte e indústrias, por exemplo) e para os postos 

chamados de “bandeiras brancas” (estabelecimentos revendedores de combustível que podem 

adquirir o produto de qualquer distribuidora a qualquer tempo). O papel específico das 

distribuidoras neste cenário é o de obter o produto junto à Petrobras, principal detentora dos 

direitos de extração de petróleo, refino e produção de combustível, e junto às usinas 

(produtoras de etanol) e fazer o produto chegar aos grandes consumidores e postos 

revendedores que, por sua vez, comercializarão o produto ao consumidor final. 

 

É possível afirmar, portanto, que quanto maior for a carteira de clientes bandeirados de 

uma distribuidora, maior será a sua possibilidade de aumento de receita, tendo em vista que 

postos bandeirados dão garantia de comercialização frequente, pois, por contrato, não podem 

comprar o produto de uma distribuidora concorrente. Os postos bandeirados são também 

visualmente caracterizados com as cores e padrões da distribuidora com a qual possui 

contrato, apresentando sua marca, participando de eventuais campanhas promocionais, além 

de ser um representante de sua credibilidade junto ao cliente. Sendo assim, um número maior 

de postos de combustíveis nas cidades permite maior visibilidade à marca, fortalecendo a 

instituição.  

A imagem da distribuidora, reforçada pelos postos bandeirados, é fundamental para o 

crescimento do negócio, como afirma Neves (1998, p. 17): “Entre outras coisas, imagem pode 

alavancar e decidir negócios, ganhar eleições, potencializar qualidades e virtudes, suprir 

deficiências, fazer a diferença, encurtar caminhos, aumentar a produtividade, dar de comer a 

egos famintos, em suma, fazer a vida mais fácil, agradável e lucrativa.” A manutenção da 

carteira de postos bandeirados, bem como a busca por novos entrantes é um dos principais 
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focos do trabalho das distribuidoras de combustíveis no mercado nacional. A manutenção da 

carteira de revendedores também é significativa por se saber que reter clientes incorre em 

menores custos em comparação aos custos atinentes à captação ou à conquista de novos 

(FORNELL, 1992). Não obstante, O incremento da lealdade do cliente é o mais importante 

condutor do desempenho financeiro de longo prazo de uma empresa (JONES e SASSER, 

1995). 

1.2 Tema e problema de pesquisa 

 

A formulação do problema é iniciada ao se definir o segmento de mercado a ser 

estudado. Para o presente trabalho, o setor de combustíveis nacional foi selecionado, não só 

pela sua importância econômica, tendo em vista o grande volume financeiro envolvido. Este é 

um segmento estratégico para o país, por se tratar de um grande empregador, responsável pela 

criação de diversas atividades paralelas, pela movimentação de outros importantes segmentos, 

como o automobilístico e, também pelo fato de ser utilizado pelo governo, inclusive, como 

ferramenta de controle da inflação e outros índices macroeconômicos.  Somado a isso, trata-se 

de um segmento altamente regulamentado e que tem o seu produto como sendo uma 

commodity. Um mercado que tenha esse tipo de produto atua no sentido de buscar agregar 

valor à sua venda, tendo em vista que o produto é o mesmo, os preços sofrem variações 

mínimas, a qualidade é igual e as quantidades comercializadas também. Sendo assim, a 

necessidade de diferenciação no mercado é uma constante, a busca pela vantagem competitiva 

urge diariamente. 

Entende-se que a busca pela vantagem competitiva está presente em todos os 

segmentos. Contudo, naqueles em que seu produto é uma commodity, essa necessidade 

mostra-se mais latente, uma vez que as ferramentas de diferenciação são mais restritas. No 

âmbito da vantagem competitiva, a linha de estudo das Capacidades Dinâmicas foi escolhida 

para o presente trabalho, por considerar que se trata de um ambiente de incertezas, de 

interferência governamental, de forte regulamentação, que, portanto, exige das empresas 

grande capacidade de adaptação às alterações de preços, de especificação do produto, às 

mudanças de regras, às alterações sem aviso prévio, sem possibilidade de planejamento. Além 

disso, é um segmento que vê crescer as pressões por combustíveis “limpos”, menos poluentes 

de um mercado concorrente em grande expansão e que tende a afetar diretamente o mercado 

de combustíveis fósseis. A aplicação das capacidades dinâmicas em ambientes de alta 
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complexidade e mudanças constantes é corroborada por Vasconcelos e Cyrino (2000) apud 

Barbosa e Bataglia (2010, p. 204).  

De acordo com Guedes, Araújo e Ornelas (2012), em mercados caracterizados por 

mudanças e turbulências, o processo de criação de valor é importante para atender um 

consumidor cada vez mais mutável em suas necessidades e desejos. Os estudos de Teece et al. 

(1997), e Eisenhardt e Martin (2000) apontam para a integração dos ativos tangíveis e 

intangíveis como sendo a fonte real de vantagem competitiva para enfrentar esse contexto. 

 

Partindo-se do pressuposto de que o envolvimento dos profissionais é fundamental 

para a obtenção de bons desempenhos e que, assim sendo, o clima organizacional tem papel 

preponderante na produção de um ambiente que permita extrair o maior potencial possível de 

um profissional, o presente trabalho se propõe a analisar que características do clima 

organizacional podem estar relacionadas aos processos geradores das capacidades 

dinâmicas presentes em uma distribuidora de combustíveis nordestina com atuação 

nacional.  

1.3 Justificativa 

 

O presente trabalho visa compreender as relações existentes entre Clima 

Organizacional e Capacidades Dinâmicas. Ambos os assuntos são abordados amplamente pela 

literatura disponível e fazem correlações com diversas outras vertentes do conhecimento. 

Contudo, a relação entre clima organizacional e capacidades dinâmicas é pouco vista nos 

acervos disponíveis dentro do âmbito acadêmico. Entende-se aqui que trata-se de uma lacuna 

com grande potencial de exploração para a geração de novos conhecimentos e informações 

que contribuam com o desenvolvimento das organizações e da sociedade como um todo. A 

respeito especificamente do clima organizacional, Souza (1978) afirma que “o tema é 

relevante do ponto de vista teórico, porque estuda o funcionamento da organização através de 

um elenco de variáveis entrelaçadas, fugindo assim à abordagem linear e unilateral. Do ponto 

de vista pragmático, a analise do clima dá subsídios valiosos para o administrador, tais como: 

o diagnóstico motivacional, a discrepância entre realidade percebida e desejada, os pontos de 

maior e menor satisfação, o estilo gerencial mais recomendável à situação”. 

A importância do estudo do clima é reforçada por Rufina (2004) ao se identificar uma 

mudança no papel desempenhado pelos profissionais nas organizações: 
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[...] a tendência que hoje se verifica é a administração com as pessoas. É uma nova 

visão das pessoas não mais como um recurso organizacional, um objeto servil, mas 

fundamentalmente como um sujeito ativo e provocador de decisões, empreendedor 

das ações e criador da inovação dentro das organizações. Mais do que isso, um 

agente proativo dotado de visão própria e, sobretudo, de inteligência, a mais 

avançada habilidade humana. A organização competitiva se caracteriza pela 

capacidade de escolher e manter adequadamente as pessoas em sua área de atuação 

profissional, mantendo-as satisfeitas ao longo do tempo. Para manter as pessoas na 

organização e, mais do que isso, satisfeitas e motivadas para o trabalho e para o 

alcance dos objetivos organizacionais, são importantes alguns cuidados especiais, 

entre os quais destacam-se os estilos de gerência, as relações com os empregados e 

os programas de higiene e segurança do trabalho, visando proporcionar um ambiente 

físico, psicológico e social de trabalho agradável e seguro. (RUFINA, 2004)  

 

Outra questão a ser considerada também é a escassez de trabalhos voltados para a 

gestão de recursos humanos no que diz respeito ao segmento de combustíveis nacional, uma 

área que possui muitas particularidades pelo seu alto grau de competitividade, pela 

equivalência dos produtos comercializados, pelo oligopólio existente em solo nacional, com o 

domínio de gigantes multinacionais ou estatais. O trabalho em questão, portanto, preencheria 

campos do conhecimento ainda pouco explorados sobre duas vertentes simultâneas.  

1.4. Questão geral de pesquisa 

Para Vergara (2011, p. 19) “as questões funcionam como um roteiro de pesquisa”, 

levando em conta que com o alcance dos objetivos de estudo, as questões sejam respondidas. 

A questão geral do presente estudo é: há relação entre Clima Organizacional e Capacidades 

Dinâmicas em uma empresa distribuidora de combustíveis nordestina? 

1.4.1 Questões específicas 

 

As questões específicas de pesquisa são: 

- Quais são as principais características presentes no clima organizacional da distribuidora 

pesquisada? 

- Quais são os processos geradores de capacidades dinâmicas presentes na empresa 

pesquisada? 

- Qual é a relação entre Clima Organizacional e Capacidades Dinâmicas do ponto de vista 

estatístico? 

- Que características do Clima organizacional estão mais fortemente relacionadas aos 

processos de capacidades dinâmicas? 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo geral 

 

Analisar a relação entre Clima Organizacional e Capacidades Dinâmicas a partir de 

um estudo de caso em uma distribuidora de combustíveis nordestina. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar as principais características presentes no clima organizacional da empresa 

pesquisada; 

- Identificar a intensidade com a qual os processos geradores de capacidades dinâmicas são 

desenvolvidos na empresa pesquisada.  

- Correlacionar os fatores de Clima Organizacional e Capacidades Dinâmicas, identificando 

as principais relações encontradas. 

- Avaliar as principais relações encontradas entre Clima Organizacional e Capacidades 

Dinâmicas a partir dos dados obtidos.  

 

1.6 Estrutura do trabalho 

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: além da introdução acima 

descrita, o capítulo 2 aborda a fundamentação teórica dos dois construtos pesquisados; no 

terceiro capítulo é explicitada a metodologia de pesquisa. No quarto capítulo são mostrados os 

resultados e discussões sobre o tema. Na sequência, dando desfecho ao assunto, apresentam-

se as considerações finais e, encerrando o documento, as referências bibliográficas tomadas 

como base para o desenvolvimento do conhecimento aqui explanado, apêndices e anexos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Clima Organizacional 

2.1.1 Origem do termo Clima Organizacional 

 

Segundo sua etimologia, o termo clima advém do grego klima e significa tendência ou 

inclinação (CODA, 1997). Sua associação inequívoca com a meteorologia também é trazida 

para o ambiente organizacional, no que foi chamado de “analogia meteorológica” (KATZ; 

KAHN, 1975, p.86). Sendo assim, analogamente, da mesma forma que o clima atmosférico 

está sujeito a ficar mais quente, mais frio, com céu aberto ou trovoadas, o clima 

organizacional pode estar mais agradável e propício à motivação, ou preenchido de 

inseguranças e incertezas. 

“As premissas dos estudos sobre clima organizacional podem ser encontradas no 

clássico experimento conduzido por Elton Mayo em 1927 (ASHKANASY; WILDERON; 

PETERSON, 2000), em uma fábrica da Wester Electric Company, situada no bairro 

Hawthorne, de Chicago. Conhecido assim como ‘Experimento de Hawthorne’, Mayo 

constatou que modificações nas configurações física e social do ambiente de trabalho podem 

provocar mudanças emocionais e comportamentais significativas nos trabalhadores, como 

fadiga, acidentes de trabalho, turnover e redução no desempenho e produtividade” 

(MENEZES; GOMES, 2010). A visão do trabalho de Mayo como precursor dos estudos de 

clima também é reforçada por Oliveira (1995, p.15) “provavelmente o experimento de 

Hawthorne foi a primeira ocasião em que o clima interno, como o misterioso dragão do lago 

Ness, botou a cabeça para fora e permitiu ser fotografado por alguém”. 

 

Ainda que o episódio de Hawthorne tenha influenciado outros estudos posteriores, 

principalmente após a Segunda Guerra Mundial, somente em 1958, o termo “Clima 

Organizacional” foi utilizado explicitamente por Chris Argyris.  “Nesse trabalho seminal de 

Argyris (1958), o clima organizacional, também nomeado ‘caráter homeostático’, foi 

estudado com base em elementos que representam diferentes níveis de análise. Conhecer o 

clima organizacional implicaria, assim, investigar fatores individuais, associados diretamente 

aos valores, necessidades e tipos de personalidade dos indivíduos, bem como em analisar as 

políticas, normas e códigos que representam a cultura da organização” (MENEZES; GOMES, 

2010). 
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Na década seguinte, o estudo do clima organizacional iniciou os seus passos também 

nos Estados Unidos, num movimento de administração denominado Comportamentalismo, 

com a publicação dos trabalhos de Forehand e Gilmer (RIZZATTI, 2002). Contudo, somente 

a partir dos anos 1990 as pesquisas sobre clima passaram a ficar em maior evidência, 

principalmente nas que já haviam desenvolvido programas de saúde do trabalhador e melhoria 

na qualidade de vida no trabalho (TORO, 2001). 

 

 

2.1.2 Conceitos de Clima Organizacional 

Desde que Argyris (1958) explicitou o conceito de Clima Organizacional, já no final 

dos anos 1950, muitos outros autores se debruçaram sobre o tema, cada qual trazendo a sua 

contribuição ao construto. Percebe-se, contudo, que os estudos realizados até então não 

chegaram a um consenso a respeito do termo, ainda que, invariavelmente, as definições 

apresentadas até então possuam, quase sempre, semelhanças. As contribuições, em muitas 

situações, são complementares, trazendo, no decorrer dos anos, novos vieses a serem 

considerados na construção do conceito. A verdade é que os estudos, as análises, as pesquisas 

sobre o assunto seguem no gerúndio, em andamento, ainda sem conclusão definitiva. Por esta 

razão, na sequência, apresentam-se alguns dos conceitos de Clima Organizacional já presentes 

no meio acadêmico com o intuito de trazer luz ao tema aqui abordado. 

Na década de 1960 surgiram as primeiras definições de Clima Organizacional. Para 

Forehand & Gilmer (1964), o Clima Organizacional pode ser definido como o conjunto de 

características que descrevem uma organização e que: 

 a) distingue uma organização da outra;  

b) mantém-se de certa forma permanente e  

c) influencia o comportamento dos indivíduos na organização.  

 

Litwin & Stringer (1968, apud SANTOS, 1999 p. 29), passados quatro anos, 

afirmaram que Clima Organizacional é “Um conjunto de propriedades mensuráveis do 

ambiente de trabalho, percebidas direta ou indiretamente pelos indivíduos que vivem e 

trabalham neste ambiente e que influencia a motivação e o comportamento dessas pessoas”. 

Pouco depois, Campbel (1970) reforçou o conceito afirmando que trata-se de “um conjunto de 

atributos específicos de uma organização em particular que pode ser influenciado pela forma 

como esta organização lida com seus membros e seu ambiente. Para cada individuo dentro da 
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organização, o clima assume a forma de um conjunto de atitudes e expectativas que 

descrevem a organização em termos tanto de características estáticas (tal como o grau de 

autonomia), como variáveis comportamentais de resultado ou eventos de saída”. 

 

Payne e Mansfield (1973) consideram o clima organizacional como o elo conceitual 

entre o nível individual e o nível organizacional no sentido de expressar a compatibilidade das 

expectativas, valores e interesses individuais com as necessidades, valores e diretrizes 

formais. No mesmo ano, Pritchard & Karasick (1973, apud SANTOS, 1999, p. 29) 

transmitiram o seguinte conceito: “É uma qualidade relativamente permanente do ambiente 

interno de uma organização, que distingue uma organização da outra: a) é resultante do 

comportamento e política dos membros da organização, especialmente da alta administração; 

b) é percebido pelos membros da organização; c) serve como base para interpretar a situação e 

d) atua como fonte de pressão para direcionar a atividade”.  

 

Ainda na década de 70, o Brasil também inicia os estudos sobre clima organizacional 

com Souza (1978), que afirmou que o clima Organizacional pode ser entendido como as 

impressões gerais ou as percepções dos funcionários sobre a organização e seu ambiente de 

trabalho. As percepções e aspirações são um bom diagnóstico da organização, sobretudo pelo 

seu valor heurístico na definição de novas políticas e pelo seu valor pragmático na adoção de 

novas estratégias administrativas (SOUZA, 1978). A autora enfatizou ainda a importância da 

cultura organizacional para a formação de um bom ambiente de trabalho. Para ela, clima 

organizacional é um fenômeno resultante da interação dos elementos da cultura 

organizacional, é consequência do peso de cada um dos elementos culturais e seu efeito sobre 

os outros dois. Uma excessiva importância dada à tecnologia leva a um clima desumano; a 

pressão das normas cria tensão; a aceitação dos afeitos, sem descuidar os preceitos e o 

trabalho, leva ao clima de tranquilidade e confiança. 

 

No ano seguinte, outro brasileiro, Chiavenato (1979, p. 98), assim definiu clima 

organizacional: “clima organizacional é o meio interno de uma organização e que através de 

sua experienciação pelos participantes influencia o comportamento dos mesmos, podendo ser 

favorável, desfavorável e neutro”.  
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Nos anos 1980, outros autores se debruçaram sobre o assunto. Para Amboni (1986, p. 

7), clima organizacional é o “aspecto psicológico do ambiente organizacional constituído 

fundamentalmente por percepções acerca de propriedades do ambiente organizacional como, 

por exemplo, estrutura e processos, que produz efeitos no desempenho e na satisfação no 

trabalho dos membros organizacionais”.  Toledo e Milioni (1986) conceituou o clima 

organizacional como o conjunto de valores, atitudes e padrões de comportamento, formais e 

informais, existentes em uma organização. 

 

A década de 1990 trouxe inicialmente o conceito de Pilares (1991, p. 46): “conjunto de 

atributos da empresa, como um filtro através do qual passam os dados objetivos e com o qual 

não se pretende medir a realidade tal qual ela é, mas sim com que forma ela é percebida”. Já 

Moran e Volkwein (1992) apontam que o clima organizacional é uma característica 

relativamente duradoura de uma organização que a distingue das demais e inclui percepções 

coletivas dos membros como autonomia, confiança, coesão, apoio, reconhecimento, inovação, 

honestidade, entre outros; é produzido pela interação dos membros, serve como base para 

interpretar as situações; reflete as atitudes, normas e valores prevalecentes da cultura da 

organização; atua como uma fonte de influência para os comportamentos apresentados. 

 

Segundo Coda (1997), o clima organizacional reflete a tendência ou inclinação a 

respeito de até que ponto as necessidades da organização e das pessoas que dela fazem parte, 

estão efetivamente sendo atendidas, sendo esse aspecto um dos indicadores da eficácia 

organizacional. Acrescenta ainda que “em administração, clima organizacional é o indicador 

do grau de satisfação dos membros de uma empresa, em relação a diferentes aspectos da 

cultura ou realidade aparente da organização, tais como as políticas de recursos humanos, 

modelo de gestão, missão da empresa, processo de comunicação, valorização profissional e 

identificação com a empresa” (Coda 1997, p. 3).  

 

Um ano depois, Rizzati e Colossi apresentaram uma definição com bastante ênfase na 

motivação:  

“O termo clima organizacional refere-se, especificamente, às propriedades 

motivacionais do ambiente organizacional, ou seja, àqueles aspectos que levam à 

provocação de diferentes espécies de motivação. Representa, portanto, uma soma de 

expectativas geradas em uma situação e é um fenômeno de grupo, resultante e 

característico de uma coletividade. É um conceito que engloba, tanto os fatores 
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humanos e materiais, como os abstratos, resultante do convívio humano 

institucional.” (RIZZATTI; COLOSSI, 1998, p.78). 

 

Nos anos 2000, Maximiliano (2000), Chiavenato (2002), Luz (2003, 2007), Dias 

(2004, 2012), Koys e DeCotis (2004), Keller e Aguiar (2004), Lacombe (2005), Lemos e 

Martins (2007), além de Bruxel e Junqueira (2011) finalizam aqui o leque de conceitos 

trazidos ao presente trabalho. 

 

Maximiliano (2000, p.107) afirma que “o Clima é representado pelos conceitos e 

sentimentos que as pessoas partilham a respeito da organização e que afetam de maneira 

positiva ou negativa a sua satisfação e motivação para o trabalho”. Chiavenato (2002) 

enriquece o seu primeiro conceito trazido em 1979, enfatizando a importância do clima para a 

motivação do funcionário. Ele entende que o clima organizacional refere-se ao ambiente 

interno que existe entre os participantes da empresa, ou seja, a atmosfera psicológica e 

característica existente em cada organização. Está intimamente relacionado com o grau de 

motivação dos seus participantes. Assim, o clima organizacional é o ambiente humano no 

qual as pessoas de uma organização fazem os seus trabalhos. 

 

Luz (2003) define clima organizacional como o ambiente resultante das percepções 

que os funcionários tem dos diferentes aspectos que influenciam seu bem-estar e sua 

satisfação no dia a dia do trabalho. Acrescenta ainda que “o clima organizacional pode ser 

traduzido por aquilo que as pessoas costumam chamar de ambiente de trabalho, é 

característico de cada organização e resultado da superposição mútua e em diversos graus dos 

fatores individuais, fatores estruturais formais, fatores sociais não-formais e aspectos 

particulares da organização” (LUZ, 2007, p. 7). Para Bennis (in BEDANI, 2003) “clima 

significa um conjunto de valores ou atitudes que afetam a maneira pela qual as pessoas se 

relacionam uma com as outras”. 

 

O clima organizacional é o reflexo da visão que os trabalhadores e gestores passam a 

ter sobre a organização a qual pertence. O clima está diretamente relacionado com o nível de 

satisfação, as necessidades e as expectativas dos que a integra. (DIAS, 2004, p.186).  Koys e 

DeCotiis (in MELLO, 2004) definem Clima Organizacional como sendo: “fenômeno 

perceptual duradouro, construído com base na experiência, multidimensional e compartilhado 

pelos membros de uma unidade da organização, cuja função principal é orientar e regular os 
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comportamentos individuais de acordo com os padrões determinados por ela”. Para Keller e 

Aguiar (2004, p. 105), clima organizacional é “a situação de um determinado momento da 

empresa que reflete a satisfação, o animo, os interesses, os comportamentos dos empregados e 

os reflexos positivos ou negativos disso nos resultados organizacionais”. 

 

Para Lacombe (2005, p. 236) o clima organizacional reflete o grau de satisfação do 

pessoal com o ambiente interno e a qualidade do ambiente do trabalho percebida pelas 

pessoas da empresa. Está vinculado à motivação, à lealdade e a identificação com a empresa, 

à colaboração entre as pessoas, aos sentimentos e emoções, à integração da equipe entre 

outras variáveis e é fortemente influenciado pela cultura da empresa. Para Lemos e Martins 

(2007, p. 6): “o clima representa o somatório das percepções individuais geradas do ambiente 

organizacional, sendo um fenômeno coletivo contextualizado histórica e geograficamente. O 

clima é resultante da interatividade e sujeito às mudanças que emergem de convivência 

organizacional. O clima organizacional apresenta ainda as características de ser avaliável e 

mensurável”.  Bruxel e Junqueira (2011, p.3) definiram que clima: “corresponde à qualidade 

do ambiente de trabalho que é percebido pelos colaboradores da organização e, 

consequentemente, pode influenciar no seu comportamento”. 

 

A dificuldade de definição do termo “clima organizacional” fez com que os autores 

Souza (1978), Champion (1979) e Luz (2003) se utilizassem de analogias para facilitar a 

compreensão de seus leitores. O primeiro disse que “o clima é mais perceptível do que suas 

fontes causais. É comparável a um perfume: percebe-se o efeito, sem conhecer os 

ingredientes, embora às vezes seja possível identificar alguns deles” (SOUZA, 1978, p.38). Já 

Champion comparou clima à personalidade humana: “O clima para uma organização é como 

a personalidade para uma pessoa. As percepções que as mesmas tem do clima, produzem 

imagens em suas mentes, caracterizando algumas organizações como sendo alvoroçadas e 

eficientes outras calmas, algumas bastante humanas, enquanto outras duras e frias. Elas 

mudam lentamente de acordo com a influência de seus lideres e ambiente” (CHAMPION, 

1979 apud SANTOS, 1999, p. 33). Há ainda Luz (2003) que compara o clima a um fantasma: 

“clima organizacional é mais ou menos assim: não se sabe exatamente onde encontrá-lo; por 

instantes temos a sensação de tê-lo encontrado, mas depois nos decepcionamos. O clima 

jamais é bem nítido, mas sempre uma espécie de fantasma: difuso, incorpóreo; fica aí no dia a 
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dia da empresa, metido numa confusa trama de ações, reações, sentimentos, que nunca se 

definem, jamais se explicam” (LUZ, 2003, p.11). 

 

“O clima organizacional como característica das empresas tem grande importância, 

porque repercute de forma significativa na implementação de projetos, que buscam 

alcançar mais eficiência ou eficácia e que demandam alto grau de envolvimento dos 

funcionários. O clima fará com que a proposta alcance ou não os objetivos a que se 

propõe. Nesse sentido, a melhoria contínua do ambiente das organizações é 

fundamental para se obter um aumento da produtividade, com a participação ativa 

das pessoas. Uma grande utilidade do conceito de clima é quando se vincula às 

estratégias organizacionais mais amplas, como a inovação e a gestão da qualidade, 

para as quais é necessário um ambiente propício que incentive a iniciativa e a 

criatividade” (DIAS, 2012, p. 293-294). 

2.1.3 Modelos de estudo de Clima Organizacional 

 

Segundo Rizzatti (2002), o pesquisador dispõe de duas alternativas básicas para 

realização de estudos sobre clima organizacional: pode-se adotar um conjunto específicos de 

fatores ou categorias já conhecidos na literatura acadêmica ou elaborar um modelo próprio, 

inédito. 

Para o trabalho em questão, a pesquisa foi realizada a partir de um modelo já existente, 

adaptado para que se adeque ao estudo proposto. Abaixo, são apresentados alguns dos 

principais modelos de pesquisa relativas ao clima organizacional ao longo das décadas. Após 

o último modelo listado, será indicado o modelo selecionado e suas razões. 

No final da década de 1960 começam a surgir os primeiros modelos de estudo abordando 

a temática do clima organizacional. O modelo de Litwin e Stringer (1968) é visto como um 

dos primeiros estudos empíricos para medir o clima organizacional. Os pesquisadores 

utilizaram as seguintes variáveis e seus respectivos significados: 

 Estrutura - o sentimento dos trabalhadores em relação às características do trabalho em 

termos de regras, regulamentos, procedimentos; 

 Responsabilidade - o sentimento de ser chefe; o grau de responsabilidade percebido na 

tomada de decisões ou na solução de problemas sem a interferência dos cargos 

superiores; 

 Riscos - o senso de arriscar e a percepção dos desafios que o cargo exercido impõe; 
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 Recompensa - o sentimento de ser recompensado pelo trabalho executado; o grau em 

que se percebe o reconhecimento e a recompensa pela tarefa realizada; 

 Calor e apoio - o sentimento em relação à camaradagem no ambiente de trabalho; 

como se percebe as relações interpessoais; 

 Conflito - o sentimento em como é tratada as diferentes opiniões e possíveis conflitos 

expostos no ambiente interno.  

 

Dois anos mais tarde, no início dos anos 70, Campbell et al. (1970) trabalha com quatro 

fatores para avaliar o clima organizacional, com certa similaridade com outros modelos aqui 

apresentados. Os itens sugeridos são: 

 Autonomia individual - baseada nos fatores responsabilidade individual, 

independência e oportunidade para usar iniciativa pessoal e tomar decisões; 

 Grau de estrutura - baseado no grau em que os objetivos e métodos para o trabalho são 

estabelecidos e comunicados ao subordinado pelo supervisor; 

 Orientação para recompensa - baseado nos fatores de recompensa, satisfação geral, 

orientação para a promoção e auto-realização; 

 Consideração, calor e apoio - baseado nos fatores de suporte administrativo, 

treinamento de subordinados, amizade e apoio. 

 

Na mesma década, o modelo de La Follete e Sims (1975) se aproxima das propostas de 

Campbell et al. (1970)  e Kolb et al. (1986) aqui descritas. Utilizado para avaliar o clima 

organizacional em um centro médico, o modelo é constituído dos seguintes fatores: 

 

 Grau efetivo em relação a outras pessoas da organização - este fator identifica a forma 

pela qual o indivíduo percebe seus colegas e outras pessoas na organização; 

 Grau efetivo em relação à supervisão e/ou organização - este fator identifica a forma 

pela qual o indivíduo percebe a supervisão; 

 Clareza das políticas e promoções - este fator indica a maneira pela qual o indivíduo 

identifica as políticas organizacionais e as oportunidades de promoção; 

 Pressões no trabalho e padrões - este fator identifica o sentimento de pressão no 

trabalho e a ênfase dada pela supervisão aos padrões de desempenho; 
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 Comunicação aberta e ascendente - este fator desvenda a comunicação entre os 

empregados e supervisores; o desejo dos supervisores em aceitar as ideias dos 

subordinados e aconselhá-los em sua carreira; 

 Risco na tomada de decisão - este fator identifica o grau de risco na tomada de 

decisão. 

 

No mesmo ano, Schneider (1975) construiu um modelo com seis fatores para medir clima 

organizacional. No modelo proposto, o autor escolhe outras cinco variáveis, além do fator 

Conflito, apresentado no modelo de Litwin e Stringer (1968): 

 

 Suporte administrativo - está relacionado ao interesse que o supervisor tem no 

progresso do servidor; 

 Estrutura administrativa - avalia em que grau o administrador faz uso de orçamentos, 

exige do servidor o uso de material de venda e obtenção de novos clientes. Traduz o 

acompanhamento do trabalho de venda e a importância dos resultados da empresa; 

 Preocupação com novos servidores - os itens aqui estão relacionados com aspectos de 

seleção, orientação e treinamento de novos servidores; 

 Independência dos servidores - estes itens indicam aqueles servidores que procuram 

seguir seus próprios caminhos. Medem a independência do agente com relação aos 

controles feitos pela empresa; 

 Satisfação geral - refere-se ao grau em que a empresa promove encontros sociais dos 

empregados com a supervisão e o trabalho da empresa. 

 

Iniciando a década de 80, Zohar (1980) desenvolveu um instrumento de mensuração de 

clima organizacional que trouxe 40 afirmativas agrupadas em 08 dimensões (vide abaixo), 

aplicando-o em 20 indústrias de Israel. Na ocasião, o objetivo do trabalho foi o de avaliar a 

percepção dos indivíduos sobre questões relacionadas à segurança no trabalho: 

 Importância e eficiência de programas de treinamento em segurança; 

 Atitudes da administração com relação à segurança; 

 Efeito da conduta segura sobre promoções; 

 Nível de risco nos locais de trabalho; 

 Efeitos do ritmo de trabalho necessário sobre segurança; 

 Status do oficial de segurança; 
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 Efeito da conduta segura no status social; 

 Status do comitê de segurança. 

 

Três anos mais tarde, Sbragia (1983) desenvolve um modelo que incorpora grande parte 

das variáveis citadas nos modelos descritos anteriormente. O trabalho de campo teve suas 

abordagens direcionadas às instituições de natureza governamental. A escala de medição 

contém vinte fatores para avaliar o clima organizacional, são eles: 

 Estado de tensão – revela sob que contexto às ações das pessoas são exercidas (pela 

lógica, pela racionalidade ou pela emoção?); 

 Conformidade exigida – indica o grau de flexibilidade das pessoas na organização (o 

quanto a organização consegue internalizar nos funcionários a necessidade de 

obediência às normas e regulamentos formais); 

 Ênfase na participação - demonstra o quanto as pessoas são consultadas e envolvidas 

nas decisões; 

 Proximidade da supervisão – indica a liberdade que as pessoas têm para estabelecer os 

métodos de trabalho e exercitar suas iniciativas; 

 Consideração humana – aponta o nível de relação humana no ambiente de trabalho; 

 Adequação da estrutura - indica o quanto os funcionários estão adaptados às práticas, 

normas, procedimentos e canais de comunicação da organização; 

 Autonomia presente – revela o grau de independência que as pessoas têm para 

exercerem o seu trabalho; 

 Recompensas proporcionais – indica como as pessoas percebem as recompensas 

recebidas pelo trabalho executado; 

 Prestígio obtido – aponta as percepções das pessoas sobre a própria imagem em 

relação ao fato de serem membros da organização onde trabalham; 

 Cooperação existente – indica o grau de amizade e relações sociais prevalecentes na 

atmosfera de trabalho; o grau de confiança e interação entre as pessoas; 

 Padrões enfatizados – revela o nível de importância atribuído às metas e padrões de 

desempenho organizacionais; 

 Atitude frente a conflitos - aponta o quanto as pessoas estão dispostas a aceitar e 

considerar diferentes opiniões; 

 Sentimento de identidade – demonstra o nível de identificação das pessoas com a 

organização; 
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 Tolerância existente – indica como os erros cometidos são tratados; 

 Clareza percebida – aponta o nível de conhecimento das pessoas sobre as atividades da 

organização; 

 Justiça predominante – revela o nível de conhecimento em relação às habilidades e 

desempenhos individuais; até que ponto prevalece os aspectos políticos, pessoais ou 

credenciais; 

 Condições de progresso - indica a ênfase dada pela organização ao crescimento e 

avanço profissional de seus membros; 

 Apoio logístico proporcionado - aponta o quanto a organização provê as pessoas de 

instrumentos e condições básicas para o trabalho; 

 Reconhecimento proporcionado – demonstra o quanto a organização valoriza o 

esforço e o desempenho individual; 

 Forma de controle – indica o nível de utilização de padrões de desempenho. 

Os oito fatores que constituem o clima organizacional para Halpin e Grolf (1983) são 

divididos naqueles que descrevem o comportamento do subordinado e naqueles que 

descrevem o comportamento dos lideres em trabalho elaborado no mesmo ano da publicação 

de Sbragia (1983). Nele, os itens avaliados são: 

 

 Falta de entrosamento - refere-se ao empregado que não está entrosado com as tarefas 

que devem ser realizadas no grupo; 

 Obstáculo – reporta-se ao empregado que sente estar sobrecarregado e ocupado com 

atividades de rotina; 

 Espírito – refere-se ao empregado que sente que suas necessidades sociais estão 

preenchidas em conjunto com a sua realização no trabalho. É a dimensão moral do 

empregado; 

 Amizade – diz respeito ao atendimento das necessidades sociais do empregado; 

 Distância – relaciona-se à distância entre o superior e o empregado, isto é, o 

comportamento formal do superior em comparação ao comportamento informal; 

 Produção – demonstra a supervisão cerrada por parte do administrador; 

 Estímulo – refere-se ao comportamento do supervisor orientado para a tarefa e para ao 

desejo de motivar o subordinado; 
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 Consideração – demonstra como o supervisor considera o empregado como pessoa 

humana. 

 

Três anos mais tarde, o modelo de Kolb et al. (1986) acrescenta outros quatro fatores, 

além das variáveis, Responsabilidade, Risco, Recompensa, Calor e apoio e Conflito, citadas 

no modelo de Litwin e Stringer (1968), como pode ser visto abaixo: 

 

 Conformismo - o sentimento associado às reações quanto à política de trabalho 

imposta pela organização; o grau em que os membros percebem as regras, 

procedimentos, e práticas, nas quais, espera-se uma aderência por parte dos 

funcionários; 

 Padrões - a ênfase dada pela organização na qualidade do desempenho e na produção; 

o grau em que os membros da organização percebem os objetivos organizacionais e os 

meios para alcançá-los; 

 Clareza organizacional - o sentimento em relação à transparência da organização ao 

transmitir a forma de realização do trabalho; 

 Liderança - as percepções em relação às lideranças e a direção da organização. 

 

Já nos anos 90, os resultados apurados do modelo de Peltz e Andrews, (1990), revelam 

algumas descobertas interessantes em uma dezena de organizações industriais, 

governamentais e universitárias. O trabalho teve como finalidade estudar a influência da 

administração dos laboratórios em questão no desenvolvimento dos profissionais. O 

questionário aplicado com 1311 cientistas e engenheiros identifica vários fatores 

condicionantes do clima organizacional: 

 

 Liberdade – os cientistas valorizam a liberdade, a autonomia, a independência e 

também a interação com outros colegas, desde que estes não tenham o poder de veto 

sobre eles; 

 Comunicação – os cientistas apreciam a troca de ideias, busca e fornecimento de 

informações, críticas e apologias; 

 Diversidade – os cientistas com várias especializações, atividades diversificadas, 

tarefas praticas e teóricas, técnicas e administrativas, são mais eficientes do que 

aqueles altamente especializados; 
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 Dedicação – os cientistas envolvidos no trabalho, com entusiasmo, interesse e 

dedicação são mais eficazes; 

 Motivação – os cientistas motivados por fontes internas são mais eficazes dos que por 

estímulos externos; 

 Satisfação – os cientistas mais realizadores não são necessariamente os mais 

satisfeitos. Uma certa insatisfação, decorrente de impaciência ávida, parece ser 

inevitável, numa atmosfera de pesquisa sadia; 

 Similaridade – os cientistas que pensam diferentemente (em abordagens de trabalho e 

estratégias técnicas), mas com semelhanças nas fontes de motivação tem melhor 

desempenho. As diferenças provocam uma tensão intelectual estimulante e necessária 

à inovação; 

 Criatividade – os cientistas são mais criativos atuando em projetos novos, de curto 

prazo e como membros de equipe com acesso ao poder decisório; 

 Idade – os cientistas produzem mais nos meados da carreira, quando têm interesses 

amplos e não limitados; 

 Grupos – os cientistas são produtivos em grupos com quatro a cinco anos de 

existência; após esse período tornam-se menos entusiasmados, menos competitivos, 

menos comunicativos e mais inclinados à especialização. 

 

No ano seguinte, o modelo proposto por Colossi (1991) para a análise de clima 

organizacional foi composto pelos fatores abaixo em um trabalho de pesquisa aplicado no 

segmento de agroindústria do estado de Santa Catarina:  

 Filosofia e ambiente geral na empresa; 

 Condições físicas de trabalho; 

 Sistema de avaliação e controle; 

 Treinamento e desenvolvimento profissional; 

 Progresso funcional; 

 Comportamento das chefias; 

 Satisfação pessoal; 

 Sistema de assistência e benefício; 

 Lazer; 

 Relacionamento Sindical. 
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Dentro do mesmo ambiente de produção de Colossi, Rizzatti (1995), em seu modelo de 

análise de clima organizacional, levou em consideração os fatores que seguem. A pesquisa de 

Rizzati teve a Universidade Federal de Santa Catarina como objeto de trabalho e foi 

produzido, conforme o próprio autor, com o objetivo de analisar fatores considerados 

significativos do clima da UFSC, sob a percepção de seus próprios servidores para que 

servisse de alicerce para a implantação do programa UFSC da Qualidade (PUQ). 

 

 Imagem e avaliação; 

 Desenvolvimento de recursos humanos, benefícios e incentivos; 

 Organização e condições de trabalho; 

 Relacionamento interpessoal; 

 Sucessão político-administrativa e comportamento das chefias; 

 Satisfação pessoal. 

 

No mesmo ano, outro brasileiro, Luz (1995) propôs um modelo com 18 fatores para 

avaliar o clima organizacional que tem enfoque nos benefícios sentidos pelos funcionários de 

uma empresa, quer sejam fatores monetários ou físicos: 

 O trabalho em si: refere-se ao conhecimento da percepção e atitude das pessoas em 

relação ao trabalho que executam (adaptação, quantidade de trabalho, horário, 

distribuição justa do trabalho, a existência de pessoal suficiente para a realização do 

trabalho); 

 Integração interdepartamental/integração funcional: visa avaliar o grau de cooperação 

existente entre os diversos departamentos da organização; conhecimento dos objetivos 

e planos de ação dos diversos setores; 

 Salário: analisa a existência de eventuais distorções entre os salários internos e 

eventuais descontentamentos em relação aos praticados em outras organizações; 

 Supervisão: mede o grau de satisfação dos funcionários em relação aos seus superiores 

levando em conta aspectos como competência, organização, relacionamento e 

feedback; 

 Comunicação: verifica o grau de conhecimento dos funcionários em relação a fatos 

relevantes da empresa e identifica a eficiência dos canais de comunicação; 

 Progresso profissional: identifica as oportunidades de treinamento e as possibilidades 

de ascenção profissional oferecidas pela organização; 
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 Relacionamento interpessoal: verifica o grau de relacionamento que prevalece entre os 

funcionários, entre estes e suas chefias e com a própria organização; 

 Estabilidade no emprego: refere-se ao sentimento de segurança das pessoas em relação 

aos seus empregos; 

 Processo decisório: identifica o grau de autonomia do funcionário, bem como o grau 

de centralização das decisões; 

 Benefícios: verifica o grau de satisfação com relação aos diversos benefícios 

oferecidos pela empresa e mede o grau de atendimento das necessidades das pessoas 

no âmbito da organização; 

 Condições físicas de trabalho: refere-se à identificação do grau de conforto das 

instalações, horário, etc.; 

 Relacionamento empresa x sindicato x funcionários: verifica o sentimento de 

atendimento às queixas e reclamações dos funcionários. Também verifica o grau de 

satisfação dos mesmos em relação ao sindicato; 

 Disciplina: identifica o grau de rigidez das normas disciplinares e o nível de 

insatisfação gerado por elas; 

 Participação: verifica o grau de participação na gestão administrativa da empresa; 

 Pagamento: refere-se ao grau de conhecimento dos funcionários em relação aos 

descontos efetuados e aos erros indevidos por ocasião do pagamento; 

 Segurança: identifica o grau de preocupação da organização e as providencias tomadas 

em relação à integridade física da sua força de trabalho, no que se refere a acidentes de 

trabalho e doenças profissionais; 

 Objetivos organizacionais: verifica a clareza da comunicação aos funcionários. Dos 

objetivos e planos de ação nos níveis setorial e organizacional; 

 Orientação para resultados: avalia até que ponto a empresa estimula sua força de 

trabalho para que os funcionários se comprometam efetivamente pela consecução de 

resultados; 

 

Antes do fim dos anos 1990, Coda (1997) elaborou um modelo com 10 fatores a serem 

considerados em pesquisas de clima organizacional, tanto em instituições públicas como em 

empresa do setor privado. Seu modelo foi desenvolvido ao realizar estudos em cinco 

diferentes organizações brasileiras de grande porte: 
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 Liderança: descreve o encorajamento pelo chefe para o desenvolvimento e 

crescimento profissional. 

 Compensação: descreve o equilíbrio das diferentes formas de remuneração adotadas 

pela empresa (amplitude do programa de benefícios; pagamento acima do mercado, 

para os melhores profissionais à disposição da empresa; concessão de aumentos por 

desempenho e realização de metas); 

 Maturidade empresarial: retrata o grau de fornecimento de informações à comunidade, 

sobre as atividades e objetivos da organização, sendo a compreensão adequada, pelos 

membros da organização, em relação às pressões exercidas pelo mercado, 

concorrentes e expectativas dos clientes. 

 Colaboração entre as áreas funcionais: existência de respeito e integração entre as 

diferentes áreas funcionais e a estreita colaboração entre os departamentos, para 

atingir os objetivos da empresa; 

 Valorização profissional: estímulo à formação e ao desenvolvimento de talentos 

internos com oportunidades oferecidas de crescimento e avanço profissional e 

atendimento às aspirações e às expectativas de progresso. Engloba a qualidade do 

desempenho apresentado como critério de maior ponderação nas promoções e a 

prioridade de recrutamento interno para posições de chefia; 

 Identificação com a empresa: motivação da equipe e busca de objetivos mútuos, de 

sentimento de pertencer a “uma grande família”, de confiança recebida e de 

compatibilidade da filosofia administrativa ao porte da empresa; 

 Processo de comunicação: decisões anunciadas prontamente. Tem-se a adequação das 

informações recebidas ao correto desempenho das atividades. Representa um 

instrumento facilitador da integração da empresa através da clareza e 

compreensibilidade das informações transmitidas; 

 Sentido do trabalho: importância atribuída ao que acontece com a organização 

buscando-se utilidade importância do trabalho realizado no contexto organizacional. 

 Política global de recursos humanos: importância atribuída à área de RH diante das 

demais áreas funcionais existentes. É o apoio fornecido pelas políticas de RH ao 

desenvolvimento do trabalho. É a disponibilidade para ouvir e considerar a 

diversidade de opiniões; 

 Acesso: continuidade de realização do mesmo tipo de trabalho, até o final da carreira. 
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Quase uma década depois do trabalho publicado por Coda, Bispo (2006) realizou um 

estudo comparativo a respeito dos vários modelos de pesquisa de clima, muitos deles 

explicitados nos itens anteriores, e desenvolveu um modelo próprio inovando ao inserir 

“fatores externos” como parte dos itens de avaliação do clima organizacional. Os fatores 

internos e externos necessários à formulação de pesquisa no assunto em questão, elaborados 

pelo autor são os seguintes: 

 

a) Fatores internos de influência: 

 Ambiente de trabalho – estabelece o grau de relacionamento entre os colegas de 

trabalho, necessário para realização das atividades individuais ou coletivas; 

 Assistência aos funcionários – estabelece o nível da assistência médica, dentária, 

hospitalar e social aos funcionários; 

 Burocracia – avalia se este item está compatível com as atividades realizadas pelos 

funcionários; 

 Cultura organizacional – avalia o nível de interferência que as tradições, práticas e 

costumes, adotados informalmente na empresa, exercem sobre os funcionários e suas 

atividades; 

 Estrutura organizacional – mede o nível de relacionamento e de capacitação dos 

elementos que compõem esta estrutura e sua interferência nas atividades realizadas 

pelos funcionários; 

 Nível sociocultural – procura estabelecer se os níveis intelectual, cultural e social dos 

funcionários estão de acordo com as necessidades inerentes às suas atividades; 

 Incentivos profissionais – visam estabelecer o nível de reconhecimento profissional 

dos funcionários; 

 Remuneração – avalia se este item está de acordo com as atividades prestadas à 

empresa; 

 Segurança profissional – avalia o risco de demissão sem motivo percebido pelos 

funcionários; 

 Transporte casa/trabalho-trabalho/casa – mede o nível de dificuldade encontrado para 

a locomoção entre a casa dos funcionários e a empresa e vice-versa; 

 Vida profissional – estabelece o grau de identificação profissional dos funcionários 

com a empresa, tentando medir o nível de seu orgulho em relação à empresa e de seu 

sucesso profissional. 



40 
 

 
 

 

b) Fatores externos de influência: 

 Convivência familiar – procura avaliar o nível da convivência familiar dos 

funcionários, item necessário para uma boa produtividade nas atividades realizadas na 

empresa; 

 Férias e lazer – avaliam o grau de satisfação dos funcionários com estes itens, os quais 

também são necessários para garantir uma boa produtividade; 

 Investimentos e despesas familiares – procuram avaliar o nível do bem-estar 

proporcionado às famílias dos funcionários; 

 Política e Economia – tentam avaliar o nível de interferência proporcionado por estes 

itens na motivação dos funcionários; 

 Saúde – tenta avaliar a opinião dos próprios funcionários sobre suas respectivas saúdes 

física e mental, um dos itens de extrema importância e de difícil observação; 

 Segurança pública – avalia o nível de influencia deste item na vida diária dos 

funcionários; 

 Situação financeira – o fato de um funcionário ter uma boa remuneração não é 

suficiente para que ele tenha uma boa situação financeira. Este item tenta avaliar como 

está a situação financeira dos funcionários; 

 Time de futebol – item que já foi comprovado cientificamente que tem influência 

sobre a produtividade dos funcionários, este item tenta medir, portanto, o nível de 

interferência que os times de futebol exercem sobre a motivação e a produtividade dos 

funcionários; 

 Vida social – avalia o nível de satisfação dos funcionários com este item. 

Na Tabela 1, os modelos anteriormente explicitados estão organizados para melhor 

visualização e análise: 

Tabela 1 – Modelos de pesquisa de clima organizacional 

DÉCADA ANO AUTOR(ES) FATORES AVALIADOS 

1960 1968 Litwin e Stringer 
Estrutura; Responsabilidade; Riscos; Recompensa; Calor e 

apoio; Conflito. 

1970 1970 Campbell et al 
Autonomia individual; grau de estrutura; orientação para 

recompensa; Consideração, calor e apoio. 
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1975 La Follete e Sims 

Relacionamento interpessoal entre colegas e gestores; 

clareza das políticas e promoções; Pressões no trabalho e 

padrões; Comunicação aberta e ascendente; Risco na 

tomada de decisão. 

1975 Schneider 

Suporte administrativo; estrutura administrativa; 

preocupação com novos servidores; independência dos 

servidores; Satisfação geral. 

1980 

1980 Zohar 

Eficiência de programas de treinamento; atitudes da 

administração; conduta sobre promoções; nível de risco no 

local de trabalho; ritmo de trabalho; status do oficial de 

segurança; efeitos da conduta no status social; status do 

comitê de segurança. 

1983 Sbragia 

Estado de tensão; Conformidade exigida; Ênfase na 

participação; Proximidade da supervisão; Consideração 

humana; Adequação da estrutura; Autonomia presente; 

Recompensas proporcionais; Prestígio obtido; Cooperação 

existente; Padrões enfatizados; Atitude frente a conflitos; 

Sentimento de identidade; Tolerância existente; Clareza 

percebida; Justiça predominante; Condições de progresso; 

Apoio logístico proporcionado; Reconhecimento 

proporcionado; Forma de controle. 

1983 Halpin e Grolf 
Falta de entrosamento; obstáculo; espírito; Amizade; 

Distância; Produção; Estímulo; Consideração. 

1986 
Kolb, Rubin e 

McIntyre 

Conformismo; Padrões; Clareza Organizacional; 

Liderança; Responsabilidade; Risco; Recompensa; Calor e 

apoio; Conflito. 

1990 

1990 Peltz e Andrews 

Liberdade; Comunicação; Diversidade; Dedicação; 

Motivação; Satisfação; Similaridade; Criatividade; Idade; 

Grupos. 

1991 Colossi 

Filosofia e ambiente; Condições físicas de trabalho; 

Sistema de avaliação e controle; Treinamento e 

desenvolvimento; Progresso funcional; Comportamento 

das chefias; Satisfação pessoal; Sistema de assistência e 

benefício; Lazer; Relacionamento sindical. 

1995 Rizzatti 

Imagem e avaliação; Desenvolvimento de recursos 

humanos, benefícios e incentivos; Organização e 

condições de trabalho; Relacionamento interpessoal; 

Sucessão político-administrativa e comportamento das 

chefias; Satisfação pessoal. 

1995 Luz 

O trabalho em si; integração departamental; Salário; 

Supervisão; Comunicação; Progresso profissional; 

Relacionamento interpessoal; Estabilidade; Processo 

decisório; Benefícios; condições físicas de trabalho; 

Relacionamento empresa x sindicato x funcionários; 

Disciplina; Participação; Pagamento; Segurança; 

Objetivos organizacionais; Orientação para resultados. 

1997 Coda 

Liderança; Compensação; Maturidade empresarial; 

Colaboração entre as áreas funcionais; Valorização 

profissional; Identificação com a empresa; Processo de 

comunicação; sentido do trabalho; Política global de 

recursos humanos; Acesso. 
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2000 2006 Bispo 

Fatores internos de influência (ambiente de trabalho; 

assistência aos funcionários; burocracia; cultura 

organizacional; estrutura organizacional; nível sóciocul-

tural; incentivos profissionais; remuneração; segurança 

profissional; transporte casa-trabalho-casa; vida 

profissional) e fatores externos de influência (convivência 

familiar; férias e lazer; investimentos e despesas 

familiares; política e economia; saúde; segurança pública; 

situação financeira; time de futebol; vida social). 
Fonte: O autor 

Para o presente trabalho foi utilizado este último modelo de Bispo (2006), adaptado 

com opções de resposta na escala Likert. O modelo, disponível para visualização no anexo 

deste trabalho, foi selecionado por tratar-se de um instrumento relativamente mais recente 

(formulado após levar em conta falhas e virtudes de modelos passados), por inserir a análise 

de fatores externos na avaliação do clima organizacional (entendido aqui como ponto 

importante a ser considerado e inexistente em modelos anteriores). É bastante compreensível, 

por exemplo, que um profissional que enfrente dificuldades financeiras em seu âmbito pessoal 

faça com que esse problema, inconscientemente, afete o seu humor, a paciência e a forma 

com que lida com os demais profissionais da empresa, interferindo no clima lá existente. É 

possível também que sua visão sobre os rendimentos recebidos deixe de ser positiva, 

causando insatisfação. Da mesma forma, pode ser que uma crise conjugal traga consequências 

para um gestor que a esteja enfrentando, tornando-o mais ríspido com seus subordinados ou 

impactando na sua capacidade de tomar decisões assertivas, gerando estresse, desgaste e 

retrabalho. Também é plausível que um torcedor fervoroso de um time de futebol, após uma 

derrota de sua equipe no final de semana, inicie sua atividade profissional no dia seguinte com 

humor alterado, frustrado, com aspecto de desânimo e desmotivação, não só pelo revés do 

time do qual se sente parte como também por ser “vítima” de brincadeiras e chacotas de 

colegas de trabalho que torcem por times adversários, traço muito comum da cultura 

brasileira, principalmente entre os homens.  

O fato de o modelo ter sido desenvolvido em âmbito nacional dá ao mesmo a 

possibilidade de considerar estes enfoques, fato que pode contribuir positivamente para a 

definição dos questionamentos, tendo em vista a maior proximidade cultural e o domínio do 

conhecimento a respeito do funcionamento das empresas instaladas em território nacional e o 

respectivo ambiente sócio-político-econômico que formam o cenário no qual organizações e 

pessoas estão inseridos. O posicionamento de Bispo (2006) quanto à necessidade de avaliação 

de fatores externos é também corroborado por Bergamini (2008), quando a mesma afirma que 
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“é necessário estar motivado pela própria vida pessoal para ser capaz de estar motivado pela 

vida de trabalho” (BERGAMINI, 2008 p. 14). 

2.2 Capacidades Dinâmicas 

 

Há muitos anos, pensadores do campo da Estratégia, tais como Andrews (1971) e 

Ansoff (1977), procuram identificar estratégias que possibilitem às empresas desenvolverem e 

manterem uma vantagem competitiva que lhes garanta alcançar e sustentar um desempenho 

superior. Desde então, foram quatro décadas de pesquisas, que colocam o tema vantagem 

competitiva como um dos mais estudados no âmbito da Administração Estratégica 

(ARAGÃO; FORTE; OLIVEIRA, 2010).  Segundo Vargas (2009), foram quatro os 

paradigmas do referido assunto ao longo dos anos. Para Ghermawat (2002), o paradigma 

dominante durante a década de 1980 baseava-se na abordagem de forças competitivas 

originalmente articuladas por Porter, tendo como ponto de partida a tríade SCP, ou “estrutura-

conduta-desempenho” (organização industrial). 

 

O paradigma seguinte, adotado a partir de 1989, foi a estratégia do conflito, explorada 

por Shapiro (1989), que usa ferramentas da teoria dos jogos, enfocando a estratégia de preços, 

sinais e controle de informação. Enfatiza-se aí o paradigma da exploração de forças de 

mercado (VARGAS, 2009). 

 

O terceiro paradigma é o da RBV – Resource-Based-View – que enfatiza os recursos 

(BARNEY, 1991, 2002; BARNEY; CLARK, 2007), rotinas, ativos tangíveis e ativos 

intangíveis (COLLIS, 1994), capacidades (COLLIS, 1994; GRANT, 1996) e a existência de 

mecanismos ditos determinantes, fundamentais no desempenho da organização (Vargas, 

2009). 

 

O último paradigma é o campo de Capacidades Dinâmicas, que também enfatiza a 

eficiência, tal qual o terceiro paradigma, mas diferencia-se deste por explorar os aspectos 

externos além dos aspectos internos da instituição (BROWN e EISENHARDT, 1998; 

EISENHARD e MARTIN, 2000; HELFAT et al. 2007; TEECE; PISANO, 1994; TEECE; 

PISANO; SHUEN, 1997). 
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No que diz respeito ao estudo sobre estratégia, o presente trabalho se atém ao último 

paradigma apresentado, o das Capacidades Dinâmicas, por entender que faz-se necessário um 

maior enfoque sobre uma vertente selecionada no sentido de se alcançar melhores resultados, 

tendo em vista a vastidão dos assuntos relacionados à estratégia empresarial. 

 

Na literatura existente, muitos autores entendem as Capacidades Dinâmicas como 

oriundas da RBV – Resource Based View (Visão Baseada em Recursos), da qual o trabalho 

desenvolvido por Penrose (1959) foi a base de sua abordagem (WERNERFELT, 1984). 

Penrose (1959) afirma que o crescimento e sucesso das firmas dependem da posse e do uso 

efetivo de recursos heterogêneos e únicos ou de relacionamentos (RUMELT, 1984).  Barney 

(1986, p. 1231) contribuiu para a RBV ao relatar que o desempenho superior de uma firma é 

um fenômeno originado, inicialmente, pelos recursos e capacidades internas das organizações. 

O mesmo autor, em obra publicada em 1991, complementa ainda que para se obter vantagem 

competitiva, tais recursos precisam atender a quatro pré-requisitos fundamentais: devem ser 

valorosos; devem ser raros; devem ser imperfeitamente imitáveis e; não podem existir 

substitutos estratégicos equivalentes a esses recursos. 

 

O que se constata da relação entre a RBV e a perspectiva das capacidades dinâmicas é 

que as CDs adicionaram valor aos argumentos da RBV à medida que transformaram uma 

visão essencialmente estática em uma abordagem que insere a vantagem competitiva em um 

contexto dinâmico (LANDROGUEZ, CASTRO; CARRION, 2011). 

2.2.1 Conceitos de Capacidades Dinâmicas 

 

Por ser relativamente recente, o estudo das Capacidades Dinâmicas pode ser visto 

como algo em andamento, em desenvolvimento. Contudo, já são muitos os autores que se 

debruçaram sobre o tema e apresentam definições que, ainda que não consensuais, permitem 

entender a importância das Capacidades Dinâmicas dentro da área de estratégia 

organizacional. 

Sobre o termo “capacidade dinâmica”, Maciel, Sato e Kato (2012) esclarecem que:  

“Uma capacidade dinâmica não pode ser tomada simplesmente como qualquer 

espécie de ativo conforme tantos outros citados na literatura da Teoria Baseada em 

Recursos. O conceito só pode ser mais amplamente compreendido ao considerar os 
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dois termos em unidade, pois as capacidades dinâmicas se constituem em processos 

que impactam com os demais recursos, que servem para o desenvolvimento de uma 

base mais adequada de ativos organizacionais (AMBROSINI; BOWMAN, 2009) e 

não como uma capacidade em contínua transformação. É preciso esclarecer que o 

que é dinâmico é a transformação causada por uma espécie de rotina sobre os 

recursos e não a capacidade em si, como a expressão "capacidades dinâmicas" 

parece sugerir”. (MACIEL; SATO; KATO, 2012) 

De um modo geral, é possível identificar nas várias definições de Capacidades 

Dinâmicas duas linhas de abordagem: a primeira, que diz respeito ao conjunto de habilidades, 

comportamentos e capacidades organizacionais; e a segunda, que as definem como conjunto 

de rotinas e processos (BARRETO, 2010; CAMARGO; MEIRELLES, 2012).  

 

Ao tratar do contexto relevante para as capacidades dinâmicas tem-se que os 

estudiosos dividem-se entre os que consideram apenas os ambientes altamente dinâmicos, os 

que aceitam diferentes graus de dinamismo, os que abordam tanto ambientes estáticos quanto 

dinâmicos e aqueles que ignoram as características do ambiente (BARRETO, 2010, apud 

MAZZA, 2013). 

 

Collis (1994), Andreeva e Chaika (2006), Helfat et al (2007) e McKelvie e Davidson 

(2009) são exemplos de autores relacionados à primeira linha de abordagem enquanto que 

Eisenhardt e Martin (2000), Winter (2003), Zollo e Winter (2002), Bygdas (2006), Dosie, 

Faillo e Marengo (2008), Teece, Pisano, Shuen (1997) e Teece (2007) estão associados à 

segunda, a qual foi utilizada neste trabalho. 

 

Collis (1994) define capacidade dinâmica com a capacidade da firma em inovar mais 

rapidamente ou de forma melhor do que a concorrência. Andreeva e Chaika (2006) afirmam 

que capacidades dinâmicas são as habilidades da organização em renovar suas competências 

chave conforme ocorrem mudanças no ambiente no qual a empresa opera. Acrescentam ainda 

que a existência de capacidades dinâmicas depende de fatores como a identificação de 

habilidades empreendedoras da liderança e a capacidade de mudança organizacional. No que 

diz respeito a esta última capacidade, as autoras ainda reforçam três pontos importantes:  

 Desenvolvimento de habilidades não específicas (não necessariamente ligadas às 

atividades operacionais, como aprendizagem, comunicação, negociação);  
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 Desenvolvimento de lealdade das pessoas em relação às mudanças (sentimento de 

normalidade ao lidar com mudanças); e  

 Criação de mecanismos organizacionais relevantes (grupos multidisciplinares, 

comitês, etc.).  

 

Wang e Ahmed (2007) definem capacidades dinâmicas como o comportamento 

organizacional constantemente orientado a integrar, reconfigurar, renovar e recriar seus 

recursos e capacidades e, mais importante, melhorar e reconstruir suas capacidades chave em 

resposta às mutações do ambiente para atingir e sustentar a vantagem competitiva. Ponderam 

a existência de três elementos para esta teoria:  

 Capacidade adaptativa: habilidade da empresa em identificar e capitalizar as 

oportunidades emergentes de mercado.  Segundo Teece (1997), firmas que apresentam 

altos níveis de capacidade adaptativa também exibem capacidades dinâmicas. A 

capacidade adaptativa reforça a habilidade da organização em se adaptar no tempo 

certo por meio de flexibilidade dos recursos e alinhamento de seus recursos e suas 

capacidades com mudanças ambientais.  

 Capacidade absortiva: é a habilidade da empresa em reconhecer o valor de novas 

informações externas, assimilá-las e aplicar isso para fins comerciais, sendo que a 

habilidade de avaliar e utilizar conhecimento externo ocorre largamente em função do 

nível anterior de conhecimento. Isso significa que a capacidade absortiva de uma 

organização é função de sua trajetória ao longo do tempo. A capacidade absortiva 

realça a importância de obter conhecimento externo, combiná-lo com conhecimento 

interno e absorve-lo para uso interno da organização.  

 Capacidade de inovação: é a habilidade da empresa em desenvolver novos produtos e 

mercados por meio da orientação do alinhamento estratégico para comportamentos e 

processos de inovação.  

 

Ainda entre os autores que entendem as Capacidades Dinâmicas como conjunto de 

habilidades, comportamentos e capacidades organizacionais, há Helfat et al (2007), que assim 

as definem: capacidade de uma organização em criar, estender ou modificar sua base de 

recursos propositadamente. Este conceito inclui três funções:  

 Identificação de necessidades ou oportunidades de mudança;  

 Formulação de respostas adequadas para essas necessidades ou oportunidades; e  
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 Desenvolvimento de cursos de ação. 

 

Há que considerar, contudo, que Helfat et al (2007) afirmam que nem todas as 

capacidades dinâmicas servem a essas três funções, uma vez que algumas capacidades 

dinâmicas podem servir para propósitos distintos. Os autores ainda complementam o assunto 

afirmando que as capacidades dinâmicas suportam duas funções principais com relação à base 

de recursos de uma organização:  

 Busca; seleção e criação de recursos e;  

 Implantação dos recursos.  

McKelvie e Davidson (2009) definem capacidades dinâmicas como um feixe de outras 

capacidades, como: capacidade de geração de ideias; capacidade de introdução de rupturas de 

forma a criar dinamismo no mercado no qual a empresa atua; capacidade de desenvolvimento 

de novos produtos e serviço inovadores em quantidade e qualidade superior em relação aos 

concorrentes e capacidade de desenvolvimento de novos processos superiores em relação aos 

concorrentes. 

 

Em se tratando da corrente de autores que entende as Capacidades Dinâmicas como 

rotinas e processos, Eisenhardt e Martin (2000) afirmam que as capacidades dinâmicas são 

processos organizacionais e estratégias específicas que criam valor para as empresas dentro de 

mercados dinâmicos por meio da manipulação de recursos em novas estratégias de criação de 

valor. Afirmam também que capacidades dinâmicas são rotinas estratégicas e organizacionais 

através das quais as firmas alcançam novas configurações de recursos à medida que mercados 

emergem, colidem, dividem, evoluem e desaparecem (EISENHARDT; MARTIN, 2000). 

Winter (2003) ressalta que existe na literatura um amplo consenso de que Capacidade 

Dinâmica é algo diferente de uma capacidade comum ou operacional. Na visão do autor, as 

capacidades dinâmicas são compostas por conjuntos de rotinas que criam mudanças 

organizacionais. Assim, para que uma capacidade possa ser considerada dinâmica, é preciso 

que a organização consiga realizá-la de forma repetitiva e confiável, criando um padrão. 

 

Bygdas (2006) define as capacidades dinâmicas como processos de ativar estruturas 

distribuídas de conhecimento e redes fragmentadas de procedimentos e entendimentos soltos 

para desenvolvimento de práticas mais eficientes que não são facilmente imitáveis. No mesmo 
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ano, as capacidades dinâmicas foram também definidas como habilidades para reconfigurar 

recursos e rotinas organizacionais no modo avaliado e considerado adequado por seus 

principais decisores (ZAHRA; SAPIENZA; DAVIDSON, 2006:918). 

 

Por fim, Teece (2007) define capacidades dinâmicas como a habilidade da firma em 

integrar, construir e reconfigurar competências interna e externamente para endereçar 

ambientes em rápida mudança. A definição é a mesma mantida desde o trabalho publicado na 

década anterior (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997). Em Sua definição inicial, de acordo com 

Mazza (2013), os autores explicaram que o termo “dinâmicas” se refere à capacidade de 

renovar competências e alcançar congruência em um ambiente de rápidas mudanças. Já o 

termo “capacidades” foca no papel central da administração estratégica de devidamente 

adaptar, integrar e reconfigurar habilidades, recursos e competências e adaptá-los às 

demandas ambientais. As capacidades dinâmicas são operacionalizadas na forma de fatores 

compostos por processos, posições e trajetórias (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997). 

Processos representam a forma como as coisas são feitas dentro da firma, e são comumente 

referidos como rotinas ou padrões de prática e aprendizagem. Posições representam os 

recursos tecnológicos, propriedades intelectuais, base de consumidores, recursos 

complementares e relações externas com stakeholders. Finalizando, trajetórias representam as 

alternativas estratégicas disponíveis para a firma, bem como a presença ou ausência de 

retornos advindos dessas trajetórias (Dierickx & Cool, 1989; TEECE; PISANO; SHUEN, 

1997). 

 

2.2.2 Definição da capacidade dinâmica a ser adotada 

 

Tendo em vista o número vasto de definições para o conceito de Capacidades 

Dinâmicas, neste tópico o pesquisador irá selecionar um destes conceitos para utilizar como 

base para a elaboração das questões a serem pesquisadas. A definição de um conceito mostra-

se fundamental pelo fato de que, a depender do ponto de vista, as premissas para a formação e 

desenvolvimento de capacidades dinâmicas na empresa se alteram, são distintas entre si, ainda 

que comunguem de visões semelhantes. O conceito a ser utilizado neste trabalho será, 

portanto, o de Teece (2007), o último apresentado. O autor em questão publicou o artigo 

intitulado Explicating Dynamic capabilities: The Nature and Microfoundations of 
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(sustainable) Enterprise Performance no qual elabora o que chama de microfundamentos 

(tradução livre) das Capacidades Dinâmicas, permitindo um desmembramento dos conceitos 

que a formam, o que facilita e norteia o desenvolvimento de uma ferramenta de análise do 

construto junto à instituição a ser pesquisada. 

A definição de Teece (2007) está em linha com a definição do autor, na qual considera 

que as capacidades dinâmicas são as capacidades das empresas de se adaptar as exigências e 

mudanças do mercado, a partir do desenvolvimento de rotinas e processos internos, com a 

velocidade necessária para se manter uma vantagem competitiva. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, será apresentada a definição da metodologia a ser aplicada a partir dos 

itens de caracterização do estudo, população e amostra, instrumento de coleta de dados, 

análise dos dados e limitação do estudo. Com estas informações, será possível compreender o 

caminho selecionado para o alcance dos resultados esperados. De acordo com Richardson 

(2007), método em pesquisa significa a escolha de procedimentos sistemáticos para a 

descrição e explicação de fenômenos. 

3.1 Caracterização do estudo 

 

Pretende-se realizar uma pesquisa de natureza descritiva, uma vez que, como alega Gil 

(1991), a pesquisa descritiva deve verificar a existência de correlação entre as variáveis e 

determinar a natureza dessa relação. Além disso, Andrade (2002) destaca que a pesquisa 

descritiva preocupa-se em observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e 

interpretá-los, e o pesquisador não interfere neles, sendo exatamente este o objetivo aqui 

buscado.  

 

Merriam (2002) reforça o conceito ao afirmar que em uma pesquisa descritiva o 

ambiente natural é fonte direta dos dados obtidos; a compreensão do fenômeno se dá a partir 

da interpretação dos participantes; o pesquisador é um instrumento primário de coleta de 

dados e análise; há necessidade de contato direto entre o pesquisador e a realidade estudada; o 

foco está nos processos, significados, compreensões e interpretações; e o produto final da 

pesquisa é descritivo. Todas essas características são comportadas pelo modelo de estudo 

adotado. 

 

“Os planos de pesquisa descritiva em geral são estruturados e especificamente criados 

para medir as características descritas em uma questão de pesquisa. As hipóteses, derivadas da 

teoria, normalmente servem para guiar o processo e fornecer uma lista do que precisa ser 

mensurado” (HAIR; BABIN; MONEY; SAMOUEL, 2005, p. 86). Os autores complementam 

ainda que “os estudos descritivos podem dar ao usuário um panorama ou uma descrição dos 

elementos administrativos em um dado ponto no tempo” (HAIR; BABIN; MONEY; 

SAMOUEL, 2005, p. 87). 
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Sobre a tipologia, trata-se de um estudo de caso a respeito de uma empresa com 

atuação no Nordeste brasileiro, mais especificamente no Rio Grande do Norte, pertencente ao 

setor privado do segmento de combustíveis. Yin (1994) afirma que o estudo de caso é a 

estratégia de pesquisa mais adequada quando se quer saber o “como” e o “por que” de 

acontecimentos atuais sobre os quais o pesquisador tem pouco ou nenhum controle. Para 

Collins e Hussey (2005), o estudo de caso é “um exame extensivo de um único exemplar de 

um fenômeno de interesse. A importância do contexto é essencial e Eisenhardt (1989) refere-

se ao estudo de caso como “um único ambiente” (EINSENHARDT, 1989, p. 534). Bonoma 

(1985) nota que ele deve ser produzido para ser sensível ao contexto no qual o 

comportamento gerencial acontece (BONOMA, 1985) in (COLLINS; HUSSEY, 2005, p. 72). 

“O ponto forte dos estudos de caso, enfatiza Hartley (1994), reside em sua capacidade de 

explorar processos sociais à medida que eles se desenrolam nas organizações. Seu emprego 

permite, entre outros, uma análise processual, contextual e longitudinal das várias ações e 

significados que se manifestam e são construídos dentro das organizações” (ROESCH, p. 201, 

2005). Cervo, Bervian & Silva (2007) complementam a definição de estudo de caso 

esclarecendo que é a realização de descrições exatas de uma situação e busca descobrir a 

existência de relações entre os elementos que o compõem. 

 

Trata-se também de uma pesquisa de caráter indutivo, uma vez que, na definição de 

(LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 86), “indução é um processo mental por intermédio do 

qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral 

ou universal, não contida nas partes examinadas. Portanto, o objetivo dos argumentos 

indutivos é levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que o das premissas nas 

quais se basearam”. Sobre o trabalho específico aqui proposto, as autoras também contribuem 

ao afirmar que “quando descoberta uma relação constante entre duas propriedades ou dois 

fenômenos, passa-se dessa descoberta à afirmação de uma relação essencial e, em 

consequência, universal e necessária, entre essas propriedades ou fenômenos” (LAKATOS; 

MARCONI, 2003, p. 87).  

 

Tem-se o intuito de realizar uma pesquisa quantitativa, quanto a sua abordagem. Silva 

e Menezes (2005) consideram que todo dado pode ser quantificado, traduzindo, assim, em 

números, informações e opiniões, sendo possível, portanto, classificá-los e analisá-los por 

meio de técnicas estatísticas. Sobre a escolha da abordagem quantitativa em detrimento da 
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qualitativa, Flick (2005) afirma que “nenhum dos métodos é, afinal, encarado como superior 

ou preliminar. A utilização dos métodos em simultâneo ou um depois do outro é menos 

importante que o fato de serem considerados iguais, relativamente ao papel que desempenham 

no projeto” (FLICK, 2005, p. 270). 

 

Para que ocorra a correlação entre os dois construtos (clima organizacional e 

capacidades dinâmicas), realizou-se uma pesquisa junto ao público de uma instituição do 

segmento de combustíveis. Para atender ao objetivo específico de identificar as principais 

características presentes no clima organizacional da empresa pesquisada, foi realizada uma 

survey com aplicação de questionários baseados em indicadores de clima a partir de um dos 

modelos existentes na literatura, após levantamento realizado e apresentado no capítulo 

anterior.  

 

“Uma Survey é uma metodologia positivista na qual uma amostra de sujeitos é retirada 

de uma população e estudada para se fazerem inferências sobre essa população.” (COLLINS; 

HUSSEY, 2005, p. 70). Sobre o questionário, Vergara (2009) o define como: 

  

“um método de coletar dados no campo, de interagir com o campo composto por 

uma série ordenada de questões a respeito de variáveis e situações que o pesquisador 

deseja investigar. Tais questões são apresentadas a um respondente, por escrito, para 

que ele responda também dessa forma, independentemente de ser a apresentação e a 

resposta em papel ou em um computador. A escolha do meio é sempre do 

pesquisador” (VERGARA, 2009, p. 39). 

 

No que diz respeito à identificação e estudo das capacidades dinâmicas da instituição, 

foi desenvolvido um questionário inédito na literatura a partir dos microfundamentos 

apresentados por Teece (2007). As questões formuladas tomarão como base os 11 indicadores 

resultantes da categorização do construto feita pelo mesmo autor, garantindo, assim, o 

embasamento teórico necessário para a produção de conhecimento aqui proposto. 

 

A partir dos resultados obtidos após a aplicação de dois questionários, sendo um 

relativo ao clima organizacional e outro a respeito das capacidades dinâmicas, ambos com 

questões fechadas, foi aplicado o teste de Modelagem de Equações Estruturais. “Existe, 

conforme Triola (2011), uma correlação entre duas variáveis quando uma delas está 
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relacionada com a outra de alguma maneira. Esse teste, dentro das bases estatísticas permitiu 

indicar o grau de relação entre o clima organizacional e as capacidades dinâmicas existentes 

na empresa. Como consta na literatura, a identificação de correlação entre construtos, por si só 

não permite afirmar que uma variável possui determinadas características em função da outra. 

De acordo com Dancey e Reidy (2006), um relacionamento correlacional não pode ser 

considerado como se sugerisse causalidade. 

 

Sobre o clima organizacional, já é possível identificar uma vasta gama de modelos de 

pesquisa presentes no meio acadêmico. Dessa forma, foi realizado um levantamento 

apontando algumas opções que pudessem se enquadrar dentro do propósito do presente 

trabalho. 

 

O último modelo apresentado no capítulo 2, do autor Bispo (2006), é, após análise 

comparativa com os demais modelos, o escolhido para o trabalho aqui proposto, no que diz 

respeito à análise do clima organizacional. O modelo de Bispo (2006) será adaptado para este 

trabalho, substituindo-se as opções de resposta do autor por indicadores em escala likert e a 

consequente adaptação dos questionamentos. Uma escala tipo Likert, como afirma Cunha 

(2007), é composta por um conjunto de frases (itens) em relação a cada uma das quais se pede 

ao sujeito que está a ser avaliado para manifestar o grau de concordância desde o discordo 

totalmente (nível 1), até ao concordo totalmente (nível 5, 7 ou 11)”. 

Uma vez analisado o clima organizacional, após validação dos indicadores e 

elaboração de questionário, para que sejam atendidos os objetivos específicos, há a 

necessidade de identificação de variáveis relativas às capacidades dinâmicas. Nesse sentido, 

foi desenvolvido um questionário inédito, fechado, baseado nos microfundamentos trazidos à 

literatura por Teece (2007), conforme já explicitado neste documento. O questionário sobre 

capacidades dinâmicas também adotou a escala Likert, garantindo, assim, a análise estatística 

correlacional.  

Para a elaboração do questionário estruturado a respeito das capacidades dinâmicas, as 

perguntas foram formuladas a partir do embasamento teórico oferecido por Teece (2007) que, 

passados 10 anos da primeira conceituação do construto, apresentou um desmembramento das 

capacidades dinâmicas visando facilitar a análise do conceito nos objetos de estudo. Sendo 

assim, Teece (2007) afirmou que as capacidades dinâmicas estão subdivididas em três 
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categorias: (1) capacidade de perceber e modelar oportunidades e ameaças; (2) capacidade de 

aproveitar as oportunidades e; (3) capacidade de manter a competitividade por meio de 

aumento, combinação, proteção e, quando necessário, reconfiguração dos ativos tangíveis e 

intangíveis da empresa (Albuquerque Filho, 2012; Vargas, 2009). Não obstante, Camargo e 

Meirelles (2012), baseados na mesma obra de Teece (2007), nos auxiliam ao acrescentar 

ainda que a primeira categoria está relacionada à existência de quatro processos: processos 

para dirigir trabalhos internos de pesquisa e desenvolvimento; processos de exploração de 

fornecedores para complementar as inovações da organização; processos para explorar 

desenvolvimentos científicos e tecnológicos exógenos e; processos para identificar segmentos 

de mercado alvo, para mudar os hábitos dos clientes e para gerar inovações que sejam de 

interesse dos clientes. A segunda categoria, definida como capacidade de aproveitar 

oportunidades, está baseada em quatro componentes: soluções para o cliente; fronteiras 

organizacionais; rotinas para seleção de protocolos e tomadas de decisões e; rotinas para 

construir a lealdade de comprometimento. Por fim, a terceira capacidade que sustenta o 

conceito de capacidades dinâmicas, definida como a capacidade de gerenciar ameaças e 

transformações, está baseada em três componentes: descentralização e decomposição; co-

especialização e; governança e gerenciamento do conhecimento.  As perguntas elaboradas 

para o questionário foram formuladas com este embasamento teórico, também ilustrado na 

tabela abaixo: 

Tabela 2 – Estrutura de análise das capacidades dinâmicas baseada em Teece (2007). 

SUSTENTAÇÃO DAS CAPACIDADES DINÂMICAS PROCESSOS ENVOLVIDOS 

Capacidade de manter a competitividade por meio do 

aumento, combinação, proteção e, quando necessário, 

reconfiguração dos ativos tangíveis e intangíveis da 

empresa. 

Processos para dirigir trabalhos internos de pesquisa e 

desenvolvimento 

Processos de exploração de fornecedores para 

complementar as inovações da organização 

Processos para explorar desenvolvimentos científicos e 

tecnológicos exógenos 

Processos para identificar segmentos de mercado alvo, 

para mudar os hábitos dos clientes e para gerar 

inovações que sejam de interesses dos clientes 

Capacidade de aproveitar oportunidades 

Soluções para o cliente 

Fronteiras organizacionais 

Rotinas para seleção de protocolos e tomadas de 

decisões 
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Rotinas para construir lealdade de comprometimento 

Capacidade de gerenciar ameaças e oportunidades 

Descentralização e decomposição 

co-especialização 

Governança e gerenciamento do conhecimento 

Fonte: o pesquisador, baseado em Teece (2007). 

Para cada um dos processos resultantes da subdivisão das categorias que compõem as 

capacidades dinâmicas, segundo Teece (2007), foi elaborada uma afirmação associada ao 

processo, garantindo que, dessa forma, todos os questionamentos feitos durante as pesquisas 

estruturadas estejam alinhados ao embasamento teórico. Os questionamentos que comporão o 

questionário aplicado junto ao corpo de profissionais da empresa podem ser vistos na Tabela 

3, onde a primeira coluna trata dos mesmos processos mencionados na Tabela 2 e a segunda 

coluna apresenta as perguntas propostas: 

Tabela 3 – Questões sugeridas para elaboração de questionário a partir do 

embasamento de Teece (2007) 

PROCESSOS ENVOLVIDOS (Teece, 2007) QUESTÕES SUGERIDAS (Pesquisador) 

Processos para dirigir trabalhos internos de 

pesquisa e desenvolvimento 

O seu setor desenvolve algum tipo de trabalho que envolva pesquisa de 

novos processos e/ou melhoria contínua das atividades desempenhadas 

internamente. 

Processos de exploração de fornecedores para 

complementar as inovações da organização 

 

O seu setor desenvolve algum tipo de relacionamento com fornecedores 

externos, contribuindo no sentido de trazer melhorias no que diz respeito 

ao desenvolvimento dos processos internos da empresa. 

 

Processos para explorar desenvolvimentos 

científicos e tecnológicos exógenos 

O acompanhamento das práticas e tendências do mercado com vistas a 

identificar novas oportunidades de negócio é feito de forma constante 

pelo seu setor. 

Processos para identificar segmentos de mercado 

alvo, para mudar os hábitos dos clientes e para 

gerar inovações que sejam de interesses dos clientes 

O seu setor desenvolve alguma atividade com foco no cliente, visando 

entender seus anseios, necessidades e interesses. 

Soluções para o cliente 
O seu setor tem atuado no sentido de desenvolver produtos e/ou serviços 

que proporcionem facilidades aos clientes da empresa. 

Fronteiras organizacionais 

 

Os limites de atuação adotados atualmente pela empresa junto ao 

mercado são adequados. Ou seja, a empresa não se envolve com produtos 

e/ou serviços que não contribuam para os resultados esperados. 
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 Fonte: O pesquisador. 

Com a aplicação dos questionários junto ao público interno, foi possível a 

identificação das capacidades dinâmicas presentes na instituição. Trata-se, portanto, da 

identificação de capacidades dinâmicas a partir da percepção dos próprios funcionários da 

instituição, que estariam atestando a realização das rotinas enquadradas dentro de uma ou 

alguma das naturezas e descrições apresentadas no quadro acima, seja pelo seu envolvimento 

direto e/ou pelo conhecimento de sua existência no meio interno.  

Uma vez definidas as capacidades dinâmicas da instituição pesquisada, este 

conhecimento permitiu a realização de correlações entre as capacidades dinâmicas da empresa 

e o perfil do clima organizacional extraído a partir da survey já descrita. O pesquisador espera, 

com as duas ferramentas e uma análise quantitativa alcançar os objetivos propostos. 

 

3.2 População e amostra 

 

Hair; Babin; Money & Samouel (2005) afirmam que amostras representativas em geral 

são obtidas seguindo-se um conjunto de procedimentos bem definidos. Estes incluem os 

seguintes passos: 

1 – Definição da população alvo. 

2 – Seleção da estrutura de amostragem.  

3 – Seleção do método de amostragem. 

Rotinas para seleção de protocolos e tomadas de 

decisões 

As decisões a respeito do direcionamento dos investimentos levam em 

conta a possibilidade de inovação de processos e/ou acompanhamento 

das tendências de mercado. 

Rotinas para construir lealdade de 

comprometimento 

Algum tipo de ação e/ou postura é adotado pela gestão no sentido de se 

fortalecer e estimular o comprometimento dos profissionais da equipe 

quanto ao atendimento dos anseios e objetivos da empresa. 

Descentralização e decomposição 
O modelo de gestão adotado pela empresa é preponderantemente 

descentralizado. 

Co-especialização 

Existe a integração entre setores no sentido de se elaborar um produto ou 

serviço que gere diferenciação a partir da combinação de suas 

especialidades. 

Governança e gerenciamento do conhecimento 

 

O seu setor possui práticas ou rotinas voltadas à segurança da informação 

objetivando a gestão saudável do conhecimento e o impedimento de 

cópias não autorizadas. 
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4 – Determinação do tamanho da amostra. 

5 – Implementação do plano de amostragem. 

Para a determinação do tamanho da amostra relacionada à análise quantitativa, foi 

realizado o cálculo de amostras para populações finitas, ou seja, para população inferior a 100 

mil elementos, por meio da seguinte equação (MARTINS, 2008): 

z2 .p.q.N 

e2 .(N - 1) + z2 .p.q 

 

Onde n é o tamanho da amostra e: 

z (escore tabelado para Distribuição Normal para um nível de confiança escolhido) = 1,96 

para um nível de confiança de 95% 

p (proporção com a qual o fenômeno se verifica) = valor desconhecido 

q (proporção complementar a p) = valor desconhecido 

N (tamanho da população) = 970 

e (erro máximo permitido) = 8% 

 

Obs.: Quando os valores de p e q são desconhecidos, faz-se p.q = 0,25, uma vez que 

este é o maior valor que pode ser obtido por p.q. 

 

Aplicou-se a equação com os dados acima, resultando numa amostra mínima de 130 

elementos. A população em questão, ou universo, diz respeito a 970 funcionários, 

considerando-se todos os profissionais atuantes em 21 estados da federação, uma vez que esta 

é a abrangência da empresa, desde que assumindo atribuições relacionadas ao Back Office. Ou 

seja, profissionais que atuam nos escritórios, na matriz ou filiais, dentro das mesmas 

condições de trabalho e estrutura. Estão sendo descartados, portanto, profissionais de campo, 

vendedores externos, motoristas, operadores de bases e demais funções que estejam sujeitas a 

condições diferenciadas.  Quanto ao método, trata-se de uma amostragem não probabilística, 

ou amostragem por conveniência, tendo em vista a necessidade de se buscar meios de facilitar 

o alcance dos dados, a identificação de profissionais como maior disponibilidade para 

responder aos questionamentos propostos, a redução dos custos envolvidos sem, contudo, 

interferir na qualidade e pertinência da amostra. 

n = 
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3.3 Instrumento de coleta de dados 

 

Foram dois os instrumentos para coleta de dados: um questionário estruturado 

(questões fechadas) voltado para as questões relacionadas ao clima organizacional e aplicado 

junto aos colaboradores a partir de uma survey e um questionário, nas mesmas condições, 

voltado para os itens relacionados às capacidades dinâmicas. Ambos os questionários foram 

aplicados concomitantemente e a uma mesma amostra. Dessa forma, os dados coletados 

foram fruto da visão de um mesmo grupo de participantes. 

Sobre o questionário estruturado de Clima Organizacional, foi utilizado o modelo 

sugerido por Bispo (2006) que originalmente consta de 61 perguntas, em formato auto-

preenchível, sendo 27 relacionadas a questões internas da empresa e 34 voltadas para questões 

externas, considerando-se o seu conceito de que fatores externos também impactam no 

comportamento dos profissionais e, consequentemente, interferem positivamente ou 

negativamente no clima organizacional existente. O modelo original sofreu uma adaptação no 

que diz respeito às opções de resposta de cada pergunta, de modo a utilizar a escala likert, 

com opções entre 1 e 5, sendo 1 para “Discordo Totalmente” e 5 para “Concordo 

Totalmente”.  

Questões relacionadas à segurança pública, política e economia foram excluídas do 

questionário final após aplicação de questionário piloto, com 15 entrevistados, no qual 

identificou-se que os resultados obtidos quanto a estes itens não se mostraram relevantes para 

o objetivo do trabalho. Da mesma forma, três questões envolvendo comunicação interna 

foram incorporadas ao questionário. O pesquisador considerou pertinente a inclusão por 

tratar-se de uma lacuna existente no modelo escolhido, bem como ser um assunto presente na 

literatura de Clima Organizacional em modelos de aplicação de La Follete e Sims (1975), 

Sbragia (1983), Kolb et al (1986), Peltz e Andrews (1990), Luz (1995), Coda (1997). Não 

obstante, Silva (2001) apud Fernandes (2011), afirma que a comunicação é um fator que 

muito influencia o clima organizacional, pois gerir o processo de comunicação é muito mais 

do que manter os colaboradores informados das decisões administrativas. As pessoas tem, 

naturalmente, a necessidade de se comunicar, em especial quando fazem parte de um grupo 

em uma organização. Sendo assim, o questionário relativo ao clima organizacional ficou 

composto de 45 questões, sendo 30 a respeito dos fatores internos de influência e 15 a respeito 

dos fatores externos de influência (modelo presente no Apêndice A). 
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Ainda em relação ao clima organizacional, as questões apresentadas aos respondentes 

representam e estão organizadas em seis subtemáticas do construto que pretendem ser 

analisadas. Essas subtemáticas, que seguem abaixo, serão chamadas de “fatores”, 

“indicadores” ou “variáveis latentes” quanto à análise estatística dos dados: 

- Vida Profissional: estabelece o grau de identificação profissional dos funcionários com a 

empresa, tentando medir o nível de seu orgulho em relação à instituição e à atividade 

desempenhada, sucesso e carreira. 

- Estrutura organizacional: mede o nível de relacionamento e de capacitação dos elementos 

que compõem esta estrutura e sua interferência nas atividades realizadas pelos funcionários, 

também verificando fortemente a percepção dos profissionais em relação às suas lideranças. 

 

- Incentivos profissionais: avalia a percepção dos funcionários quanto ao reconhecimento 

recebido pela atividade que desempenha, seja pela percepção das pessoas, pela remuneração 

e/ou pelos benefícios oferecidos pela empresa. 

- Ambiente de trabalho: estabelece o grau de relacionamento entre colegas de trabalho, 

necessário para a realização das atividades individuais e/ou coletivas, a cultura organizacional 

da empresa e os processos de comunicação vigentes. 

- Situação financeira: avalia a satisfação dos profissionais quanto ao seu patrimônio, 

aquisições financeiras, conforto, status e organização financeira. 

- Vida social: mede a satisfação do público pesquisado a respeito da vida extra-empresa, 

relações humanas, aspirações pessoais, convívio em sociedade. 

- Saúde: Avaliação dos próprios profissionais sobre suas respectivas saúdes física e mental. 

Sobre o questionário relativo às Capacidades Dinâmicas, as questões foram elaboradas 

a partir do embasamento teórico de Teece (2007), que desmembrou as capacidades dinâmicas 

em três categorias, subdivididas, por sua vez, em 11 processos. A cada um desses processos 

foi atribuído uma questão relacionada ao tema. A este questionário, tal qual o primeiro, os 

participantes se posicionavam a respeito de cada item através de uma escala de concordância 

com variação entre 1 e 5. As categorias definidas por Teece (2007) também foram analisadas 

estatisticamente enquanto fatores, estando denominadas como Grupo 1, Grupo 2 e Grupo 3, 

tal qual definição abaixo: 
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Grupo 1: Capacidades de manter a competitividade por meio do aumento, combinação, 

proteção e, quando necessário, reconfiguração dos ativos tangíveis e intangíveis da empresa, 

com processos relacionados à melhoria contínua, parcerias e acompanhamento das tendências 

do mercado. 

Grupo 2: Capacidades de aproveitar oportunidades ao se buscar diferencial competitivo, ter 

um foco de atuação bem definido no mercado, investimentos voltados à inovação e equipes 

comprometidas com os resultados da empresa. 

Grupo 3: Capacidades de gerenciar ameaças e oportunidades ao manter modelos 

descentralizados de gestão, manter a integração entre os setores em busca de produtos e 

serviços que gerem diferenciação bem como a preocupação com a segurança da informação 

visando à manutenção da vantagem competitiva. 

3.4 Análise dos dados 

 

A aplicação dos questionários foi iniciada logo após autorização obtida pelo 

pesquisador junto à gerência de Recursos Humanos da instituição pesquisada, em audiência 

com o gestor executivo da organização. A aprovação do trabalho de campo foi facilitada pelo 

fato do profissional ter sido participante do PPGA – Programa de Pós-Graduação em 

Administração da UFRN e, portanto, compreender o viés acadêmico da iniciativa, bem como 

a proposta do trabalho. 

Na etapa seguinte, o pesquisador fez pessoalmente a distribuição dos questionários, 

em modelo impresso, aleatoriamente aos profissionais da empresa. Ainda que a distribuição 

tenha sido aleatória, o pesquisador preocupou-se em garantir a obtenção de amostras do maior 

número possível de setores, com vistas a obter a visão de colaboradores atuantes em 

diferentes processos e/ou etapas das atividades de trabalho. Assim, foi possível obter 

questionários respondidos em nove setores diferentes: Comercial, Jurídico, Recursos 

Humanos, Contact Center, Tecnologia da Informação, Operações, Financeiro, Administrativo 

e de Controladoria. Vale salientar que todos os funcionários compartilhavam do mesmo 

ambiente, estrutura e condições de trabalho. Em cada um deles, o gestor responsável foi 

comunicado sobre o questionário e uma explicação verbal introdutória foi transmitida aos 

profissionais presentes, de modo que os mesmos pudessem compreender o objetivo do 

trabalho, bem como tirar eventuais dúvidas sobre o preenchimento das alternativas. Apesar de 
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a amostra necessária ser de 130 questionários, o pesquisador recebeu 151 formulários 

devidamente respondidos, fato que garante, com sobras, a segurança da análise estatística dos 

dados. 

Durante o primeiro semestre de 2014, os dados foram devidamente tabulados e 

analisados, tendo como ferramentas os softwares Microsoft Excel 2007 e o PASW – 

Predictive Analytics Software, versão 18, sucessor do SPSS – Statistical Package for Social 

Sciences (BRUNI, 2011). Assim, inicialmente os dados foram testados para se conhecer o seu 

grau de confiabilidade, bem como a consistência interna, calculando-se o Alfa de Cronbach. 

Na sequência, foram verificados os índices dos testes de KMO – Kaiser-Meyer-Olkin e 

de Esfericidade de Bartlett com o intuito de se identificar se os dados poderiam ser analisados 

a partir do emprego de análise fatorial. Tendo em vista as condições satisfatórias 

identificadas, a AF – Análise Fatorial foi aplicada, fazendo-se uso da técnica de Componentes 

Principais e rotação ortogonal Varimax. 

A aplicação dos testes acima citados foram empregados tanto nos indicadores de 

Clima Organizacional como no de Capacidades Dinâmicas, de modo a garantir a 

confiabilidade dos dados apresentados para ambos os construtos. 

A verificação da qualidade do Clima Organizacional foi realizada a partir do processo 

de análise inspirado em Martins (2004), e denominado por ele como ECO – Escala de Clima 

Organizacional, no qual é realizada a média aritmética de cada um dos fatores de clima 

estabelecidos, de modo que indicadores acima de 4 sejam considerados bons (considerando-se 

modelos de resposta em escala Likert de cinco pontos) e índices abaixo de 2,9 sejam rotulados 

como ruins. 

Por fim, foi realizada uma Modelagem de Equações Estruturais entre os indicadores de 

Clima Organizacional e Capacidades Dinâmicas visando identificar se alguma das 

características presentes no Clima organizacional possui relação com as capacidades 

dinâmicas apresentadas. A Modelagem se deu após adequação do questionário a partir das 

técnicas de Qui-Quadrado, RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation), CFI 

(Relative Fit Index), TLI (Tucker-Lewis Index) e WRMR (Weighted Root Mean Square 

Residual). 
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3.5 Limitações de estudo 

 

O estudo aqui proposto apresenta como limitação o fato de realizar a análise dos 

construtos em apenas uma organização do segmento de combustíveis, o que impede a 

possibilidade de generalização dos resultados obtidos, dado o desconhecimento a respeito dos 

cenários internos vigentes em outras instituições do ramo. Somado a isso, trata-se de uma 

análise não probabilística, fator que pode interferir no embasamento estatístico dos números 

apresentados.  Não obstante, trata-se da análise de dois construtos que, pelo exposto na 

literatura, ainda estão em processo de evolução, pois tanto os estudiosos do Clima 

Organizacional quanto os pesquisadores das Capacidades Dinâmicas não possuem um 

consenso formado a respeito dos seus respectivos conceitos. Por fim, a pesquisa foi realizada 

com funcionários, entre gestores e não gestores, mas não considerou o ponto de vista da alta 

gestão da instituição. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados do presente estudo serão apresentados neste capítulo. Assim, o mesmo 

inicia-se a partir da caracterização do público pesquisado e, na sequência, explica as etapas 

percorridas no sentido de se identificar as principais características do clima organizacional da 

empresa pesquisada, bem como a identificação dos processos que geram capacidades 

dinâmicas (TEECE, 2007) desenvolvidas com maior intensidade pela mesma instituição. Em 

seguida, apresenta-se o modelo estatístico adotado para se efetuar a correlação entre os 

construtos e, posteriormente, analisá-los, atendendo, assim, aos objetivos de pesquisa 

propostos. 

4.1 Perfil da amostra 

 

Os dados apresentados neste item permitem traçar o perfil da amostra de profissionais 

que responderam aos questionários da pesquisa. Ao todo, 151 questionários foram colhidos 

após distribuição aleatória não-probabilística. O perfil da amostra pôde ser traçado a partir da 

tabulação dos dados referentes a gênero, faixa etária, tempo de serviço do profissional, 

escolaridade e o cargo e/ou função exercida pelo mesmo. 

 

Gênero  

 

Gráfico 5 – gênero do público pesquisado 
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Considerando-se o fato de que apenas os profissionais de perfil Back Office foram 

pesquisados, identificou-se uma maioria de colaboradores do sexo feminino, estando este 

grupo representando 55,6% da amostra, enquanto a ala masculina responde por 44,3%. A 

proporção entre homens e mulheres apontado na amostra é bastante semelhante ao universo 

de colaboradores do mesmo perfil, que compreende 46,5% de profissionais do sexo masculino 

e 53,4% do gênero feminino. 

Faixa etária 

 

Gráfico 6 – Faixa etária do público pesquisado 

 

Praticamente dois terços da amostra pesquisada possui entre 26 e 40 anos de idade. Os 

maiores grupos da amostra são representados igualmente pelos colaboradores com faixa de 

idade entre 26 e 30 anos e entre 31 e 40 anos, ambos com 31,7% do total. O menor grupo de 

colaboradores pesquisados está acima dos 50 anos de idade, com apenas um profissional, fato 

que denota que a o grupo de pesquisados é preponderantemente composto por jovens abaixo 

dos 40 anos, totalizando 90% dos respondentes. 
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Tempo de serviço 

 

Gráfico 7 – tempo de serviço do público pesquisado 

 

Quase 80% do público pesquisado possui mais de um ano de empresa, estando as 

principais proporções entre o grupo que possui entre 1 e 3 anos de serviços prestados, com 

28,4%, e aqueles entre 3 e 7 anos de serviços prestados, com 27,1%. Já o grupo com mais 

“tempo de casa”, com profissionais com mais de 7 anos de atividade na empresa tem volume 

praticamente equivalente ao grupo de profissionais com menos tempo de empresa. Sobre a 

parcela de colaboradores acima de 10 anos de empresa, trata-se de um dos menores grupos, 

com pouco mais de 10% do total, em parte justificado pelo fato da instituição pesquisada ter 

apenas 18 anos de existência. 
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Grau de escolaridade 

 

Gráfico 8 – escolaridade do público pesquisado 

 

Pode ser considerado elevado o grau de escolaridade da amostra pesquisada. Cerca de 

70% dos colaboradores pesquisados já possuem ao menos a graduação, estando ainda outros 

23,8% (universitários) com seus cursos em andamento. Perto de um terço dos pesquisados 

também são titulados com pós-graduação. Colaboradores com apenas o ensino médio 

representam menos do que 10% do total. 

Cargo/função exercida 

 

Gráfico 9 – Função exercida pelo público pesquisado 
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O público pesquisado tinha a opção de denominar a si mesmo como Gestor ou Não 

gestor. Sob a ótica do pesquisador, seria importante saber o percentual de profissionais 

gestores, mas não necessário à designação de sua nomenclatura, o mesmo valendo para o não 

gestor. Como esperado, naturalmente a grande maioria dos colaboradores pesquisados não 

ocupa função de gestão na empresa. Ainda que a amostra tenha sido aleatória, a proporção 

obtida na amostra é semelhante aos valores encontrados no universo de colaboradores da 

instituição, sendo 82% o total de não gestores (estagiários, auxiliares, assistentes, operadores, 

analistas, instrutores, trainees e assessores) e 18% o total de gestores (chefes, supervisores, 

coordenadores, gerentes e diretores). 

4.2 Principais características presentes no Clima Organizacional 

 

A compilação dos dados obtidos a partir da pesquisa de campo, bem como a análise 

estatística dos mesmos foi iniciada durante o primeiro semestre de 2014, logo após o 

recolhimento de todos os questionários devidamente respondidos pelo público pesquisado. 

Para tanto, o pesquisador utilizou os softwares PASW 18 e o Microsoft Excel 2007 como 

principais ferramentas para análise e organização dos dados. Uma vez com as informações 

recolhidas, os dados foram submetidos ao teste de Alfa de Cronbach.  

Bastante disseminado no meio acadêmico, o Alfa de Cronbach é um teste estatístico 

utilizado para se verificar o grau de confiabilidade da pesquisa a ser utilizado. Dentro de uma 

escala entre 0 e 1, quanto mais próximo de 1 for o resultado, mais forte é o seu grau de 

confiabilidade. A ferramenta, utilizada no presente trabalho, indica ainda que valores abaixo 

de 0,7 apontam para a baixa confiabilidade do instrumento de pesquisa (NUNNALLY, 1978). 

A análise do grau de confiabilidade é importante porque possui relação com sua 

validade (ALMEIDA; SANTOS; COSTA, 2010). A validade de um instrumento de medição é 

a característica de maior importância para avaliar sua efetividade. Diz-se que um instrumento 

é válido quando mede o que se tem como objetivo. Para ser válido, o instrumento deve ser 

confiável. Em outras palavras, a validade pode ser entendida como o grau no qual os escores 

de um teste estão relacionados com algum critério externo do mesmo teste. Esses critérios 

podem ser os escores obtidos com outro teste, definições de conceitos, formulações de 

objetivos, etc. (RICHARDSON, 2007). 
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O Alfa de Cronbach foi, portanto, aplicado à pesquisa aqui realizada, considerando 

cada um dos fatores (grupos de questões relativas a um mesmo indicador de clima 

organizacional e de capacidades dinâmicas). Os resultados obtidos foram os seguintes: 

Tabela 4 – Fatores de clima organizacional nomeados, apresentando respectivas 

questões e Alfa de Cronbach 

FATOR QUESTÕES ALFA DE CRONBACH 

Vida profissional 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 20; 21; 22 0,796334901 

Estrutura Organizacional 10; 11; 12; 13 0,967049501 

Incentivos Profissionais 14; 15; 16; 17; 18; 30 0,864486245 

Ambiente de Trabalho 19; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29 0,875048331 

Situação Financeira 31; 32; 33; 34; 35 0,864818431 

Vida Social 36; 37; 38; 39; 40; 44; 45 0,847311204 

Saúde 41; 42; 43 0,944003576 

 

A Tabela 4 mostra que o indicador do Alfa de Cronbach foi bastante elevado, 

considerando-se que seu coeficiente compreende o intervalo entre 0 e 1. Todos os valores 

estão próximos de 1, fato que respalda o modelo de pesquisa adotado ao atestar a 

confiabilidade dos dados. Os índices apresentados pelos fatores de Estrutura Organizacional e 

Saúde estão é um patamar considerado bastante elevado. Os indicadores acima de 0,8, como 

foi o caso de Incentivos Profissionais, Ambiente de Trabalho, Situação Financeira e Vida 

Social também são identificados de forma bastante positiva. Abaixo de 0,8, apenas o fator 

Vida Profissional, com 0,79 que, apesar de inferior aos demais fatores, está igualmente 

validado pelo teste. Com o Alfa de Cronbach garantindo a confiabilidade da pesquisa, os 

dados passaram por um novo teste. Desta vez, uma análise fatorial com o objetivo de 

identificar as cargas fatoriais presentes em cada variável observada, de modo a entender sua 

relação com a variável latente. 

A análise fatorial é uma técnica estatística que busca, através da avaliação de um 

conjunto de variáveis, a identificação de dimensões de variabilidade comuns existentes em um 
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conjunto de fenômenos; o intuito é desvendar estruturas existentes, mas que não observáveis 

diretamente. Cada uma dessas dimensões de variabilidade comum recebe o nome de fator 

(CORRAR, PAULO, DIAS FILHO, P. 74, 2009). De acordo com King (2001), “no modelo 

da análise fatorial, há muitas variáveis observadas cujo objetivo é gerar fatores subjacentes 

não observados” (KING, 2001, p. 682). Ou seja, a principal função das diferentes técnicas de 

analise fatorial é reduzir uma grande quantidade de variáveis observadas em um número 

menor de fatores. Johnson (1992) complementa o conceito informando que a análise fatorial 

fornece a melhor explicação sobre quais variáveis podem atuar juntas e quantas variáveis 

podem impactar na análise. Além disso, a análise fatorial busca nos dados originais uma 

estrutura linear reduzida, gerando um novo conjunto de variáveis independentes, os fatores. 

Esses fatores são combinações lineares em que a estrutura de pesos foi estimada por 

componentes principais (JOHNSON et al., 1992). 

De acordo com Figueiredo Filho & Silva Júnior (2010), o planejamento de uma 

análise fatorial pressupõe o cumprimento de três estágios, conforme a Tabela 5: 

 

Tabela 5 – Estágios do planejamento de uma análise fatorial 

 
Procedimento O que deve ser observado 

Verificar a adequabilidade da base de 

dados 

Nível de mensuração das variáveis, tamanho da 

amostra, razão entre o número de casos e a 

quantidade de variáveis e o padrão de correlação 

entre as variáveis. 

Determinar a técnica de extração e o 

número de fatores a serem extraídos. 

O tipo de extração (principal components; 

principal factors; image factoring; maximum 

likelihood factoring; alpha factoring; unweighted 

least squares; generalized least squares) 

Decidir o tipo de rotação dos fatores 
Se for ortogonal (Varimax, Quartimax, Equamax), 

se for oblíqua (direct oblimin, Promax). 

Fonte: Figueiredo Filho & Silva Júnior (2010) 

 

Sendo assim, para se verificar a adequabilidade da base de dados para a aplicação da 

análise fatorial foram utilizados os testes de Esfericidade de Bartletts e o KMO – Kaiser-

Meyer-Olkin. 
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O primeiro é uma das formas de se verificar a adequação da aplicação da análise 

fatorial. A ferramenta aponta a existência de correlações não nulas entre as variáveis. Testa, 

assim, a hipótese nula de que a matriz de correlação é uma matriz identidade. Se tal afirmativa 

for rejeitada, então a análise fatorial pode ser aplicada (FERREIRA JÚNIOR, 2004). Valores 

maiores que 0,1 indicam que os dados não são adequados para o tratamento com o método. 

De acordo com Cruz e Topa (2009), o teste examina a matriz de correlação interna e fornece a 

probabilidade estatística de que a matriz de correlações possui correlações estatisticamente 

significativas entre pelo menos um par de variáveis, sendo que o teste torna-se mais eficiente 

em detectar as correlações na medida em que se aumenta o tamanho da amostra (CRUZ; 

TOPA, p. 16, 2009). 

O segundo, o teste de Kaiser-Meyer-Olkin também testa a consistência geral dos dados 

verificando se a matriz de correlação inversa é próxima da matriz diagonal. Se o grau de 

explicação encontrado for menor do que 0,5, indicará que os fatores encontrados não 

descrevem, de forma satisfatória, as variações dos dados originais. 

Dessa forma, os testes de adequabilidade da base de dados foram aplicados, obtendo-

se os resultados constantes na Tabela 6: 

Tabela 6 – Teste KMO e Teste de Esfericidade de Bartletts - indicadores de Clima 

Organizacional 

  

  

VIDA 

PROFISSIONAL 

ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 

INCENTIVO 

PROFISSIONAL 

AMBIENTE 

DE 

TRABALHO 

SITUAÇÃO 

FINANCEIRA 

VIDA 

SOCIAL 
SAÚDE 

KMO 0,798 0,832 0,705 0,834 0,777 0,751 0,666 

Bartletts 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fonte: o autor 

      

 

 

 

     

   Como pode ser visto, os resultados dos testes preliminares indicaram que os dados 

obtidos com os questionários aplicados podem ser analisados a partir de análise fatorial. Os 

sete fatores pesquisados apresentaram resultados acima de 0,5 para o teste. Os fatores de 

Estrutura Organizacional e Ambiente de Trabalho se destacaram positivamente, enquanto o 

fator Saúde apresentou o menor indicativo que, ainda assim, mostrou-se suficiente para a 

análise fatorial com base nos parâmetros do teste. Visando a AF (Análise Fatorial), o passo 

seguinte foi a utilização do método de extração por componentes principais, bem como a 

rotação de fatores pelo método Varimax. 



71 
 

 
 

A interpretação dos fatores só é possível pela existência de parâmetros da AF que 

relacionam fatores com as variáveis: são as cargas fatoriais. As cargas fatoriais representam a 

correlação (co-variância) entre o fator e as variáveis do estudo. (CORRAR, PAULO, DIAS 

FILHO, p. 88, 2009).  

Com frequência, a analise fatorial não é um fim em si mesma, mas um passo 

intermediário no caminho de uma análise posterior de dados (LATTIN; CARROLL; GREEN, 

p. 118, 2011). Posto isso, a análise fatorial foi realizada com o objetivo de se identificar a 

carga fatorial de cada uma das perguntas utilizadas no questionário, atestando a 

representatividade de cada pergunta em relação ao indicador do qual faz parte. 

Dessa forma, as análises constataram que todas as questões presentes no questionário 

de clima organizacional apresentaram carga fatorial acima de 0,5, exceção feita à questão P9 

(Dependo apenas dos meus próprios esforços para obter o sucesso profissional e de carreira na 

empresa) do fator de Vida profissional, que apontou 0,496. Tendo em vista a grande 

proximidade com a média de corte sugerida pela literatura, o autor optou por preservar a 

questão dentro da análise, considerando esta ressalva. Sobre os demais itens de Vida 

Profissional, as maiores cargas fatoriais foram apresentadas pelos itens P21 (O meu nível 

social é suficiente para  exercício das minhas atividades na empresa), com 0,878 e P2 (Sinto 

orgulho da minha atividade na empresa), com 0,789. Sobre o fator Estrutura Profissional, 

trata-se do agrupamento com cargas fatoriais mais elevadas da pesquisa, todas próximas ou 

superiores a 0,9. O item P12 (O meu chefe imediato é a pessoa mais indicada para a função 

que ocupa) apresentou a maior carga fatorial do questionário de Clima Organizacional. Cargas 

medianas, ainda que positivas, foram apontadas no teste do fator Situação Financeira, com 

média de 0,71. As questões de Incentivos profissionais apresentaram média de carga fatorial 

de 0,77; já Ambiente de Trabalho ficou com 0,72. Vida Social apresentou carga fatorial média 

de 0,75 e Saúde de 0,86. O detalhamento das cargas fatoriais de todas as questões podem ser 

visualizados no Apêndice C deste trabalho. 

Uma vez que os dados obtidos apresentaram bons resultados nos testes de validade e 

confiabilidade, bem como as cargas fatoriais calculadas também demonstraram a força de 

explicação de cada item em relação ao fator/indicador, foi realizada a análise das médias das 

pontuações informadas para cada item, bem como para cada indicador de clima 

organizacional e de capacidades dinâmicas. 



72 
 

 
 

O modelo de análise das médias fatoriais, que aqui será utilizado na mensuração dos 

resultados referentes ao clima organizacional e as capacidades dinâmicas se assemelha ao 

modelo proposto por Martins et al (2004) apud (MARTELO, 2014). Em seu trabalho, Martins 

et al (2004) denomina o modelo como ECO – Escala de Clima Organizacional, que é formada 

por questões fechadas, organizadas em função do tema (fatores) e computadas através de 

escala likert. De acordo com Martelo (2014), uma vez que os itens estão agrupados em 

fatores, o resultado deve ser apresentado em fatores também, da seguinte maneira: soma-se os 

valores marcados pelos participantes em cada item, de cada fator e divide-se o total pelo 

número de itens.  

Para interpretar o modelo, deve se considerar que quanto maior for a média fatorial, 

melhor será o clima organizacional da empresa. Para Martins et al. (2004), clima 

organizacional bom é aquele que apresenta média fatorial maior que 4. Já médias fatoriais 

menores que 2,9 indicam um clima organizacional ruim (MARTELO, 2014, p. 55). 

O modelo do presente trabalho realizou a extração da média de cada uma das respostas 

obtidas sobre o clima organizacional e sobre as capacidades dinâmicas. Em seguida, calculou-

se as médias de cada um dos indicadores de ambos os construtos, apresentando o resultado 

dos indicadores de Clima Organizacional na Tabela 19: 

 

Tabela 7 – Média obtida por cada um dos indicadores de clima organizacional 

pesquisados 

Questões Fator/indicador Desvio-padrão Média 

1; 2; 3; 4; 5; 

6; 7; 8; 9; 

20; 21; 22 

Vida Profissional 0,92254119 4,156732892 

10; 11; 12; 

13 
Estrutura Organizacional 0,969017959 4,228476821 

14; 15; 16; 

17; 18; 30 
Incentivos Profissionais 0,917585545 4,061810155 

19; 23; 24; 

25; 26; 27; 

28; 29 

Ambiente de Trabalho 1,308438392 4,009106026 

31; 32; 33; 

34; 35 
Situação Financeira 0,994431005 3,872044365 

36; 37; 38; 

39; 40; 44; 

45 

Vida Social 0,854563955 4,224219489 

41; 42; 43           Saúde 1,214205381 3,560706402 
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Os resultados apresentados pelas médias de cada fator/indicador mostram que o clima 

organizacional encontrado na empresa pesquisada é bastante positivo, considerando-se que 

dos sete indicadores avaliados, cinco deles apresentaram nota média acima de 4 e apenas os 

indicadores de Situação Financeira e Saúde abaixo deste patamar. Os indicadores de Estrutura 

Organizacional e Vida Social obtiveram as melhores pontuações, com leve margem diante das 

demais. O primeiro, relacionado a fatores internos de influência (BISPO, 2006), considerando 

questões como o trabalho de liderança que é realizado, a confiança depositada nos gestores e a 

estrutura hierárquica da organização e o segundo, relativo a fatores externos de influência 

(BISPO, 2006), tratando da visão dos profissionais quanto ao seu ambiente social.   

O detalhamento desta análise, sobre cada fator e cada item avaliado em ambos os 

construtos, poderá ser visto a seguir, sendo inicialmente analisado o fator Vida Profissional e, 

na sequência, Estrutura Organizacional, Incentivos Profissionais, Ambiente de Trabalho, 

Situação Financeira, Vida Social e Saúde. Por fim, e da mesma forma, a análise detalhada do 

construto de Capacidades Dinâmicas e sua identificação dentro da corporação pesquisada. A 

análise gráfica das questões ficará restrita ao item de maior média de cada fator, com vistas a 

trazer uma percepção mais aprofundada do contexto para melhor compreensão do estudo. A 

análise gráfica do resultado de todas as questões do questionário de Clima Organizacional 

estão disponíveis no Apêndice D deste trabalho. 

  

Tabela 8 – Média obtida por cada questionamento do indicador Vida Profissional de 

Clima Organizacional 

Questão  Descrição  

Questão Fator 

Desvio-

padrão 
Média 

Desvio-

padrão 
Média 

P1 Sinto orgulho de trabalhar nesta empresa. 0,59267 4,642384 

0,922541 4,156733 

P2 Sinto orgulho da minha atividade nesta empresa. 0,955015 4,18543 

P3 Acho que a empresa me oferece um bom plano de carreira. 1,025546 3,960265 

P4 
Costumo indicar esta empresa como alternativa de emprego para meus 

amigos e parentes. 
0,844669 4,430464 

P5 Eu me preocupo com o futuro desta empresa. 0,75876 4,596026 

P6 
Considero que estou obtendo sucesso na minha carreira e na minha 

vida profissional. 
0,866446 4,125828 

P7 Gostaria que meus filhos trabalhassem nesta empresa. 1,061009 3,834437 

P8 
Dependo apenas dos meus próprios esforços para obter o sucesso 

profissional e de carreira na empresa. 
1,190359 3,589404 

P9 
Os cursos e treinamentos que fiz são suficientes para o exercício das 

minhas atividades. 
1,073132 3,682119 
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P20 
O meu nível cultural e intelectual é suficiente para o exercício das 

minhas atividades na empresa. 
0,716565 4,430464 

P21 
O meu nível social é suficiente para o exercício das minhas atividades 

na empresa. 
0,698342 4,437086 

P22 
Não tenho tido problemas com o transporte casa-empresa/empresa-

casa. 
1,287981 3,966887 

 

A tabela acima apresenta as médias obtidas pelo fator Vida Profissional, que lida com 

questões relativas, por exemplo, ao sentimento de pertencimento dos profissionais, com o 

orgulho de fazer parte da organização, bem como o entendimento de que está apto para a 

função e o trabalho e a dedicação garantem sua ascensão profissional dentro da estrutura 

disponibilizada pela empresa.  A média do fator indica que os colaboradores pesquisados 

veem essas características de forma positiva, apresentando graus de concordância elevados 

sobre a maioria dos itens, destacando-se o orgulho de se trabalhar na empresa e a preocupação 

com o futuro da mesma. As médias mostram ainda que os profissionais valorizam a empresa a 

ponto de a indicarem como alternativa de emprego para amigos e parentes, apesar de não 

entenderem este como sendo um bom destino para seus filhos. As médias mostram ainda uma 

percepção positiva a respeito de uma auto-avaliação quanto ao nível social e cultural 

necessário para o desenvolvimento das atividades. Apesar do fator Vida Profissional possuir 

média positiva, quatro questões ficaram abaixo deste índice: P3, relacionado ao plano de 

carreira, P7 já mencionado, P8 sobre o processo de meritocracia da empresa e P9 que diz 

respeito aos treinamentos disponibilizados aos colaboradores, com foco no aperfeiçoamento e 

qualificação da mão-de-obra. 

 

Gráfico 10 – Questão 01 do indicador Vida Profissional de Clima Organizacional 
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O gráfico que ilustra os resultados da primeira questão indica que em uma amostra de 

151 pesquisados, 95% apresentaram uma concordância positiva, estando praticamente 70% 

concordando totalmente com a afirmação. O grupo que nem concorda nem discorda 

representa 4% e apenas um colaborador de fato discordou do item avaliado. Dentre aqueles 

que sentem mais orgulho da empresa, os homens são mais representativos proporcionalmente 

(73% a 66%) e a faixa etária com menos de 30 anos é 60% do total que, se tiver até um ano de 

tempo de serviço, tem 80% desse público apontando a alternativa mais valorosa. Em se 

tratando da escolaridade, identificou-se que à medida que o profissional tem um nível de 

formação melhor, seu orgulho em trabalhar na empresa é inversamente proporcional, exceção 

feita aos gestores, que possuem sentimento de orgulho maior do que os não gestores. 

 

Tabela 9 – Média obtida por cada questionamento do indicador Estrutura 

Organizacional de Clima Organizacional 

Questão  Descrição  

Questão Fator 

Desvio-

padrão 
Média 

Desvio-

padrão 
Média 

P10 Eu confio plenamente no meu chefe imediato. 0,96027 4,278146 

0,969018 4,228477 

P11 O meu chefe imediato é um líder. 0,979931 4,198675 

P12 
O meu chefe imediato é a pessoa mais indicada para a função que 

ocupa. 
0,938036 4,304636 

P13 
Estou satisfeito com a estrutura hierárquica (chefes e subordinados) a 

que estou vinculado. 
0,997834 4,13245 

 

O indicador de Estrutura Organizacional tem seu foco direcionado à percepção dos 

funcionários a respeito de seus gestores, sua habilidade aptidão para a liderança, seu nível de 

confiança e credibilidade e, também, a capacitação apresentada para assumir a função. O 

somatório das percepções obtidas em cada um dos itens avaliados permitiu o cálculo da média 

do fator, resultando em 4,2 que, por estar acima de 4, em uma escala de 1 a 5, é considerada 

positiva. Dentre os itens avaliados, a questão P12 obteve o melhor escore, indicando que as 

lideranças estão sendo bem escolhidas pela empresa, conforme percepção dos colaboradores 

pesquisados. Trata-se de um ponto de partida fundamental para o desenvolvimento de todo o 

processo de gestão, definição de atividades, processos e estratégias da empresa. Interpretar o 

gestor como sendo a pessoa mais indicada para o cargo permite ao mesmo ter a credibilidade, 

respaldos e confiança necessários para a implantação de ações, direcionamentos e estímulo ao 

engajamento do grupo em favor de seus argumentos.  
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Gráfico 11 – Questão 12 do indicador Estrutura Organizacional de Clima 

Organizacional 

 

Como forma de ilustrar o resultado do indicador de Estrutura Organizacional, 

apresentamos o gráfico do item de maior média. Para 80% da amostra pesquisada, a empresa 

atua com eficiência na escolha dos seus gestores, entendendo que estes são os profissionais 

mais indicado para a execução de suas funções. Profissionais com menos de um ano de 

empresa tem essa percepção mais aflorada (94%), tal qual o grupo com formação até o ensino 

médio (90%). Os gestores tem uma visão mais positiva de seus próprios gestores do que a 

avaliação feita pelos seus subordinados. É possível constatar também um senso crítico maior 

das pessoas com grau de escolaridade mais elevado. Os profissionais com apenas o ensino 

médio concordam, proporcionalmente, mais com a afirmação da questão do que os 

universitários que, por sua vez, julgam a questão com menos rigor do que os graduados. 

Finalizando, os pós-graduados são o grupo que apresenta menor concordância quando se 

afirma que seu gestor é a pessoa mais indicada para a função que ocupa. 
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Tabela 10 – Média obtida por cada questionamento do indicador Incentivos 

Profissionais de Clima Organizacional 

Questão  Descrição  

Questão Fator 

Desvio-

padrão 
Média 

Desvio-

padrão 
Média 

P14 
Considero que o meu trabalho é reconhecido e valorizado pela 

empresa. 
0,937707 3,97351 

0,917586 4,06181 

P15 
Considero que o meu trabalho é reconhecido e valorizado pela minha 

família 
0,765711 4,390728 

P16 
Considero que o meu trabalho é reconhecido e valorizado pelos meus 

amigos e parentes. 
0,787261 4,364238 

P17 Acho justo o meu salário atual. 1,116602 3,569536 

P18 
O meu patrimônio é condizente com os esforços que tenho feito pela 

empresa. 
1,014682 3,748344 

P30 
A assistência de médico e dentista e a assistência social adotadas na 

empresa favorecem a execução das minhas atividades na empresa. 
0,883551 4,324503 

 

O fator de Incentivo Profissional, composto por seis itens, apresentou média superior a 

4,0, o que, conforme Martins (2004), demonstra que é um indicador bem avaliado pela 

amostra pesquisada. Em se tratando dos itens de composição, três aparecem de forma 

destacada, com notas acima de 4,3: P15, P16 e P30. Dessa forma é possível dizer que existe 

uma percepção elevada de valorização e reconhecimento do trabalho que é desenvolvido na 

empresa. Há que considerar, contudo, que a valorização percebida junto a familiares, parentes 

e amigos é maior do que a identificada dentro do ambiente interno onde as atividades 

corporativas são realizadas. Ou seja, o meio externo e as relações sociais de ordem privada, 

sem vínculo com o ambiente corporativo, atribuem maior peso e reconhecimento 

profissional/social do que o ambiente interno que conhece claramente o funcionário e a 

atividade desempenhada por ele. O item com menor avaliação diz respeito à remuneração 

recebida (P17) que, pela percepção dos entrevistados, fica a desejar. Tal questão está 

relacionada à identificação de que os esforços realizados não são condizentes com o 

patrimônio adquirido (P18). Estas últimas questões, ainda que abaixo do patamar de avaliação 

positiva, não podem ser consideradas como negativas, pois concentram-se acima de 2,9 

sendo, portanto, um indicativo de concordância moderada com as afirmações. 
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Gráfico 12 – Questão 15 do indicador Incentivos Profissionais de Clima Organizacional 

Ao se avaliar o item como média preponderante dentre as demais do indicador de 

Incentivos Profissionais, observa-se que o reconhecimento e valorização do trabalho pelos 

familiares é mais elevado do que o apontado no item P14. 131 colaboradores em um universo 

de 151 (86,8%) concordam com a afirmativa, estando 54% da amostra em concordância total 

com a questão. A percepção de valorização é preponderante entre profissionais dos 21 aos 25 

anos (91%), seguidos da faixa etária seguinte, dos 26 aos 30 anos (81%). Os colaboradores 

com perfil universitário ou com apenas ensino médio são os que mais identificam a 

valorização familiar. A partir da análise dos dados presentes também foi possível constatar 

que a valorização e reconhecimento mencionados na questão, na opinião dos respondentes, 

tende a reduzir à medida que o tempo do funcionário na empresa aumenta. Da mesma forma, 

existe uma associação da visão de valorização do trabalho pela família atrelada ao grau de 

escolaridade do pesquisado. Ou seja, quanto maior é a escolaridade da amostra, menor é a sua 

concordância com a afirmação da questão. 
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Tabela 11 – Média obtida por cada questionamento do indicador Ambiente de Trabalho 

de Clima Organizacional 

Questão  Descrição  

Questão Fator 

Desvio-

padrão 
Média 

Desvio-

padrão 
Média 

P19 
Meu emprego é seguro na empresa, ou seja, não corro o risco de ser 

demitido sem motivo. 
1,306496 3,198675 

0,920274 4,009106 

P23 
O ambiente de trabalho favorece a execução das minhas atividades na 

empresa. 
0,722761 4,403974 

P24 
O relacionamento com meus colegas de trabalho favorece a execução 

das minhas atividades na empresa. 
0,641397 4,516556 

P25 
A burocracia adotada na empresa favorece a execução das minhas 

atividades na empresa. 
1,001235 3,688742 

P26 
A Cultura Organizacional adotada na empresa favorece a execução das 

minhas atividades na empresa. 
0,860002 3,980132 

P27 
A comunicação interna me deixa bem informado a respeito das 

atividades que estão ocorrendo na empresa. 
0,902535 4,15894 

P28 
O meu gestor me mantém bem informado a respeito de todos os 

procedimentos do setor. 
1,011632 4,099338 

P29 
A comunicação interna existente entre o meu setor e demais áreas 

favorece a execução das minhas atividades na empresa. 
0,91613 4,02649 

 

O fator Ambiente de Trabalho foi mais um indicador de clima organizacional bem 

avaliado pela pesquisa, tendo média destacada em dois itens: P23 (o ambiente de trabalho 

favorece a execução das minhas atividades na empresa) e P24 (o relacionamento com meus 

colegas de trabalho favorece a execução das minhas atividades na empresa), com médias de 

4,40 e 4,51 respectivamente, em uma escala de 1 a 5. Ambos são importantes no sentido de 

garantir ao profissional um espaço de trabalho com as melhores condições possíveis para a 

execução de suas atividades, que seja de ordem estrutural (conforto, equipamentos, etc.), quer 

seja relativo às relações humanas, ao ambiente amistoso e convidativo, ao senso de 

coletivismo, de grupo, de auxílio mútuo.   

Itens também interpretados como bom foram os relativos à comunicação que é 

desenvolvida internamente, seja a eficiência da comunicação oficial que, diga-se, é uma 

ferramenta crucial no sentido de fortalecer a cultura organizacional, disseminar valores, 

ressaltar a importância de determinados objetivos e ou processos internos, bem como gerar 

motivação e engajamento; a comunicação do gestor para com subordinados, útil no reforço e 

compreensão de diretrizes, bem como na facilitação e entendimento de orientações e 

feedbacks. Em se tratando das afirmações com coeficientes mais baixos de concordância, 

estão a P19, que diz respeito ao risco de demissão que o funcionário sente na empresa e a P25, 

que trata da burocracia existente.  
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Sobre a P19, a insegurança no emprego é nociva por criar um ambiente de incerteza 

que impacta diretamente em questões de ordem pessoal, tendo em vista que a remuneração 

obtida a partir do trabalho atende ao cumprimento de compromissos particulares. A falta de 

garantias de continuidade do trabalho interfere na vida pessoal do funcionário e na vida 

profissional ao gerar ansiedade, intranquilidade, insegurança e desmotivação. Com avaliação 

considerada moderada por estar abaixo de 2,9, o item P19 apresentou a média mais baixa de 

toda a pesquisa, com 3,1. Em se tratando do item P25, sabe-se que processos burocráticos são 

necessários às instituições no sentido de regulamentar e garantir o cumprimento de etapas 

importantes de um determinado procedimento. Contudo, seu excesso implica na criação de 

barreiras para o cumprimento de atividades, impactando na velocidade com que a empresa se 

move. A burocracia é, inclusive, um obstáculo importante ao desenvolvimento de capacidades 

dinâmicas. 

 

Gráfico 13 – Questão 24 do indicador Ambiente de Trabalho de Clima Organizacional 

Analisando-se as respostas referentes especificamente ao item P24 identificou-se que a 

concordância com a afirmativa é de 93,3%, estando os homens mais inclinados à 

concordância total do que as mulheres (67,2% a 52,4%), destacando-se ainda o grupo de 

profissionais com perfil universitário (63,9%). Nota-se, em contrapartida, que esse grau de 

concordância tende a diminuir à medida que o funcionário tem mais tempo de empresa. Em se 

tratando do cargo ocupado, 100% dos gestores concordaram com a afirmativa, fato que denota 

o quão importante são as relações sociais no desenvolvimento das atividades corporativas, 
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principalmente em nível de gerenciamento, tomada de decisão, trabalho em equipe e 

estratégia. 

 

Tabela 12 – Média obtida por cada questionamento do indicador Situação Financeira de 

Clima Organizacional 

Questão  Descrição  

Questão Fator 

Desvio-

padrão 
Média 

Desvio-

padrão 
Média 

P31 Estou satisfeito com a minha residência. 0,983349 4,07947 

0,994431 3,872044 

P32 Estou satisfeito com o meu carro. 0,893401 4,12844 

P33 
Estou satisfeito com o vestuário que estou podendo proporcionar à 

minha família. 
0,93634 3,900662 

P34 Estou com minha situação financeira em ordem. 0,999557 3,72847 

P35 Estou satisfeito com o meu patrimônio. 1,159508 3,523179 

 

O indicador Situação Financeira é o primeiro dos três fatores de influência externa 

analisados neste trabalho. Considerando-se a possibilidade de questões de âmbito pessoal, 

externas à empresa, impactarem diretamente no comportamento dos profissionais dentro do 

ambiente de trabalho, os fatores externos de influência (BISPO, 2006) foram analisados com 

o intuito de entender sua relação real com o clima organizacional pesquisado. O resultado da 

situação financeira dos funcionários pesquisados mostra que o mesmo está num limiar um 

pouco abaixo do coeficiente considerado bom. A média foi puxada para baixo principalmente 

pela influência do item P35, que trata da satisfação com o próprio patrimônio, com coeficiente 

de 3,52. Esta é uma questão importante no sentido de que existe a possibilidade de a 

insatisfação com o patrimônio, ainda que seja resultado do controle ineficiente das finanças 

pessoais, ser atribuída à baixa remuneração. Por consequência, uma vez que os ganhos 

salariais são vistos de forma negativa, tem-se a possibilidade de que o funcionário julgue que 

seus ganhos na empresa são incompatíveis com o seu esforço, empenho, dedicação e 

resultados, ocasionando, assim, a desmotivação. Raciocínio igual vale para o item P34, 

também abaixo da média 4,0. Mesmo que o descontrole da situação financeira individual 

tenha seus motivos atrelados tão somente a questões externas, caso o profissional não 

interprete a questão desta forma, é possível que os ganhos na empresa passem a ser 

questionados. 
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Gráfico 14 – Questão 32 do indicador Situação Financeira de Clima Organizacional 

O item de maior média identificado no fator Situação Financeira foi o que diz respeito 

à satisfação do funcionário com o seu carro. Este item deve ser analisado com a ressalva de 

que o resultado expressa a opinião apenas de quem possui carro. Sendo assim, a amostragem 

passa de 151 indivíduos para 109, considerando-se que 42 entrevistados alegaram não possuir 

carro. Dentre aqueles que opinaram, 75% mostraram-se satisfeitos com o veículo que 

possuem. A maioria dos satisfeitos é, proporcionalmente, de mulheres, com 77%. Percebeu-

se, também, que a satisfação com o veículo é diretamente proporcional à idade dos 

participantes. Ou seja, quanto maior é a idade do profissional, maior é a sua satisfação com o 

veículo que possui. O grau de satisfação mais elevado também é encontrado com maior 

intensidade entre aqueles com tempo de empresa acima de 10 anos, com pós-graduação. 

Gestores também são mais satisfeitos com seus carros em relação aos não gestores. 

Tabela 13 – Média obtida por cada questionamento do indicador Vida Social de Clima 

Organizacional 

Questão  Descrição  

Questão Fator 

Desvio-

padrão 
Média 

Desvio-

padrão 
Média 

P36 Estou satisfeito com o meu nível social. 0,893884 4,119205 

0,854564 4,224219 

P37 Estou satisfeito com o meu convívio social. 0,752626 4,364238 

P38 Estou satisfeito com o meu nível intelectual. 0,808181 4,013245 

P39 Estou satisfeito com o meu nível cultural. 0,790618 4,039735 

P40 Estou satisfeito com a minha religião. 0,747328 4,662252 

P44 Estou satisfeito com as minhas últimas férias. 1,207226 3,874172 

P45 
Estou planejando para que as minhas próximas férias sejam muito 

boas. 
0,782084 4,496689 
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Vida Social é o segundo fator externo de influência do Clima Organizacional avaliado. 

Sua média fatorial foi de 4,2, o que implica dizer que os profissionais pesquisados estão 

satisfeitos com suas relações sociais no âmbito externo à empresa. É um indicativo a ser 

considerado por se entender que é importante manter um equilíbrio entre vida social e vida 

profissional, cada qual ocupando o seu espaço, mas sem que uma venha a prejudicar a outra. 

A manutenção deste equilíbrio tem relação direta com a qualidade de vida, objetivo buscado 

pela maioria das pessoas. Dentre os itens avaliados, o maior destaque fica por conta da 

satisfação com a religião. O convívio social também possui pontuação de grande valor. O 

item mais baixo da pesquisa é o que indica a satisfação quanto às últimas férias ao mesmo 

tempo em que gera expectativas altas quanto ao usufruto do próximo período de férias. 

 

Gráfico 15 – Questão 40 do indicador Vida Social de Clima Organizacional 

A satisfação quanto à religião alcançou um nível de concordância de 93,3% entre os 

pesquisados, sem que fosse identificado diferenças significantes entre homens e mulheres. 

Não foram encontradas grandes diferenças na avaliação deste item em função da idade dos 

participantes. A concordância total é maior entre a amostra composta por funcionários de até 

20 anos, mas não distante das demais faixas etárias. Também nota-se que não há diferença no 

julgamento da religião por profissionais com mais ou menos tempo de empresa, o que reforça 

a ideia de que religião e ambiente corporativo estão totalmente dissociados. Quando avaliados 

em função do nível de escolaridade, percebe-se uma tendência no sentido de que o grau de 

instrução afeta a avaliação a respeito da religião: pós-graduados apresentam nível de 

concordância inferior a todos os demais níveis de escolaridade pesquisados. 
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Tabela 14 – Média obtida por cada questionamento do indicador Saúde de Clima 

Organizacional 

Questão  Descrição  

Questão Fator 

Desvio-

padrão 
Média 

Desvio-

padrão 
Média 

P41 Estou satisfeito com as minhas práticas esportivas. 1,363543 3,231788 

1,214205 3,560706 P42 Estou satisfeito com o meu estado físico. 1,247903 3,298013 

P43 Estou satisfeito com o meu estado mental. 1,03117 4,152318 

 

Saúde é o último fator externo de influência do Clima Organizacional avaliado. O 

tema é autoexplicativo e de fácil compreensão, uma vez que a saúde é necessária para o 

desenvolvimento de toda e qualquer atividade. As atividades organizacionais não são 

diferentes. As preocupações das organizações a respeito da saúde de seus funcionários se dão 

em função do absenteísmo diretamente relacionado a baixos índices de saúde, pessoas doentes 

e/ou que adoecem com frequência e precisam, assim, se ausentar do trabalho; pela queda de 

produtividade. Somado a isso, empresas preocupadas com a qualidade de vida de seus 

profissionais também pautam a saúde entre seus programas internos, em campanhas 

nutricionais, em aumento de benefícios. A média do fator saúde, de 3,5, é considerada 

moderada. Apenas o item relacionado ao estado mental (P43) foi avaliado com média acima 

de 4,0. Os outros dois, que tratam das práticas esportivas e do estado físico pontuaram 

igualmente, com 3,2. São indicadores que mostram certo nível de sedentarismo no grupo 

pesquisado, com maior ênfase entre as mulheres e profissionais entre 41 e 50 anos. 

 

Gráfico 16 – Questão 43 do indicador Saúde de Clima Organizacional 
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O item que avalia o estado mental dos colaboradores obteve a melhor média dentro da 

variável latente de Saúde com uma concordância de 78% dos pesquisados em relação à 

afirmativa. Profissionais de até 20 anos são, proporcionalmente, aqueles que mais concordam 

com a afirmativa (66,7%), ao mesmo tempo em que também são aqueles que mais discordam 

do item avaliado (16,7%). Em termos de representatividade numérica, profissionais com idade 

entre 31 e 40 anos e entre 21 e 25 anos apresentam os maiores percentuais, compondo, juntos, 

60% da amostra que marcaram 4 ou 5 de resposta. A diferença entre homens e mulheres é 

mínima. Em se tratando do tempo de empresa, a concordância total é maior entre aqueles que 

estão na empresa há mais de um ano e menos que três.  Por fim, gestores também avaliam seu 

estado mental de forma mais positiva do que os integrantes de suas equipes. 

Com base nas informações apresentadas a respeito do construto, é possível afirmar que 

o clima organizacional existente na empresa pesquisada é positivo e contribui para o 

desenvolvimento das atividades, processos e rotinas da instituição. Todos os fatores internos 

de influência do clima avaliados obtiveram nota média acima de 4,0, corroborando a 

afirmativa. Destacaram-se as variáveis latentes Vida Profissional, ressaltando-se o grande 

orgulho dos profissionais em se trabalhar na empresa, e Estrutura Organizacional, onde 

percebeu-se que as lideranças também estão em um patamar elevado de aceitação e 

aprovação. Sobre os fatores externos de influência, a concordância dos profissionais 

pesquisados quanto às afirmativas obtiveram médias relativamente inferiores às questões dos 

fatores internos, o que não necessariamente torna o resultado negativo. Destaca-se a variável 

latente de Vida Social, com média 4,2, estando a avaliação sobre Saúde com os menores 

indicadores, principalmente quanto às práticas esportivas por parte dos entrevistados, com 

frequência abaixo do esperado na opinião dos próprios. 

 

4.3 Processos geradores de Capacidades Dinâmicas 

 

A teoria de Teece (2007) a respeito das Capacidades Dinâmicas foi tomada como base 

para o desenvolvimento de um modelo de questionário inédito que pudesse medir os 

indicadores da empresa a partir da visão dos seus próprios funcionários. Em sua obra, Teece 

(2007) traz o conceito de que as Capacidades Dinâmicas podem ser classificadas em três 

categorias. Estas, por sua vez, podem ser alcançadas a partir do desenvolvimento de 11 
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processos pela empresa (Tabela 2). É possível concluir, portanto, que se a empresa executa 

estes processos ou parte destes processos, significa dizer que ela tem condições de adquirir a 

capacidade dinâmica ou as capacidades dinâmicas atreladas a estes processos. Partindo deste 

pressuposto, um questionário fechado (Tabela 3) foi elaborado no sentido de identificar que 

processos, dentre os mencionados por Teece (2007), são realizados e com que intensidade 

ocorrem. 

A intensidade com a qual os processos são desenvolvidos foi identificada a partir das 

médias de concordância dos funcionários em relação às afirmativas do questionário. Se o 

funcionário não identifica a presença de um determinado processo internamente, seja pelo 

desconhecimento, seja pela não realização, significa que este processo não existe na empresa 

ou não é forte o suficiente para ser encarado como um item fomentador de uma capacidade 

dinâmica. 

Em posse dos dados obtidos, testes estatísticos foram aplicados, tal qual realizado com 

o construto de Clima Organizacional, no sentido de se validar as informações, confirmar sua 

confiabilidade e medir a relação entre variáveis para a análise dos resultados. O primeiro 

passo, portanto, foi aplicar o Alfa de Cronbach, desenvolvido pelo autor homônimo 

(CRONBACH, 1951), por se tratar de um índice utilizado para medir a confiabilidade do tipo 

de consistência interna de uma escala, ou seja, para avaliar a magnitude em que os itens de um 

instrumento estão correlacionados (CORTINA, 1993). Em outras palavras, o Alfa de 

Cronbach é a média das correlações entre os itens que fazem parte de um instrumento 

(STREINER, 2003). 

Tabela 15 – Fatores de Capacidades Dinâmicas nomeados, apresentando respectivas 

questões e Alfa de Cronbach 

FATOR QUESTÕES ALFA DE CRONBACH 

Grupo 1 - Capacidades de manter a 

competitividade por meio do aumento, 

combinação, proteção e, quando necessário, 

reconfiguração dos ativos tangíveis e 

intangíveis da empresa. 

1; 2; 3; 4 0,935219338 

Grupo 2 - Capacidades de aproveitar 

oportunidades. 
5; 6; 7; 8 0,898560483 

Grupo 3 - Capacidades de gerenciar ameaças e 

oportunidades. 
9; 10; 11 0,855976812 
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Na tabela acima, apresenta-se o resultado do teste de Alfa de Cronbach com as três 

variáveis latentes do construto de Capacidades Dinâmicas. As variáveis estão estruturadas 

conforme teoria de Teece (2007), abrangendo no questionário as mesmas temáticas de seu 

modelo de análise. Dentro deste formato, foram identificados valores acima de 0,8 que, 

conforme teoria, por estarem próximos a 1,0 e acima de 0,5, atestam a confiabilidade do 

instrumento de pesquisa. Dentre as três variáveis latentes de Capacidades Dinâmicas, a que 

reúne as capacidades de manter a competitividade por meio do aumento, combinação, 

proteção e, quando necessário, reconfiguração dos ativos tangíveis e intangíveis da empresa 

apresentou o maio alfa, com 0,935. As outras variáveis, ainda que com alfas inferiores, 

também apresentam resultados muito consistentes. 

Estando confirmada a consistência do instrumento de pesquisa, buscou-se identificar a 

força de explicação das variáveis observadas em relação às variáveis latentes a partir de uma 

análise fatorial exploratória. Conforme teoria, para a realização de uma AF, faz-se necessário 

que o volume de dados coletados seja analisado por testes que confirmem a adequabilidade da 

pesquisa para esse tipo de análise. Sendo assim, da mesma forma que o processo utilizado 

junto ao construto de Clima Organizacional, foram aplicados os testes de MKO – Kayser-

Meyer-Olkin e Esfericidade de Bartletts em que, para a validação dos dados, os resultados 

precisavam estar acima de 0,5 para o primeiro e abaixo de 0,05 para o segundo. 

Tabela 16 - Teste KMO e Teste de Esfericidade de Bartletts - indicadores de 

Capacidades Dinâmicas 

 

  

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

KMO 0,813 0,766 0,619 

Bartletts 0,000 0,000 0,000 

Fonte: o autor 

   

A Tabela 16 mostra os resultados que indicam a correta adequabilidade dos dados 

coletados para a aplicação de uma análise fatorial exploratória com o objetivo de se identificar 

as cargas fatoriais de cada uma das variáveis observadas. Ou seja, as 11 questões 

desenvolvidas para o questionário sobre Capacidades Dinâmicas a ser aplicado junto ao 

público da empresa pesquisada, ressaltando ser rigorosamente a mesma amostra analisada 

quanto ao Clima Organizacional. Na tabela, constam os valores obtidos para cada uma das 

variáveis latentes de Capacidades Dinâmicas, aqui chamadas de Grupos. Sobre o teste KMO, 
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todos os indicadores apresentados estão acima de 0,5 e em relação ao teste de Esfericidade de 

Bartletts, todos os indicadores estão abaixo de 0,05. 

Estando o modelo adequado, para a realização da análise fatorial, utilizou-se do 

método de rotação Varimax para identificar as cargas fatoriais de cada uma das variáveis 

observáveis.  

Este é um método de rotação ortogonal que tem como objetivo maximizar a variação 

entre os pesos de cada componente principal, ou seja, maximizar a soma das 

variâncias de cargas fatoriais e buscar uma simplificação das colunas da matriz 

fatorial. A simplificação máxima é conseguida se houver apenas cargas fatoriais 

próximas de 1 (positivo e negativo) ou 0, facilitando a interpretação dos fatores. 

Quando as correlações são próximas de 1, indicam clara associação positiva ou 

negativa, e próximas de 0 indicam falta de associação entre o fator e variável, isto é, 

para cada componente principal existem apenas alguns pesos significativos e todos 

os outros próximos de zero não são significativos (CRUZ; TOPA, p. 26, 2009). 

Após a realização do método, identificou-se que todas as 11 questões que formam o 

questionário possuem carga fatorial acima de 0,500, num indicativo que estes itens possuem 

representatividade para explicar as variáveis latentes. Em relação ao Grupo 1, que trata das 

capacidades de manter a competitividade, as cargas fatoriais extraídas variaram de 0,773 a 

0,875 (média 0,832). Quanto ao Grupo 2, que constitui as capacidades de aproveitar 

oportunidades, as cargas fatoriais preenchiam o intervalo entre 0,654 e 0,822 (média 0,775). 

Por fim, o Grupo 3, que reúne as capacidades de gerenciar ameaças e oportunidades 

apresentou cargas fatoriais entre 0,665 e 0,818 (média 0,761). Todas as cargas fatoriais 

extraídas e suas respectivas variáveis estão disponíveis no Apêndice deste material. 

Obtendo-se a confirmação da força representativa de cada uma das variáveis 

observadas em relação às variáveis latentes, o questionário foi mantido com os 11 itens de 

avaliação propostos originalmente, sem a necessidade de descartar quaisquer dos itens por 

baixa carga fatorial. Dessa forma, na etapa seguinte do processo, foram extraídas as médias 

das respostas informada por cada um dos 151 funcionários representantes da amostra 

pesquisada. 
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Tabela 17 – Média obtida por cada um dos indicadores de Capacidades Dinâmicas 

pesquisados 

Questões Fator Desvio-padrão Média 

1; 2; 3; 4 

Grupo 1 - Capacidades de manter a competitividade por meio do 

aumento, combinação, proteção e, quando necessário, reconfiguração 

dos ativos tangíveis e intangíveis da empresa. 

0,862513397 3,798013245 

5; 6; 7; 8 Grupo 2 - Capacidades de aproveitar oportunidades. 0,727180439 3,918874172 

9; 10; 11 Grupo 3 - Capacidades de gerenciar ameaças e oportunidades. 0,722183625 3,781454746 

 

A Tabela 17 mostra as médias obtidas por cada um dos grupos de capacidades 

analisados. Todos os valores apresentados estão abaixo de 4,0, que representa o limite entre 

um resultado moderado (que inicia em 3,0) e o resultado bom (que começa em 4,0), conforme 

Martins (2004). Pode-se concluir, portanto, que os resultados da empresa pesquisada em 

relação ao desenvolvimento de capacidades dinâmicas foram razoáveis, estando as 

capacidades de aproveitar oportunidades (Grupo 2) como as que são melhor desenvolvidas 

internamente. Importante registrar que, apesar da média abaixo de 4,0 para o Grupo 2, o valor 

alcançado é muito próximo deste parâmetro, o que permite afirmar que também é um 

resultado positivo, ainda que não ideal. Os dois outros grupos de capacidades pesquisados 

obtiveram médias bastante semelhantes, próximos de 3,8. É um indicativo de pontos que 

podem ser aperfeiçoados se considerarmos que, conforme Teece (2007), se temos três tipos de 

capacidades dinâmicas, o potencial da empresa está aproveitando de forma satisfatória apenas 

um deles. 

 

Tabela 18 – Média obtida por cada questionamento do indicador Grupo 1 de 

Capacidades Dinâmicas 

Questão  Descrição  

Questão Fator 

Desvio-

padrão 
Média 

Desvio-

padrão 
Média 

Q1 

O seu setor desenvolve algum tipo de trabalho que envolva pesquisa 

de novos processos e/ou melhoria contínua das atividades 

desempenhadas internamente. 

1,089869 3,821192 

1,034101 3,798013 

Q2 

O seu setor desenvolve algum tipo de relacionamento com 

fornecedores externos, contribuindo no sentido de trazer melhorias no 

que diz respeito ao desenvolvimento dos processos internos da 

empresa. 

1,066901 3,682119 

Q3 

O acompanhamento das práticas e tendências do mercado com vistas a 

identificar novas oportunidades de negócio é feito de forma constante 

pelo seu setor. 

0,996284 3,768212 

Q4 
O seu setor desenvolve alguma atividade com foco no cliente, visando 

entender seus anseios, necessidades e interesses. 
0,983349 3,92053 
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A Tabela 18 apresenta as médias de cada um dos itens que compõem o Grupo 1, que 

reúne as capacidades da empresa de manter sua competitividade por meio da configuração de 

seus ativos. Podemos verificar que nenhuma das questões ultrapassou o patamar de 4,0 de 

média, estando a Q4 como sendo o resultado mais próximo e, portanto, o melhor desta 

variável latente. O item Q4 mostra que o desenvolvimento de atividades com foco no cliente, 

identificando seus anseios, necessidades, interesses é um prática presente e constante na 

empresa pesquisada, fortalecendo sua capacidade de manter a competitividade ao passo que 

está sempre analisando o comportamento do cliente e o direcionamento que o mercado está 

tomando.  

Em se tratando de uma distribuidora de combustíveis, um mercado onde o produto é 

uma commodity, não possuindo variações quanto à qualidade do produto, pouquíssima 

variação de preço e processos de entrega, o foco no cliente surge como alternativa de 

diferenciação e conquista de vantagem competitiva, sendo, portanto, uma visão que, se 

fortalecida, tende a trazer resultados interessantes para a empresa. Com média de 3,82, o item 

Q1 trata da pesquisa por novos processos e busca da melhoria contínua. Para o mercado 

pesquisado, é também um ponto de grande importância uma vez que, dada as margens muito 

estreitas de comercialização, estando os preços quase sempre atrelados a normas e 

regulamentações, os processos de melhoria contínua são caminhos percorridos no sentido, 

principalmente, de se melhorar os processos logísticos visando à redução de custos e aumento 

da eficiência. A média identificada com base na visão dos profissionais indica que trata-se de 

um tipo de processo abaixo do patamar ideal de realização. Contudo, o item com menor 

avaliação por parte da amostra pesquisada trata do item Q2, que, com média 3,68, atesta que a 

empresa pesquisada tem se relacionado pouco com fornecedores, fechado poucas parcerias e, 

assim, fazendo seus processos internos evoluírem em velocidade aquém de suas 

possibilidades.  
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Gráfico 17 – Questão 04 do indicador Grupo 1 de Capacidades Dinâmicas 

 

O Gráfico 17 demonstra o resultado do item Q4, que apresentou a melhor média do 

grupo 1 de capacidades dinâmicas. Nele, identificou-se que a concordância quanto à 

afirmativa se deu por parte de 72% dos pesquisados, com o processo mais relacionado à ala 

masculina da empresa. 41% dos pesquisados marcaram a opção 4, que indica o segundo 

melhor patamar de concordância, sendo um terço destes composto por profissionais na faixa 

etária entre 31 e 40 anos. Há que se dizer ainda que 46% dos profissionais que identificam 

este processo na empresa possuem entre 3 e 7 anos de empresa. Somado a isso, 58,8% dos 

profissionais com mais de 10 anos de serviço analisam o item da mesma forma. Essas 

informações permitem inferir que as atividades desenvolvidas pela empresa visando entender 

os anseios, interesses e necessidades dos clientes estão concentradas no grupo de profissionais 

mais experientes, com mais vivência e tempo de casa. Por um lado indica a confiança da 

empresa no Know How destes profissionais. Por outro, mostra que é um processo pouco 

ramificado e que não tem chegado a todas as esferas de trabalho. A análise gráfica do 

resultado de todas as questões do questionário de Capacidades Dinâmicas estão disponíveis 

no Apêndice D deste trabalho. 
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Tabela 19 – Média obtida por cada questionamento do indicador Grupo 2 de 

Capacidades Dinâmicas 

 

 

Questão  Descrição  

Questão Fator 

Desvio-

padrão 
Média 

Desvio-

padrão 
Média 

Q5 
O seu setor tem atuado no sentido de desenvolver produtos e/ou 

serviços que proporcionem facilidades aos clientes da empresa. 
0,999514 3,880795 

0,936056 3,918874 

Q6 

Os limites de atuação adotados atualmente pela empresa junto ao 

mercado são adequados. Ou seja, a empresa não se envolve com 

produtos e/ou serviços que não contribuam para os resultados 

esperados. 

0,928623 3,86755 

Q7 

As decisões a respeito do direcionamento dos investimentos levam em 

conta a possibilidade de inovação de processos e/ou acompanhamento 

das tendências de mercado. 

0,843937 3,960887 

Q8 

Algum tipo de ação e/ou postura é adotado pela gestão no sentido de 

se fortalecer e estimular o comprometimento dos profissionais da 

equipe quanto ao atendimento dos anseios e objetivos da empresa. 

0,972151 3,966265 

 

A Tabela 19 mostra os resultados obtidos em relação aos processos presentes no 

desenvolvimentos de capacidades para aproveitar oportunidades, que  foi a variável latente 

com melhor resultado dentro do construto das Capacidades Dinâmicas, com média 3,92. Das 

quatro questões que compõem o grupo, duas se destacaram praticamente com a mesma média 

(3,96): Q7 e Q8. Trata-se de uma média que também está muito próxima do indicativo que 

considera o item como sendo bom e, tendo em vista a diferença muito pequena, pode ser 

interpretado como um resultado positivo. O item Q7, especificamente, atesta que o 

direcionamento dos recursos, dos investimentos da empresa ao longo do ano e, 

consequentemente, decididos em orçamento, levam em conta questões relacionadas à 

inovação de processos e/ou acompanhamento das tendências de mercado. Tal 

acompanhamento é premissa fundamental das capacidades dinâmicas em muitos dos 

conceitos apresentados neste trabalho. Sendo assim, se uma empresa consegue acompanhar as 

tendências do mercado e realiza investimentos voltados a essa questão, terá melhores 

condições de manter sua vantagem competitiva mesmo em ambientes de turbulência e 

mudanças constantes. A empresa pesquisada está muito próxima desse limiar.  

Quanto ao item Q8, trata do papel do gestor no fomento ao comprometimento dos 

colaboradores em relação aos objetivos traçados pela empresa. Como visto na análise do 

construto de Clima Organizacional, os gestores da empresa pesquisada são bem avaliados, 

exercem liderança e são vistos como as pessoas mais indicadas para a função ocupada. A 

postura de liderança existente tem relação direta com a capacidade de gerar engajamento e 
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manter a motivação em níveis elevados. Sem uma postura de liderança, que transmita 

credibilidade, confiança e seja referência para os demais profissionais, a busca pelo 

comprometimento segue um caminho mais árduo e nem sempre de sucesso. A presença de 

bons lideres pode ser interpretada como a chave para o desenvolvimento desta capacidade 

dinâmica, ainda que o assunto não se esgote neste ponto. Já as questões Q5 e Q6, com médias 

próximas, porém menores, atestam que a empresa pode melhorar em relação a um melhor 

direcionamento do nicho de mercado no qual deseja atuar e maiores esforços no sentido de 

alterar processos que resultem em maiores facilidades para o cliente. 

 

 

Gráfico 18 – Questão 08 do indicador Grupo 2 de Capacidades Dinâmicas 

No Gráfico 18, é apresentado o resultado do item mais representativo do Grupo 2 de 

Capacidades Dinâmicas. Com média 3,96, 74,2% dos funcionários pesquisados concordaram 

com a afirmativa proposta pela questão Q8, estando homens e mulheres praticamente no 

mesmo patamar de avaliação. Nota-se também que os profissionais que compreendem a faixa 

etária até os 25 anos interpretam o desempenho do gestor quanto à geração de 

comprometimento de forma mais positiva do que os profissionais entre 26 e 40 anos. Outro 

ponto que merece observação é o de que quanto mais tempo de casa o profissional possui, 

menor é a sua percepção a respeito do potencial do gestor na geração de comprometimento. 

Da mesma forma, quanto maior é o nível de escolaridade dos respondentes, menor é sua visão 

a respeito desta capacidade. 



94 
 

 
 

Tabela 20 – Média obtida por cada questionamento do indicador Grupo 3 de Capacidades 

Dinâmicas 

Questão  Descrição  

Questão Fator 

Desvio-

padrão 
Média 

Desvio-

padrão 
Média 

Q9 
O modelo de gestão adotado pela empresa é preponderantemente 

descentralizado. 
1,050933 3,476821 

0,943492 3,781455 
Q10 

Existe a integração entre setores no sentido de se elaborar um produto 

ou serviço que gere diferenciação a partir da combinação de suas 

especialidades. 

0,886893 3,695364 

Q11 

O seu setor possui práticas ou rotinas voltadas à segurança da 

informação objetivando a gestão saudável do conhecimento e o 

impedimento de cópias não autorizadas. 

0,89265 4,172179 

 

Por fim, a Tabela 20 apresenta os resultados referente ao terceiro grupo, a última 

variável latente de Capacidades Dinâmicas analisadas neste trabalho. A média obtida pelo 

fator é de 3,78. Curiosamente, neste grupo constam os processos com melhor média e pior 

média de todo o questionário de Capacidades Dinâmicas. O item Q9, com média 3,4, traz a 

percepção dos respondentes quanto ao modelo de gestão existente na empresa. Ainda que os 

gestores sejam bem avaliados, como já visto nos indicativos de Clima Organizacional e de 

Capacidades Dinâmicas, entende-se que existe uma concentração das decisões tomadas pela 

empresa. A concentração de poder e/ou a baixa descentralização é bastante nociva para 

empresas em busca de manutenção de vantagem competitiva em ambientes de incertezas e 

rápidas mudanças. Isto porque atribui-se à descentralização a capacidade da empresa de agir e 

reagir com maior velocidade às demandas do mercado. Na visão dos funcionários, a empresa 

está abaixo do patamar mais adequado de descentralização, podendo ser interpretado como 

razoável. Diametralmente oposta está a análise dos profissionais quanto ao item Q11, que 

trata das rotinas e processos de segurança adotados pela empresa. Aqui os profissionais 

pesquisados entendem que, sim, a empresa adota medidas nesse sentido, fundamental para 

gestão da informação e para a manutenção de vantagem competitiva em situações onde o 

diferencial está no conhecimento adquirido ou na produção de produtos e/ou serviços inéditos, 

onde o segredo junto ao mercado e a impossibilidade de cópia da concorrência pode definir 

ganhos de competitividade. 
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Gráfico 19 – Questão 11 do indicador Grupo 3 de Capacidades Dinâmicas 

Na análise do item melhor avaliado no Grupo 3, a questão Q11, 84% da amostra 

pesquisada concordou com a afirmativa, percentual expressivo que atesta, de fato a grande 

abrangência e filosofia permanente de segurança da informação na empresa. Sabe-se que essa 

percepção, contudo, é inversamente proporcional à idade dos funcionários. Ou seja, existe um 

envolvimento maior dos profissionais mais jovens, principalmente na faixa entre 18 e 25 

anos, universitários, com a segurança da informação, quando comparados aos profissionais 

mais velhos da corporação. Em se tratando do cargo ocupado, 85,7% dos gestores avaliam a 

afirmativa de forma positiva, fato que permite inferir que as decisões estratégicas estão 

envolvidas no processo de segurança da informação, sendo este um fator crucial para o 

desenvolvimento desta capacidade. 

Apresentados todos os resultados obtidos a partir do questionário de avaliação do 

construto, é possível afirmar que o potencial de geração de capacidades dinâmicas na empresa 

pesquisada está sendo desenvolvido aquém das suas possibilidades. Os três fatores avaliados 

obtiveram médias inferiores a 4,0, que é o parâmetro de qualidade definido para este modelo 

de análise. Entretanto, ainda que abaixo da média 4,0, nota-se que os escores obtidos estão 

muito próximos do indicador, permitindo concluir que os processos necessários ao 

desenvolvimento de capacidades dinâmica estão sendo executados com intensidade razoável. 

A variável latente relacionada às capacidades de aproveitar oportunidades foi a que obteve 

melhor média, com 3,91. Processos relacionados a atividades com foco no cliente, a 

investimentos associados a tendências de mercado e a gestão focada no comprometimento são 
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os que mais contribuem para as capacidades dinâmicas da empresa, ao passo que o nível de 

descentralização da gestão e o nível de integração entre os setores são processos que merecem 

maior atenção. 

4.4 Correlações estatísticas entre Clima Organizacional e Capacidades Dinâmicas 

 

Uma vez apresentadas todas as características que compõem o clima organizacional e 

as capacidades dinâmicas da empresa, faz-se necessário realizar uma correlação entre ambos 

os construtos com vistas a identificar relações entre os assuntos e, em caso positivo, a avaliar 

a força dessas relações. O objetivo é entender se, dentre as características identificadas no 

clima organizacional, há características que possam contribuir positivamente na execução de 

processos que geram capacidades dinâmicas na empresa. Sabe-se que as capacidades 

dinâmicas são estimuladas pelo meio externo, mas sua execução, internamente, necessita de 

fatores internos para se desenvolver. O intuito, portanto, é saber se o clima organizacional é 

um desses fatores e/ou se características do clima podem contribuir nesse sentido. 

Para se fazer a análise dos dois construtos, optou-se por utilizar a Modelagem de 

Equações Estruturais, tendo em vista que busca-se a interpretação das variáveis latentes, não 

só na sua relação com variáveis observadas, como também na relação entre outras variáveis 

latentes. Ou seja, trata-se de correlações, relações de dependência, simultâneas que o trabalho 

visa realizar e o modelo consegue atender. 

A Modelagem de Equações Estruturais é um termo oriundo do inglês Structural 

Equation Modeling – SEM e, de acordo com Silva (2006), tem sido usada em quase todas as 

áreas de estudo, incluindo educação, marketing, psicologia, sociologia, administração, saúde, 

demografia, comportamento organizacional, biologia e genética.  “As razões para o interesse 

por essa técnica em tantas áreas são: a) fornecer um método direto para lidar com múltiplas 

relações simultaneamente com eficiência estatística e b) permitir avaliar as relações em 

âmbito geral e fornecer uma transição da análise exploratória para a análise confirmatória” 

(HAIR et al., 1998 apud SILVA, 2006, p. 11). Klem (1995) entende que a SEM pode ser vista 

como extensão da regressão múltipla se for considerado que na aplicação da regressão o 

pesquisador está interessado em prever uma única variável dependente, enquanto na SEM há 

mais de uma variável dependente. A preocupação nesta técnica é com a ordem das variáveis. 

Na regressão, X influencia Y. Na SEM, X influencia Y e Y influencia Z. (FARIAS; 



97 
 

 
 

SANTOS, 2000, P. 113). Campana et al (2009) reforça o conceito afirmando que trata-se de 

uma técnica robusta, pertencente à segunda geração de técnicas estatísticas multivariadas. 

Atinge esse objetivo ao modelar simultaneamente as relações entre múltiplos construtos 

dependentes e independentes (GEFEN et al, 2000). 

A técnica de Modelagem de Equações Estruturais também se adequa ao propósito do 

trabalho quando Goldenberger e Duncan (1973) ressaltam as situações em que a SEM se torna 

necessária: a) quando existem construtos latentes; b) quando as variáveis observadas contêm 

erros de mensuração e a relação desejada é entre variáveis observáveis e; c) quando existe 

interdependência entre as variáveis observadas. 

Para executar o modelo de análise, a estruturação dos dados se deu da seguinte forma. 

Serão analisadas, ao todo, 10 variáveis latentes, sendo 7 de clima organizacional (CO) e 3 de 

capacidades dinâmicas (CD). As variáveis latentes, também chamadas de fatores, 

correspondem à mesma estruturação de perguntas apresentada no decorrer desse trabalho. 

Dessa forma, nomearemos os fatores pelas siglas: Vida Profissional (CO1), Estrutura 

Organizacional (CO2), Incentivos Profissionais (CO3), Ambiente de Trabalho (CO4), 

Situação Financeira (CO5), Vida Social (CO6) e Saúde (CO7). O mesmo serve para os fatores 

de Capacidades Dinâmicas: Grupo 1 (CD1), Grupo 2 (CD2) e Grupo 3 (CD3). Considerando 

que o construto de Clima Organizacional possui 45 questões relacionadas no questionário, 

cada uma delas, também chamadas de variáveis observadas, estarão nomeadas de P1 a P45. 

Quanto às Capacidades Dinâmicas, que possuem 11 questões relacionadas, cada uma delas 

será nomeada de CAP1 a CAP11.  

Para validação do método, alguns testes são aplicados no sentido de garantir 

adequação dos dados ao formato de análise proposto. Dessa foram, foram realizados os testes 

de Qui-Quadrado, RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation), CFI (Relative Fit 

Index), TLI (Tucker-Lewis Index), WRMR  (Weighted Root Mean Square Residual), todos 

com resultados aceitáveis para a modelagem de equações.  

Um ponto importante a ser considerado é o de que em casos de variáveis contínuas, a 

técnica de Modelagem de Equações Estruturais exige que a amostra pesquisada seja normal, o 

que não é o caso para o trabalho em questão (conforme teste de Kolmogorov-smirnov e a 

distribuição negativamente  assimétrica apresentada nos gráficos de cada item). Contudo, o 
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modelo escolhido tem aplicação possível em função das variáveis serem interpretadas como 

categóricas, o que garante a análise em dados não-paramétricos.  

Estando com o modelo ajustado, o software Mplus 7.2 foi utilizado para a realização 

da modelagem que alcançou os seguintes resultados ao se tratar das correlações entre as 

variáveis latentes da pesquisa: 

Tabela 21 – Covariâncias entre variáveis latentes de Clima Organizacional e 

Capacidades Dinâmicas 

Fator 1 Fator 2 Estimate S.E. Est./S.E. P-Value 
 

Legenda – variáveis latentes 

CO2 CO1 0.678 0.046 14.682 0.000 
 

CO1 Vida Profissional 

CO3 CO1 0.739 0.036 20.773 0.000 
 

CO2 Estrutura Organizacional 

  CO2 0.556 0.050 11.135 0.000 
 

CO3 Incentivos Profissionais 

CO4 CO1 0.795 0.035 22.974 0.000 
 

CO4 Ambiente de Trabalho 

  CO2 0.748 0.038 19.750 0.000 
 

CO5 Situação Financeira 

  CO3 0.669 0.041 16.411 0.000 
 

CO6 Vida Social 

CO5 CO1 0.574 0.073 7.875 0.000 
 

CO7 Saúde 

  CO2 0.306 0.079 3.878 0.000 
 CD1 

Manutenção da 

competitividade   CO3 0.446 0.072 6.202 0.000 
 

  CO4 0.484 0.068 7.160 0.000 
 CD2 

Aproveitamento de 

oportunidades CO6 CO1 0.623 0.052 11.996 0.000 
 

  CO2 0.347 0.075 4.630 0.000 
 CD3 

Gerenciamento de 

ameaças/oportunidades   CO3 0.432 0.062 6.988 0.000 
 

  CO4 0.579 0.062 9.399 0.000 
   

  CO5 0.771 0.031 24.898 0.000 
   

CO7 CO1 0.326 0.067 4.858 0.000 
   

  CO2 0.162 0.079 2.039 0.041 
   

  CO3 0.289 0.061 4.739 0.000 
   

  CO4 0.334 0.067 4.999 0.000 
   

  CO5 0.471 0.053 8.868 0.000 
   

  CO6 0.502 0.058 8.646 0.000 
   

CD1 CO1 0.608 0.050 12.135 0.000 
   

  CO2 0.517 0.066 7.820 0.000 
   

  CO3 0.496 0.056 8.793 0.000 
   

  CO4 0.680 0.046 14.633 0.000 
   

  CO5 0.295 0.074 3.967 0.000 
   

  CO6 0.471 0.062 7.604 0.000 
   

  CO7  0.335 0.071 4.690 0.000 
   

CD2 CO1 0.701 0.048 14.564 0.000 
   

  CO2 0.648 0.048 13.441 0.000 
   

  CO3 0.528 0.052 10.204 0.000 
   

  CO4 0.797 0.039 20.579 0.000 
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  CO5 0.372 0.077 4.811 0.000 
   

  CO6 0.537 0.061 8.875 0.000 
   

  CO7  0.398 0.065 6.132 0.000 
   

  CD1 0.883 0.030 29.578 0.000 
   

CD3 CO1 0.697 0.059 11.770 0.000 
   

  CO2 0.500 0.069 7.271 0.000 
   

  CO3 0.514 0.064 8.081 0.000 
   

  CO4 0.763 0.049 15.531 0.000 
   

  CO5 0.483 0.086 5.600 0.000 
   

  CO6 0.619 0.063 9.864 0.000 
   

  CO7 0.470 0.070 6.746 0.000 
   

  CD1 0.765 0.051 15.099 0.000 
   

  CD2 0.886 0.041 21.556 0.000 
   

Fonte: dados da pesquisa (2014) 

 

A Tabela 21 está organizada de modo a gerar a correlação de todos os fatores entre si, 

sejam fatores de um mesmo construto, sejam fatores de construtos distintos. Assim, o fator da 

primeira coluna está sempre se relacionando com os fatores da segunda coluna de forma 

sucessiva até que todas as possibilidades de correlação sejam contempladas. A terceira diz 

respeito ao valor da correlação encontrada, estando o resultado cada vez mais forte na medida 

em que se aproxima de 1,0. A coluna seguinte demonstra o valor do erro padrão calculado e 

ao lado mostra a razão entre estimativa e erro padrão. Por fim, o P-value é o indicador que 

precisa ser menor ou igual a 0,05 para manter válida a equação. 

 

A análise dos dados mostra que é alto o número de correlações que podem ser 

interpretadas como significativas. Alguns autores entendem que valores acima de 0,3 já 

devem ser considerados para efeito de análise. Neste trabalho, iremos nos ater a fatores acima 

de 0,5. Por este parâmetro, foram identificadas 27 correlações significativas em um universo 

de 45 possibilidades ao se considerar os 10 fatores, todos correlacionados entre si. Na Figura 

1, é possível visualizar tais correlações a partir do diagrama da modelagem de equações 

estruturais: 
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Figura 1 – Diagrama: Modelagem de Equações Estruturais de CO e CD. 
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4.5 Avaliação das correlações entre Clima Organizacional e Capacidades Dinâmicas 

 

Considerando-se CO1, CO2, CO3 e CO4 como fatores internos de influência do Clima 

Organizacional e CO5, CO6 e CO7 como fatores externos de influência do mesmo, algumas 

conclusões foram alcançadas. O modelo mostra que todos os fatores internos de influência do 

Clima Organizacional estão correlacionados entre si de forma significativa, com valores que 

vão de 0,556 (o menos representativo, entre Estrutura Organizacional e Incentivos 

Profissionais) a 0,795 (o mais representativo, entre Ambiente de Trabalho e Vida 

Profissional). 

 

Quando analisamos os fatores externos de influência (CO5, CO6 e CO7), verificamos 

que há menor incidência em termos de correlações significativas entre as variáveis latentes, se 

comparado aos fatores internos de influência. Identifica-se relação forte entre CO5 e CO6 e 

no limiar de 0,5 entre CO6 e CO7. Em se tratando dos três fatores de influência externa do 

Clima Organizacional, a variável latente de Saúde é a que possui menor interferência em 

relação a todas as demais. Diametralmente oposta está a CO1, que trata da Vida Profissional, 

do orgulho de pertencer à empresa e da visão de sucesso e carreira. Este indicador está 

diretamente relacionado a todos os fatores de Clima Organizacional, entre internos e externo, 

exceção feita à Saúde. 

 

Pelos números apresentados, é possível dizer que o orgulho que os funcionários tem 

em trabalhar na empresa possui relação com a posição que eles ocupam dentro da hierarquia 

da empresa e no relacionamento existente entre chefes e subordinados (CO2). Os itens 

presentes em CO1 (Vida Profissional) também estão relacionados aos incentivos recebidos, à 

valorização do trabalho, remuneração e benefícios (CO3). Da mesma forma, o orgulho sentido 

pelos colaboradores também tem a ver com as percepções a respeito do ambiente de trabalho, 

das relações humanas existentes, a cultura e a comunicação (CO1 e CO4). No mesmo sentido, 

a liderança do chefe e a confiança transmitida por ele (CO2) possuem relação com o 

sentimento de reconhecimento que o profissional possui em relação às suas atividades (CO3).  

 

Em se tratando das variáveis latentes relacionadas às Capacidades Dinâmicas, também 

identifica-se que há forte correlação entre seus fatores, estando a relação menos significativa 

entre CD1 e CD3 (0,765) e a mais significativa entre CD2 e CD3 (0,886), muito próxima do 

valor alcançado para CD1 e CD2 (0,883). É possível afirmar que processos relacionados à 
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busca pela manutenção da competitividade, da melhoria contínua (CD1) estão relacionados ao 

aproveitamento e gerenciamento de oportunidades em função da busca de diferencial 

competitivo (CD3) e ameaças oriundas do mercado, a partir de ações internas com integração 

e comprometimento (CD2). 

 

Ao se fazer a análise de covariância entre os dois construtos, identificou-se 13 relações 

de valor significativo em 21 possibilidades. Analisando-se todas as 10 variáveis latentes, 

percebe-se que Saúde (CO7) é a variável com menor interação junto às demais, sem nenhuma 

associação às capacidades dinâmicas, estando correlacionada tão somente à variável de Vida 

Social. Ou seja, é possível inferir que estar saudável ou se sentir saudável é importante ao se 

levar em conta questões da vida particular, em sociedade. No que diz respeito ao ambiente 

corporativo, é um fator visto com pouca relevância pelos profissionais pesquisados. 

 

Em situação totalmente distinta está a variável de Vida Profissional (CO1). Esta é a 

variável latente com o maior número de correlações significativas e maior média de escores 

identificados. Possui relação de 0,608 sobre a CD1, que trata de questões relacionadas à 

manutenção da competitividade; de 0,701 sobre a CD2, que engloba questões a respeito do 

aproveitamento de oportunidades pela empresa e está também correlacionada a CD3 (0,697). 

Dessa forma, é possível inferir que o sentimento de orgulho da empresa e das atividades às 

quais desempenha são importantes para a execução de processos relativos às Capacidades 

Dinâmicas.  

 

Outra variável latente de Clima Organizacional também associada ao desenvolvimento 

das Capacidades Dinâmicas é a de Estrutura Organizacional (CO2). Ainda que em patamar 

levemente inferior à CO1, também está correlacionada a CD1, CD2 e CD3, nos permitindo 

constatar que o papel do gestor é de grande importância ao se mostrar líder, ao se ter a 

confiança da equipe para que esta venha a realizar os processos relativos às Capacidades 

Dinâmicas dentro de um patamar que cumpra os objetivos da empresa, gerando o 

comprometimento e o engajamento necessários para este fim. 

 

A variável CO3 está relacionada às capacidades dinâmicas. Seus escores, contudo, 

estão todos abaixo de 0,600 o que mostra que, apesar do sentimento de reconhecimento 
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profissional ser importante, sua relação com o desenvolvimento dos processos que geram 

capacidade dinâmica é menos significativa quando comparada às demais correlações. 

 

A variável C4, que trata do ambiente de trabalho, é, tal qual CO1 e CO2, 

correlacionada positivamente às três CDs, com valores correlacionais de 0,680, 0,797 e 0,763. 

Aqui, é possível inferir que as relações entre colegas de trabalho, a comunicação que ocorre, a 

burocracia presente e a cultura organizacional contribuem positivamente para o desempenho 

relativo aos processos que geram capacidades dinâmicas. 

 

No que diz respeito à CO5, a correlação com as variáveis latentes de CDs são muito 

fracas. Isso nos permite concluir que a situação financeira do profissional, particularmente 

falando, não interfere no seu desempenho e na execução de suas atividades na empresa. Uma 

vez que a qualidade das suas atividades não são impactadas e nem sua produtividades, 

significa dizer que independentemente da situação financeira ser boa ou ruim, quaisquer dos 

processos que geram capacidade dinâmica seguirão dentro do patamar que a organização 

costuma desenvolver normalmente. 

 

Falando da variável CO6, não há correlação significante quanto à CD1 (0,471), mas é 

possível analisá-la em relação à CD2 (0,537) e CD3 (0,619). Pode-se afirmar que a percepção 

positiva a respeito de seu convívio social e nível intelectual e social podem contribuir para o 

desenvolvimento de processos que envolvam a integração entre os setores, as relações 

interpessoais. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Uma vez apresentados todos os dados que caracterizam o clima organizacional e as 

capacidades dinâmicas presentes em uma empresa do segmento de combustíveis brasileiro, as 

informações adquiridas permitem a realização das conclusões sobre o trabalho atendendo ao 

objetivo geral aqui proposto: analisar a relação entre o clima organizacional e o 

desenvolvimento de capacidades dinâmicas na empresa pesquisada. 

Sobre o objetivo de identificar as principais características do clima organizacional da 

empresa analisada adotou-se inicialmente o modelo de pesquisa baseado no trabalho de Bispo 

(2006), que subdivide as questões em fatores internos e externos de influência. Após a 

aplicação de um questionário piloto, algumas questões relativas aos fatores externos foram 

excluídas da pesquisa principal, em função das baixas correlações apresentadas. O modelo foi 

formatado para abordagem em escala likert, facilitando a análise quantitativa. As perguntas 

presentes no questionário visavam atender a sete variáveis latentes: Vida Profissional, 

Estrutura Organizacional, Incentivos Profissionais, Ambiente de Trabalho, Situação 

Financeira, Vida Social e Saúde. 

De um modo geral, é possível dizer que a empresa pesquisada possui um bom clima 

organizacional. Ao se obter as médias de cada um dos indicadores de clima, praticamente 

todos apresentaram um coeficiente acima de 4,0 que, conforme Martins (2004), aponta para 

bons resultados. A variável latente Vida Profissional destaca o sentimento de orgulho 

identificado nos profissionais que trabalham na empresa, bem como a preocupação dos 

mesmos em relação ao futuro da instituição, demonstrando o forte comprometimento para 

com a mesma. Já a variável Estrutura Organizacional ressalta que, na visão dos profissionais 

pesquisados, seus gestores são as pessoas mais indicadas para o exercício da função, além de 

transmitirem confiança e serem vistos como líderes. A respeito dos Incentivos Profissionais, 

há uma percepção de que os funcionários sentem que seus trabalhos são reconhecidos e 

valorizados, principalmente no ambiente familiar e/ou entre amigos. O  ambiente de trabalho 

é considerado saudável, adequado e propício às atividades. Ressalta-se também o bom 

convívio e relacionamento entre os colegas de trabalho, bem como uma comunicação interna 

eficiente. Nenhuma variável foi avaliada de forma negativa, porém avaliações regulares foram 

obtidas a respeito da questão salarial, do sistema de meritocracia da empresa, da burocracia 

existente, além de uma percepção de insegurança na manutenção do emprego. 
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Sobre os fatores externos de influência do clima organizacional, identificou-se que os 

profissionais estão satisfeitos com sua situação financeira (com julgamento moderado para o 

patrimônio); avaliam positivamente sua vida social e são bem resolvidos quanto a questões 

religiosas. Em contrapartida, sobre a saúde, não estão totalmente satisfeitos com suas práticas 

esportivas, da mesma forma que seu estado físico. A proposta de se analisar fatores externos 

ao clima organizacional visou identificar questões que pudessem interferir no ambiente 

interno de trabalho. As análises estatísticas aplicadas confirmaram a existência de correlações, 

contudo de forma moderada e/ou baixa. 

A respeito das capacidades dinâmicas presentes na empresa, para a sua identificação e 

consequente atendimento ao objetivo específico proposto, foi elaborado um modelo de 

pesquisa inédito baseado nos conceitos de Teece (2007). O modelo proposto avalia a 

existência de 11 processos relacionados ao desenvolvimento de capacidades dinâmicas, 

conforme Teece (2007), a partir do julgamento e interpretação dos próprios funcionários. 

Com o modelo proposto, defende-se a ideia de que a identificação das capacidades dinâmicas 

de uma instituição a partir da visão de seus profissionais é válida porque, ainda que o 

direcionamento estratégico da empresa seja definido pelo corpo gerencial, a aplicação prática 

e seu real funcionamento, como parte das atividades cotidianas, passa pela participação direta 

dos profissionais nas atividades ou do conhecimento dos mesmos a respeito dos objetivos da 

empresa e estratégias traçadas para este fim. O questionário avalia a intensidade com a qual a 

empresa desenvolve os processos listados. Se a intensidade é baixa, significa que o processo 

não está incorporado à rotina da instituição ou sua frequência é pequena, não possuindo forças 

para gerar uma capacidade dinâmica. 

Após a validação do questionário por meios estatísticos, bem como sua aprovação em 

aplicação de pesquisa piloto, foi possível extrair a avaliação média de cada variável latente 

(três, no caso das capacidades dinâmicas), tal qual o modelo utilizado na análise de Clima 

Organizacional. Constatou-se que o desenvolvimento dos processos geradores de capacidades 

dinâmicas nas três subdivisões do construto, conforme Teece (2007), apresentou escores 

abaixo de 4,0, ainda que muito próximos, o que nos permite inferir que tais processos 

precisam ser aperfeiçoados pela empresa pesquisada caso a mesma deseje se manter próspera 

junto ao mercado de mudanças e incertezas do qual faz parte. O único processo avaliado com 

média acima de 4,0 foi o que informa que a empresa se preocupa com a segurança da 

informação, evitando cópias não autorizadas e consequente perda de vantagem competitiva. 
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Sobre a variável latente relacionada à manutenção da competitividade, os processos avaliados 

com maiores médias foram os da realização de atividades com foco no cliente e da busca por 

melhorias contínuas. Por outro lado, entende-se que os relacionamentos com fornecedores 

externos e parceiros deixam a desejar.  Em relação ao fator que reúne as capacidades de 

aproveitar oportunidades, identifica-se  uma gestão dedicada ao comprometimento dos 

funcionários. Entende-se, contudo, que os limites de atuação da empresa no mercado devem 

ser revistos. Percebe-se, por fim, que a integração entre setores pode ser melhorada e que a 

gestão da empresa não é vista como descentralizada.  

Considerando o levantamento de todas as características de clima organizacional e de 

capacidades dinâmicas presentes na instituição pesquisada, foi possível, então realizar uma 

correlação estatística entre os construtos a partir da técnica de Modelagem de Equações 

Estruturais, que permite a realização de correlações simultâneas entre variáveis latentes. Com 

isso, após os testes de ajuste e aderência, 10 fatores foram correlacionados entre si. O 

trabalhou confirma que, sim, existe relação entre Clima Organizacional e Capacidades 

Dinâmicas. Em 21 correlações realizadas, 13 apresentaram carga significante de correlação.  

No estudo de caso específico da empresa avaliada, o orgulho dos profissionais, sua 

preocupação com o futuro da instituição, o bom ambiente de trabalho, a comunicação interna 

eficiente, as boas relações humanas e a boa qualidade de gestão e liderança são características 

do clima organizacional que contribuem com todos os processos geradores de capacidades 

dinâmicas avaliados que, para obterem melhores resultados necessitam, por outro lado, de 

ajustes na descentralização da gestão, na melhoria dos processos burocráticos, de salário e 

segurança no emprego. O Clima Organizacional não é, portanto, um elemento gerador de 

capacidades dinâmicas, mas disponibiliza, sem sombra de dúvida, elementos que contribuem 

para a formação das mesmas. 

Os resultados devem considerar as limitações presentes no estudo, como o fato da 

pesquisa ocorrer em apenas uma empresa, os construtos analisados ainda estarem em processo 

de evolução e o questionário ter sido aplicado em funcionários, levando-se em conta gestores 

e não gestores, mas desprezando o posicionamento da alta gestão da instituição. 

Visando a ampliação do conhecimento disponível a respeito das Capacidades 

Dinâmicas, sugere-se aqui o estudo da mesma em relação a outros construtos que, tal qual o 
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Clima Organizacional, analise o ambiente interno da empresa, como o 

intraempreendedorismo, a burocracia, a liderança e a Cultura Organizacional. 
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APÊNDICE A 

Modelo de questionário de Clima Organizacional desenvolvido especificamente para este 

trabalho, tendo como base o modelo de Bispo (2006). 

Obs: todas as informações introdutórias necessárias para a aplicação do questionário e a 

obtenção de respostas condizentes com os objetivos propostos foram explanadas verbalmente 

e presencialmente pelo pesquisador junto ao público pesquisado, antes do início da aplicação, 

garantindo o esclarecimento da iniciativa e a elucidação de dúvidas eventuais. 

DADOS DO 

RESPONDENTE 

      

                        

  SEXO 

 

TEMPO DE 

EMPRESA 

 

CARGO/FUNÇÃO 

 

  

  (   ) Masculino 

 

(   ) Até 1 ano 

 

(   ) Assistente/Analista/Assessor 

 

  

  (   ) Feminino 

 

(   ) Entre 1 e 3 anos 

 

(   ) Supervisor/Coordenador/ Gerente 

 

  

  

  

(   ) Entre 3 e 7 anos 

   

  

  

  

(   ) Entre 7 e 10 

anos 

 

ÁREA 

 

  

  IDADE 

 

(   ) Acima de 10 nos 

 

(   ) Comercial 

 

  

  (   ) Até 20 anos 

   

(   ) Jurídica 

 

  

  (   ) Entre 21 e 25 anos 

   

(   ) Recursos Humanos 

 

  

  (   ) Entre 26 e 30 anos 

 

ESCOLARIDADE 

 

(   ) Contact Center 

 

  

  (   ) Entre 31 e 40 anos 

 

(   ) Ensino médio 

 

(   ) Tecnologia 

 

  

  (   ) Entre 41 e 50 anos 

 

(   ) Universitário 

 

(   ) Operações 

 

  

  (   ) Acima de 50 anos 

 

(   ) Ensino superior 

 

(   ) Financeiro 

 

  

  

  

(   ) Pós-graduação 

 

(   ) Administrativo 

 

  

  

    

(   ) Controladoria 

 

  

                

 

 

 

Instruções: Todas as questões possuem cinco opções de resposta em uma escala crescente de nota entre 1 e 5, sendo 1 para “Discordo 

Totalmente” e 5 para “Concordo Totalmente”. 

 

Todas as questões aqui colocadas possuem aplicação exclusivamente acadêmica. 

 

 

Ficha de pesquisa n1: Levantamento dos fatores internos de influência do relacionamento entre os funcionários e a empresa 

 

Vida Profissional 

 

1. Sinto orgulho de trabalhar nesta empresa. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

2. Sinto orgulho da minha atividade nesta empresa. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

3. Acho que a empresa me oferece um bom plano de carreira. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

4. Costumo indicar esta empresa como alternativa de emprego para meus amigos e parentes. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

5. Eu me preocupo com o futuro desta empresa. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

6. Considero que estou obtendo sucesso na minha carreira e na minha vida profissional. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

7. Gostaria que meus filhos trabalhassem nesta empresa. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

8. Dependo apenas dos meus próprios esforços para obter o sucesso profissional e de carreira na empresa. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  
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9. Os cursos e treinamentos que fiz são suficientes para o exercício das minhas atividades. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

 

Estrutura Organizacional 

 

10. Eu confio plenamente no meu chefe imediato. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

11. O meu chefe imediato é um líder. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

12. O meu chefe imediato é a pessoa mais indicada para a função que ocupa. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

13. Estou satisfeito com a estrutura hierárquica (chefes e subordinados) a que estou vinculado. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

 

Incentivos Profissionais 

 

14. Considero que o meu trabalho é reconhecido e valorizado pela empresa. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

15. Considero que o meu trabalho é reconhecido e valorizado pela minha família. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

16. Considero que o meu trabalho é reconhecido e valorizado pelos meus amigos e parentes. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

Remuneração 

 

17. Acho justo o meu salário atual. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

18. O meu patrimônio é condizente com os esforços que tenho feito pela empresa. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

19. Meu emprego é seguro na empresa, ou seja, não corro o risco de ser demitido sem motivo. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

 

Nível Sociocultural 

 

20. O meu nível cultural e intelectual é suficiente para o exercício das minhas atividades na empresa. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

21. O meu nível social é suficiente para o exercício das minhas atividades na empresa. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

Transporte dos Funcionários 

 

22. Não tenho tido problemas com o transporte casa–empresa/empresa–casa. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

 

Ambiente de Trabalho 

 

23. O ambiente de trabalho favorece a execução das minhas atividades na empresa. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5     

 

24. O relacionamento com meus colegas de trabalho favorece a execução das minhas atividades na empresa. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

25. A burocracia adotada na empresa favorece a execução das minhas atividades na empresa. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5     

 

26. A Cultura Organizacional (tradições, práticas e costumes adotados na empresa que não estão previstos em qualquer regra) adotada na 

empresa favorece a execução das minhas atividades na empresa. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

27. A comunicação interna me deixa bem informado a respeito das atividades que estão ocorrendo na empresa. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  
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28. O meu gestor me mantém bem informado a respeito de todos os procedimentos do setor. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

29. A comunicação existente entre o meu setor e demais áreas favorece a execução das minhas atividades na empresa. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

 

Assistência aos Funcionários 

30. A assistência de médico e dentista e a assistência social adotadas na empresa favorecem a execução das minhas atividades na empresa. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

Ficha de pesquisa nº 2 

Levantamento dos fatores externos de influência do relacionamento entre os funcionários e a empresa 

 

 

Situação Financeira 

31. Estou satisfeito com a minha residência. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5     

 

32. Estou satisfeito com o meu carro. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5     (   ) Não possuo carro 

 

33. Estou satisfeito com o vestuário que estou podendo proporcionar à minha família. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

34. Estou com a minha situação financeira em ordem. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

35. Estou satisfeito com o meu patrimônio. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

 

Vida Social 

36. Estou satisfeito com o meu nível social. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

37. Estou satisfeito com o meu convívio social. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

38. Estou satisfeito com o meu nível intelectual. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

39. Estou satisfeito com o meu nível cultural. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5     

 

40. Estou satisfeito com a minha religião. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5       (   ) Não tenho religião 

 

 

Saúde 

41. Estou satisfeito com as minhas práticas desportivas. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5     

 

42. Estou satisfeito com o meu estado físico. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

43. Estou satisfeito com o meu estado mental. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

 

Férias e Lazer 

44. Estou satisfeito com as minhas últimas férias. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5  

 

45. Estou planejando para que as minhas próximas férias sejam muito boas. 

(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5     
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APÊNDICE B 

Modelo de questionário de Capacidades Dinâmicas desenvolvido especificamente para este 

trabalho, inspirado na teoria de Teece (2007). 

Questionário relativo aos indicadores de Capacidades Dinâmicas: 

1 - O seu setor desenvolve algum tipo de trabalho que envolva pesquisa de novos processos e/ou melhoria 

contínua das atividades desempenhadas internamente. 

(  ) 1 (discordo totalmente)       (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5 (concordo totalmente)    

 

2 - O seu setor desenvolve algum tipo de relacionamento com fornecedores externos, contribuindo no sentido de 

trazer melhorias no que diz respeito ao desenvolvimento dos processos internos da empresa. 

(  ) 1 (discordo totalmente)       (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5 (concordo totalmente)    

 

3 - O acompanhamento das práticas e tendências do mercado com vistas a identificar novas oportunidades de 

negócio é feito de forma constante pelo seu setor. 

(  ) 1 (discordo totalmente)       (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5 (concordo totalmente)    

 

4 - O seu setor desenvolve alguma atividade com foco no cliente, visando entender seus anseios, necessidades e 

interesses. 

(  ) 1 (discordo totalmente)       (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5 (concordo totalmente)    

 

5 - O seu setor tem atuado no sentido de desenvolver produtos e/ou serviços que proporcionem facilidades aos 

clientes da empresa. 

(  ) 1 (discordo totalmente)       (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5 (concordo totalmente)    

 

6 - Os limites de atuação adotados atualmente pela empresa junto ao mercado são adequados. Ou seja, a empresa 

não se envolve com produtos e/ou serviços que não contribuam para os resultados esperados. 

(  ) 1 (discordo totalmente)       (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5 (concordo totalmente)    

 

7 - As decisões a respeito do direcionamento dos investimentos levam em conta a possibilidade de inovação de 

processos e/ou acompanhamento das tendências de mercado. 

(  ) 1 (discordo totalmente)       (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5 (concordo totalmente)    

 

8 - Algum tipo de ação e/ou postura é adotado pela gestão no sentido de se fortalecer e estimular o 

comprometimento dos profissionais da equipe quanto ao atendimento dos anseios e objetivos da empresa. 

(  ) 1 (discordo totalmente)       (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5 (concordo totalmente)    

 

9 - O modelo de gestão adotado pela empresa é preponderantemente descentralizado. 

(  ) 1 (discordo totalmente)       (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5 (concordo totalmente)    

 

10 - Existe a integração entre setores no sentido de se elaborar um produto ou serviço que gere diferenciação a 

partir da combinação de suas especialidades. 

(  ) 1 (discordo totalmente)       (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5 (concordo totalmente)    

 

11 - O seu setor possui práticas ou rotinas voltadas à segurança da informação objetivando a gestão saudável do 

conhecimento e o impedimento de cópias não autorizadas. 

(  ) 1 (discordo totalmente)       (  ) 2       (  ) 3       (  ) 4       (  ) 5 (concordo totalmente)    
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APÊNDICE C 

Cargas fatoriais identificadas para cada item dos questionários aplicados no desenvolvimento 

deste trabalho: 

Tabela C - 1 – Fator Vida Profissional de Clima Organizacional – carga fatorial dos 

componentes 

Questão  Descrição  
Carga 

Fatorial 

P1 Sinto orgulho de trabalhar nesta empresa. 0,751 

P2 Sinto orgulho da minha atividade nesta empresa. 0,789 

P3 Acho que a empresa me oferece um bom plano de carreira. 0,674 

P4 
Costumo indicar esta empresa como alternativa de emprego para meus amigos e 

parentes. 
0,629 

P5 Eu me preocupo com o futuro desta empresa. 0,603 

P6 Considero que estou obtendo sucesso na minha carreira e na minha vida profissional. 0,776 

P7 Gostaria que meus filhos trabalhassem nesta empresa. 0,678 

P8 
Dependo apenas dos meus próprios esforços para obter o sucesso profissional e de 

carreira na empresa. 
0,502 

P9 
Os cursos e treinamentos que fiz são suficientes para o exercício das minhas 

atividades. 
0,496 

P20 
O meu nível cultural e intelectual é suficiente para o exercício das minhas atividades 

na empresa. 
0,859 

P21 O meu nível social é suficiente para o exercício das minhas atividades na empresa. 0,878 

P22 Não tenho tido problemas com o transporte casa-empresa/empresa-casa. 0,687 

 

Tabela C - 2 – Fator Estrutura Organizacional de Clima Organizacional – carga fatorial dos 

componentes 

Questão  Descrição  Carga Fatorial 

P10 Eu confio plenamente no meu chefe imediato. 0,903 

P11 O meu chefe imediato é um líder. 0,909 

P12 O meu chefe imediato é a pessoa mais indicada para a função que ocupa. 0,933 

P13 
Estou satisfeito com a estrutura hierárquica (chefes e subordinados) a que estou 

vinculado. 
0,853 

 

Tabela C - 3 – Fator Incentivos Profissionais de Clima Organizacional – carga fatorial dos 

componentes 

Questão  Descrição  Carga Fatorial 

P14 Considero que o meu trabalho é reconhecido e valorizado pela empresa. 0,504 

P15 Considero que o meu trabalho é reconhecido e valorizado pela minha família 0,916 

P16 
Considero que o meu trabalho é reconhecido e valorizado pelos meus amigos e 

parentes. 
0,920 

P17 Acho justo o meu salário atual. 0,898 

P18 O meu patrimônio é condizente com os esforços que tenho feito pela empresa. 0,869 

P30 
A assistência de médico e dentista e a assistência social adotadas na empresa 

favorecem a execução das minhas atividades na empresa. 
0,535 
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Tabela C - 4 – Fator Ambiente de Trabalho de Clima Organizacional – carga fatorial dos 

componentes 

Questão  Descrição  Carga Fatorial 

P19 Meu emprego é seguro na empresa, ou seja, não corro o risco de ser demitido sem 

motivo. 
0,808 

P23 O ambiente de trabalho favorece a execução das minhas atividades na empresa. 0,831 

P24 O relacionamento com meus colegas de trabalho favorece a execução das minhas 

atividades na empresa. 
0,878 

P25 A burocracia adotada na empresa favorece a execução das minhas atividades na 

empresa. 
0,630 

P26 A Cultura Organizacional adotada na empresa favorece a execução das minhas 

atividades na empresa. 
0,685 

P27 A comunicação interna me deixa bem informado a respeito das atividades que estão 

ocorrendo na empresa. 
0,579 

P28 O meu gestor me mantém bem informado a respeito de todos os procedimentos do 

setor. 
0,703 

P29 A comunicação interna existente entre o meu setor e demais áreas favorece a 

execução das minhas atividades na empresa. 
0,723 

 

Tabela C - 5 – Fator Situação Financeira de Clima Organizacional – carga fatorial dos 

componentes 

Questão  Descrição  Carga Fatorial 

P31 Estou satisfeito com a minha residência. 0,614 

P32 Estou satisfeito com o meu carro. 0,635 

P33 Estou satisfeito com o vestuário que estou podendo proporcionar à minha família. 0,764 

P34 Estou com minha situação financeira em ordem. 0,708 

P35 Estou satisfeito com o meu patrimônio. 0,853 

 

Tabela C - 6 – Fator Vida Social de Clima Organizacional – carga fatorial dos componentes 

Questão  Descrição  Carga Fatorial 

P36 Estou satisfeito com o meu nível social. 0,794 

P37 Estou satisfeito com o meu convívio social. 0,756 

P38 Estou satisfeito com o meu nível intelectual. 0,818 

P39 Estou satisfeito com o meu nível cultural. 0,875 

P40 Estou satisfeito com a minha religião. 0,728 

P44 Estou satisfeito com as minhas últimas férias. 0,548 

P45 Estou planejando para que as minhas próximas férias sejam muito boas. 0,755 

 

Tabela C - 7 – Fator Saúde de Clima Organizacional – carga fatorial dos componentes 

Questão  Descrição  Carga Fatorial 

P41 Estou satisfeito com as minhas práticas esportivas. 0,901 

P42 Estou satisfeito com o meu estado físico. 0,918 

P43 Estou satisfeito com o meu estado mental. 0,781 
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Tabela C - 8 – Fator Grupo 1 de Capacidades Dinâmicas – carga fatorial dos componentes 

Questão  Descrição  Carga Fatorial 

CAP1 
O seu setor desenvolve algum tipo de trabalho que envolva pesquisa de novos 

processos e/ou melhoria contínua das atividades desempenhadas internamente. 
0,866 

CAP2 

O seu setor desenvolve algum tipo de relacionamento com fornecedores externos, 

contribuindo no sentido de trazer melhorias no que diz respeito ao desenvolvimento 

dos processos internos da empresa. 

0,875 

CAP3 
O acompanhamento das práticas e tendências do mercado com vistas a identificar 

novas oportunidades de negócio é feito de forma constante pelo seu setor. 
0,815 

CAP4 
O seu setor desenvolve alguma atividade com foco no cliente, visando entender seus 

anseios, necessidades e interesses. 
0,773 

 

Tabela C - 9 – Fator Grupo 2 de Capacidades Dinâmicas – carga fatorial dos componentes 

Questão  Descrição  Carga Fatorial 

CAP5 
O seu setor tem atuado no sentido de desenvolver produtos e/ou serviços que 

proporcionem facilidades aos clientes da empresa. 
0,818 

CAP6 

Os limites de atuação adotados atualmente pela empresa junto ao mercado são 

adequados. Ou seja, a empresa não se envolve com produtos e/ou serviços que não 

contribuam para os resultados esperados. 

0,654 

CAP7 

As decisões a respeito do direcionamento dos investimentos levam em conta a 

possibilidade de inovação de processos e/ou acompanhamento das tendências de 

mercado. 

0,806 

CAP8 

Algum tipo de ação e/ou postura é adotado pela gestão no sentido de se fortalecer e 

estimular o comprometimento dos profissionais da equipe quanto ao atendimento dos 

anseios e objetivos da empresa. 

0,822 

 

Tabela C - 10 – Fator Grupo 3 de Capacidades Dinâmicas – carga fatorial dos componentes 

Questão  Descrição  Carga Fatorial 

CAP9 O modelo de gestão adotado pela empresa é preponderantemente descentralizado. 0,818 

CAP10 
Existe a integração entre setores no sentido de se elaborar um produto ou serviço que 

gere diferenciação a partir da combinação de suas especialidades. 
0,802 

CAP11 

O seu setor possui práticas ou rotinas voltadas à segurança da informação 

objetivando a gestão saudável do conhecimento e o impedimento de cópias não 

autorizadas. 

0,665 
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APÊNDICE D 

Gráficos e análises complementares do resultado de todos os itens presentes nos questionários 

adotados: 

 

 

Gráfico D - 1 – Questão 01 do indicador Vida Profissional de Clima Organizacional 

O gráfico que ilustra os resultados da primeira questão mostra que em uma amostra de 151 

pesquisados, 95% apresentaram uma concordância positiva, estando praticamente 70% concordando 

totalmente com a afirmação. O grupo que nem concorda nem discorda representa 4% e apenas um 

colaborador de fato discordou do item avaliado. Dentre aqueles que sentem mais orgulho da empresa, 

os homens são mais representativos proporcionalmente (73% a 66%) e a faixa etária com menos de 30 

anos é 60% do total que, se tiver até um ano de tempo de serviço, tem 80% desse público apontando a 

alternativa mais valorosa. Em se tratando da escolaridade, identificou-se que à medida que o 

profissional tem um nível de formação melhor, seu orgulho em trabalhar na empresa é inversamente 

proporcional, exceção feita aos gestores, que possuem sentimento de orgulho maior do que os não 

gestores. 
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Gráfico D - 2 – Questão 02 do indicador Vida Profissional de Clima Organizacional 

Aqueles que atestam sentir orgulho em relação à atividade que desempenham na empresa responde por 

77% do público pesquisado. Contudo, além de valores absolutos inferiores para os itens de 

concordância, há também ênfase menor quando se comparado ao orgulho que sentem de trabalhar na 

empresa. Os homens sentem mais orgulho de suas atividades na empresa (79,1%), da mesma forma 

que os profissionais acima dos 40 anos de idade (84,6%) e profissionais com apenas o ensino médio 

(81,8%) junto com pós-graduados (82,6%). Em se tratando da função ocupada, 90% dos gestores 

sentem orgulho de suas atividades na empresa. 

 

Gráfico D - 3 – Questão 03 do indicador Vida Profissional de Clima Organizacional 
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O plano de carreira oferecido pela empresa é visto com grande diferença entre homens e mulheres. O 

índice de homens que concordam totalmente com a afirmativa é 74% superior ao de profissionais do 

sexo feminino, apesar do percentual de respostas afirmativas entre ambos ser semelhante. Profissionais 

entre 25 e 40 anos, principalmente acima de 30 anos, enxergam o plano de carreira de forma menos 

positiva. Nota-se também que a percepção positiva quanto ao plano de carreira é inversamente 

proporcional ao tempo de serviço do profissional: quanto mais tempo de casa tem o funcionário, 

menor é sua nota para este item. O mesmo pode se dizer ao nível de escolaridade, pois universitários 

tem o dobro de percepção positiva dos pós-graduados. 

 

 

Gráfico D - 4 – Questão 04 do indicador Vida Profissional de Clima Organizacional 

Com relação à indicação da empresa para amigos e parentes, nota-se que a inclinação positiva para 

esta questão é bastante semelhante entre os pesquisados, independentemente do perfil de sexo e idade. 

Percebe-se, contudo, que quanto maior é o tempo de casa dos profissionais, menores são seus 

indicadores positivos nesse sentido: 41% dos funcionários com mais de 10 anos de empresa em 

comparação aos 67% de funcionários que ainda não completaram um ano. 90% dos profissionais com 

apenas o ensino médio costumam indicar a empresa como alternativa de emprego: percentual bem 

superior a todos os demais grupos de escolaridade que compõem a amostra. 
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Gráfico D - 5 – Questão 05 do indicador Vida Profissional de Clima Organizacional 

Mais um item com resultado bastante positivo, onde 93% dos pesquisados concordam com a 

afirmação de que se preocupam com o futuro da empresa: um traço que tem relação direta com o 

comprometimento na busca de resultados e objetivos estabelecidos. Há que considera, contudo, que 

trata-se de uma preocupação que diminui gradativamente de acordo com a idade dos profissionais e 

com o grau de instrução que possuem. Ou seja, profissionais mais jovem e com menor grau de 

escolaridade afirmam se preocupar mais com o futuro da empresa do que funcionários veteranos e 

com melhor escolaridade. 

 

Gráfico D - 6 – Questão 06 do indicador Vida Profissional de Clima Organizacional 
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77% dos respondentes entendem que estão obtendo sucesso em suas carreiras e vida profissional. 

Quando consideramos apenas aqueles que responderam à questão com 5 na escala, percebemos que é 

representativa a diferença de visão entre homens e mulheres (53,7% a 28,6%). Profissionais entre 21 e 

25 anos estão entre os mais otimistas (65,7%), valor que cai para 29,2% na faixa entre 26 e 40 anos, 

voltando a subir em seguida. Em relação ao tempo de empresa, aqueles que concordam totalmente 

com a afirmativa da questão, após 10 anos de atuação, não passam de 12%. Em contrapartida, em se 

tratando dos gestores, a visão positiva sobre sucesso na carreira pertence a 90%. 

 

Gráfico D - 7 – Questão 07 do indicador Vida Profissional de Clima Organizacional 

No que diz respeito ao fator Vida Profissional, este é um dos itens com média mais baixa de avaliação, 

onde 65% dos pesquisados concordam com a afirmativa da questão. Um quarto dos pesquisados não 

se posicionaram nem contra nem a favor e 10% se manifestara contrários à afirmativa. A percepção de 

que a instituição seria um bom local de trabalho para os filhos é mais marcante entre os profissionais 

com menor escolaridade (90%) e menor entre aqueles com nível superior (56%). 
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Gráfico D - 8 – Questão 08 do indicador Vida Profissional de Clima Organizacional 

Este é outro item com média abaixo das demais questões do indicador Vida Profissional, onde pouco 

mais da metade dos entrevistados concordam com a afirmativa. Quando avaliamos apenas aqueles que 

concordam totalmente, o percentual de mulheres é 50% inferior ao dos homens (17,9% a 40,3%), 

numa demonstração de que questões relacionadas à meritocracia e/ou critérios de reconhecimento 

profissional não estão bem avaliados pelo público interno. Essa percepção é ainda mais enfatizada 

entre os profissionais acima de 40 anos (15,4%). O tempo de empresa também é inversamente 

proporcional à afirmação: a concordância total com a questão passa de 42,9% entre os que tem até um 

ano de empresa e chega a 2,4% entre os que possuem mais de 10 anos de serviços prestados. A queda 

também se dá em se tratando de públicos com nível de escolaridade diferente, sendo a maior 

concordância dos profissionais com ensino médio (45,5%) e a menor entre os pós-graduados (21,7%). 
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Gráfico D - 9 – Questão 09 do indicador Vida Profissional de Clima Organizacional 

60% da amostra pesquisada concordam com a afirmativa da questão. Um quarto optou pelo 

posicionamento neutro, estando aqueles que discordam sendo 12,5%. A queixa se acentua 

proporcionalmente ao tempo de casa: quanto mais veterano é o profissional, menor é a sua 

concordância quanto à afirmação de que recebeu todos os treinamentos necessários para sua atividade. 

A concordância total, inclusive, entre aqueles com mais de 10 anos, é de 0%. O mesmo trajeto é 

percorrido em razão da escolaridade, onde quanto melhor é a formação, maior é a insatisfação. 

Gestores, inclusive, queixam-se mais do que os não gestores. 

 

Gráfico D - 10 – Questão 20 do indicador Vida Profissional de Clima Organizacional 

Neste item, o indicativo de concordância foi elevado (89%), com uma concordância total um pouco 

maior entre os homens (59,7% a 51,2%), estando os mais jovem também mais confiantes sobre o tema 

(100%). Os profissionais com apenas um ano de empresa tem uma concordância total sobre o tema 

duas vezes maior do que os que possuem mais de 10 anos de casa (67,6% a 29,4%). 
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Gráfico D - 11 – Questão 21 do indicador Vida Profissional de Clima Organizacional 

Dentro da amostra de 151 pesquisados, 137 (ou seja, 90,7%), concordam com a afirmativa num 

indicativo de que, do ponto de vista social, os profissionais entendem atender perfeitamente no 

desenvolvimento de suas atividades na empresa. Funcionários com até 20 anos enxergam este item de 

forma mais contundente (100%), da mesma forma que aqueles com tempo de casa entre 7 e 10 anos 

(100%). 

 

Gráfico D - 12 – Questão 22 do indicador Vida Profissional de Clima Organizacional 

Pouco menos de 70% dos pesquisados concordaram com a afirmativa da questão. O percentual de 

discordância encontrado foi de 16%, concentrado principalmente junto ao público mais jovem. Os 

problemas com o deslocamento casa-trabalho/trabalho-casa diminuem à medida que o tempo de casa 
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aumenta, com o nível de concordância passando de 55% entre aqueles com menos de um ano de casa a 

82% entre os que estão na empresa há pelo menos uma década. 

 

 

Gráfico D - 13 – Questão 10 do indicador Estrutura Organizacional de Clima Organizacional 

A confiança atribuída ao chefe é elevada (82,8%), sendo maior entre os homens do que entre as 

mulheres (89,5% a 77,4%); maior entre profissionais com até um ano de empresa (94%) em relação a 

veteranos com mais de uma década, 76,4%. O nível educacional também apresenta grandes diferenças: 

funcionários com ensino médio concordam com a afirmativa em 100% enquanto pós-graduados, 76%.  

Por fim, gestores confiam nos seus gestores dentro de um patamar mais elevado do que a confiança 

identificada entre seus subordinados (95,3% a 80,8%). 
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Gráfico D - 14 – Questão 11 do indicador Estrutura Organizacional de Clima Organizacional 

O percentual de profissionais que concordam com a afirmativa do item é de 78%, com uma média 

fatorial de 4,2 dentro de uma escala de 1 a 5.  Homens identificam a liderança em seus gestores em um 

patamar levemente superior ao das mulheres (79% a 77%), sendo os profissionais com mais idade 

também mais céticos quanto à liderança. Funcionários com mais tempo de casa também são os que 

enxergam menos traços de liderança em seus gestores. 

 

Gráfico D - 15 – Questão 12 do indicador Estrutura Organizacional de Clima Organizacional 

Para 80% da amostra pesquisada, a empresa atua com eficiência na escolha dos seus gestores, 

entendendo que estes são os profissionais mais indicado para a execução de suas funções. 

Profissionais com menos de um ano de empresa tem essa percepção mais aflorada (94%), tal qual o 
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grupo com formação até o ensino médio (90%). Os gestores tem uma visão mais positiva de seus 

próprios gestores do que a avaliação feita pelos seus subordinados. 

 

Gráfico D - 16 – Questão 13 do indicador Estrutura Organizacional de Clima Organizacional 

Três quartos da amostra pesquisada concordam com a afirmativa da questão. Em meio a esse público, 

não havendo distinção entre homens e mulheres. Ao se avaliar os profissionais que concordam 

totalmente com a estrutura hierárquica, aqueles com mais de 10 anos de casa são os menos inclinados 

nesse sentido: 17,6% inversamente aos funcionários com menos tempo de casa: 64,7%. Da mesma 

forma, sob o mesmo parâmetro, grupos com menor escolaridade estão mais satisfeitos com a 

hierarquia a que estão submetidos (81,8% a 30,4%). 
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Gráfico D - 17 – Questão 14 do indicador Incentivo Profissional de Clima Organizacional 

Variável observada bem avaliada, com mais de 70% de respostas positivas e menos de 10% de 

respostas negativas, onde as mulheres são menos incisivas na concordância da afirmação em relação 

aos homens. Profissionais entre 21 e 25 anos fazem parte do grupo que se sente mais valorizado na 

empresa, com respostas positivas alcançando 85,7%.  Dentro do mesmo patamar de concordância, 

aqueles com até um ano de empresa, tal qual os universitários. Em relação à função exercida, os 

gestores (80,9%) se sentem mais valorizados pela empresa do que os não gestores (72,2%). 

 

Gráfico D - 18 – Questão 15 do indicador Incentivo Profissional de Clima Organizacional 

O reconhecimento e valorização do trabalho pelos familiares é mais elevado do que o apontado no 

item P14. 131 colaboradores em um universo de 151 (86,8%) concordam com a afirmativa, estando 

54% da amostra em concordância total com a questão. A percepção de valorização é preponderante 

entre profissionais dos 21 aos 25 anos (91%), seguidos da faixa etária seguinte, dos 26 aos 30 anos 

(81%). Os colaboradores com perfil universitário ou com apenas ensino médio são os que mais 

identificam a valorização familiar. 



135 
 

 
 

 

Gráfico D - 19 – Questão 16 do indicador Incentivo Profissional de Clima Organizacional 

86% da amostra entrevistada concorda com a afirmativa da questão e, da mesma forma que em P15 e 

P14, a faixa etária preponderante é a entre 21 e 25 anos, ainda que o grupo entre 26 e 30 corresponda 

pela maior representatividade da amostra no que diz respeito à concordância total. Universitários e 

profissionais com formação até o ensino médio são aqueles que se sentem mais valorizados pelos 

amigos, independentemente de ser gestor ou não. 

 

Gráfico D - 20 – Questão 17 do indicador Incentivo Profissional de Clima Organizacional 

A questão P17, dentre todo o questionário aplicado, considerando-se ambos os construtos deste estudo, 

é o item que apresentou a menor média de concordância, com 3,57. Estando abaixo de 4,0 e acima de 

2,9, pode ser considerado um resultado mediano. 59,6% dos entrevistados concordaram com a 
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afirmativa e a discordância alcançou 17,3%, ou seja, pouco menos que um em cada cinco 

funcionários. Neste cenário, mulheres acham sua remuneração mais justa do que os homens, estando a 

faixa de funcionários entre 26 e 30 anos com o maior percentual de concordância total com a 

afirmativa (35,5%). Nota-se também que à medida que o tempo de empresa aumenta, a percepção de 

justiça salarial diminui, exceção feita ao grupo com mais de 10 anos de empresa. Profissionais 

universitários são os mais satisfeitos com suas respectivas remunerações ao mesmo tempo em que 

funcionários com ensino médio ou pós-graduações, com níveis extremos de escolaridade entre os 

pesquisados, interpretam a questão de forma semelhante. Por fim, o percentual de concordância dos 

gestores é superior em 20% ao identificado entre não gestores. 

 

Gráfico D - 21 – Questão 18 do indicador Incentivo Profissional de Clima Organizacional 

Este é um item que complementa a questão P17, pois também lida com a percepção de justiça em 

relação à recompensa pelos serviços prestados. 64% da amostra afirmou concordar com a questão, 

enquanto 10,6% discordou. Percebe-se que quanto maior é a faixa etária, menor é a concordância em 

relação à afirmativa. Profissionais com até 3 anos de empresa compõem o grupo de maior adesão à 

afirmação, da mesma forma que os universitários (38,9%). Entre os gestores, a concordância é de 

76%. 
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Gráfico D - 22 – Questão 30 do indicador Incentivo Profissional de Clima Organizacional 

Este foi um item bastante valorizado pelos respondentes. Com média 4,3, a concordância com o item 

foi dada por 127 funcionários, sendo os homens aqueles que mais valorizam essa variável, 

principalmente na faixa entre 21 e 25 anos, com mais de um e menos de três anos de empresa, 

composto basicamente de universitários. 

 

 

Gráfico D - 23 – Questão 19 do indicador Ambiente de Trabalho de Clima Organizacional 
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Gráfico D - 24 – Questão 23 do indicador Ambiente de Trabalho de Clima Organizacional 

 

Gráfico D - 25 – Questão 24 do indicador Ambiente de Trabalho de Clima Organizacional 
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Gráfico D - 26 – Questão 25 do indicador Ambiente de Trabalho de Clima Organizacional 

 

Gráfico D - 27 – Questão 26 do indicador Ambiente de Trabalho de Clima Organizacional 
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Gráfico D - 28 – Questão 27 do indicador Ambiente de Trabalho de Clima Organizacional 

 

Gráfico D - 29 – Questão 28 do indicador Ambiente de Trabalho de Clima Organizacional 
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Gráfico D - 30 – Questão 29 do indicador Ambiente de Trabalho de Clima Organizacional 

 

 

 

Gráfico D - 31 – Questão 31 do indicador Situação Financeira de Clima Organizacional 
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Gráfico D - 32 – Questão 32 do indicador Situação Financeira de Clima Organizacional 

O item de maior média identificado no fator Situação Financeira foi o que diz respeito à satisfação do 

funcionário com o seu carro. Este item deve ser analisado com a ressalva de que o resultado expressa a 

opinião apenas de quem possui carro. Sendo assim, a amostragem passa de 151 indivíduos para 109, 

considerando-se que 42 entrevistados alegaram não possuir carro. Dentre aqueles que opinaram, 75% 

mostraram-se satisfeitos com o veículo que possuem. A maioria dos satisfeitos é, proporcionalmente, 

de mulheres, com 77%. Percebeu-se, também, que a satisfação com o veículo é diretamente 

proporcional à idade dos participantes. Ou seja, quanto maior é a idade do profissional, maior é a sua 

satisfação com o veículo que possui. O grau de satisfação mais elevado também é mais encontrado 

entre os colaboradores com tempo de empresa acima de 10 anos, com pós-graduação. Gestores 

também são mais satisfeitos com seus carros em relação aos não gestores. 
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Gráfico D - 33 – Questão 33 do indicador Situação Financeira de Clima Organizacional 

 

Gráfico D - 34 – Questão 34 do indicador Situação Financeira de Clima Organizacional 

 

Gráfico D - 35 – Questão 35 do indicador Situação Financeira de Clima Organizacional 
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Gráfico D - 36 – Questão 36 do indicador Vida Social de Clima Organizacional 

 

Gráfico D - 37 – Questão 37 do indicador Vida Social de Clima Organizacional 
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Gráfico D - 38 – Questão 38 do indicador Vida Social de Clima Organizacional 

 

Gráfico D - 39 – Questão 39 do indicador Vida Social de Clima Organizacional 



146 
 

 
 

 

Gráfico D - 40 – Questão 40 do indicador Vida Social de Clima Organizacional 

 

Gráfico D - 41 – Questão 44 do indicador Vida Social de Clima Organizacional 
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Gráfico D - 42 – Questão 45 do indicador Vida Social de Clima Organizacional 

 

 

 

Gráfico D - 43 – Questão 41 do indicador Saúde de Clima Organizacional 
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Gráfico D - 44 – Questão 42 do indicador Saúde de Clima Organizacional 

 

Gráfico D - 45 – Questão 43 do indicador Saúde de Clima Organizacional 
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Gráfico D - 46 – Questão 01 do indicador Grupo 1 de Capacidades Dinâmicas 

 

Gráfico D - 47 – Questão 02 do indicador Grupo 1 de Capacidades Dinâmicas 
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Gráfico D - 48 – Questão 03 do indicador Grupo 1 de Capacidades Dinâmicas 

 

Gráfico D - 49 – Questão 04 do indicador Grupo 1 de Capacidades Dinâmicas 

 



151 
 

 
 

 

Gráfico D - 50 – Questão 05 do indicador Grupo 2 de Capacidades Dinâmicas 

 

Gráfico D - 51 – Questão 06 do indicador Grupo 2 de Capacidades Dinâmicas 
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Gráfico D - 52 – Questão 07 do indicador Grupo 2 de Capacidades Dinâmicas 

 

Gráfico D - 53 – Questão 08 do indicador Grupo 2 de Capacidades Dinâmicas 
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Gráfico D - 54 – Questão 09 do indicador Grupo 3 de Capacidades Dinâmicas 

 

Gráfico D - 55 – Questão 10 do indicador Grupo 3 de Capacidades Dinâmicas 
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Gráfico D - 56 – Questão 11 do indicador Grupo 3 de Capacidades Dinâmicas 
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ANEXOS 

 

Modelo de pesquisa de Clima Organizacional desenvolvido por Bispo (2006, p.267): 

 
Introdução ao preenchimento das fichas de pesquisa e da folha avulsa 

 
Para que uma empresa se torne moderna, com produtos ou serviços competitivos e com qualidade comprovada, 

com a imagem consolidada tanto pelos clientes como pelos seus funcionários, como o mercado exige atualmente, 

é necessário que a empresa mantenha um bom relacionamento não somente com os clientes, mas também com 

seus funcionários. Uma forma de avaliar esse relacionamento é aplicando uma pesquisa de clima organizacional. 

Todos os funcionários receberão o material que faz parte dessa pesquisa, porém a participação na pesquisa é 

voluntária, se você não quiser participar não será obrigado a fazê-lo, porém, quanto mais funcionários 

participarem, mais real será o cenário traçado e poderá ser feito um melhor trabalho para se corrigir eventuais 

distorções que estejam ocorrendo no relacionamento entre a empresa e os funcionários. 

Repare em todas as folhas desse material e verifique que não existe qualquer espaço reservado para a sua 

identificação. Você não precisa colocar qualquer tipo de identificação, porém, se você quiser se identificar, não 

há problemas. 

Você ou qualquer outro funcionário jamais poderá ser prejudicado por ter participado da pesquisa e ter fornecido 

informações valiosas para a avaliação do relacionamento entre a empresa e os funcionários, mesmo porque, 

como não é exigida qualquer identificação, não há a possibilidade e nem a intenção de se saber a avaliação 

individual de qualquer funcionário. Mesmo que a análise final dos resultados demonstre que existe uma enorme 

e perigosa insatisfação dos funcionários com a empresa, não haverá qualquer tipo de represália ou qualquer outro 

tipo de retorno que venha a prejudicar você ou qualquer outro funcionário. 

Esse material que você e todos os demais funcionários estão recebendo e que compõe a pesquisa é composto por 

duas fichas de pesquisa e uma folha avulsa para as suas observações. Nas fichas de pesquisa são levantados quais 

são os fatores que influenciam o relacionamento entre os funcionários e a empresa. Esses fatores influenciam o 

nosso comportamento, as nossas decisões e as nossas atitudes de forma direta ou indireta, normalmente alterando 

para melhor ou para pior o nosso estado de ânimo, o nosso humor e a nossa motivação. Existem dois tipos de 

fatores de influência: os internos e os externos. 

Os fatores internos de influência são os que se originam dentro da própria empresa, eles podem ser trabalhados 

na empresa para que produzam resultados positivos tanto para os funcionários quanto para a empresa. Eles são 

os itens que constam na primeira ficha de pesquisa. Após o levantamento da situação de cada item por meio da 

pesquisa, será possível se elaborar planos de ação para proporcionar melhorias nos itens que receberem uma 

avaliação ruim e reforçar os itens que receberem uma avaliação positiva. 

Os fatores externos de influência são os que se originam fora da empresa, porém eles exercem influência nos 

funcionários dentro da empresa, por isso não podem ser desprezados. Esses fatores podem ser trabalhados pela 

empresa não na sua origem, mas nos efeitos que produzem nos funcionários. São os itens que constam na 

segunda ficha de pesquisa. Após o levantamento da situação de cada item por meio da pesquisa, será possível 

elaborar planos de ação para se tentar amenizar a ação negativa dos itens que receberem uma avaliação ruim. 

Para cada item que consta nas duas fichas de pesquisa existem três alternativas de resposta. Você precisará 

marcar com um X uma única alternativa para cada item, aquela que mais se aproxime da sua análise individual 

de cada item. As três alternativas são: 

Alternativa 1 – sim – marque esta alternativa se você concorda com a afirmação contida no item que está sendo 

avaliado; 

Alternativa 2 – mais ou menos – marque esta alternativa se você concorda apenas parcialmente com a afirmação 

no item que está sendo avaliado; 

Alternativa 3 – não – marque esta alternativa se você não concorda com a afirmação contida no item que está 

sendo avaliado. 

Porém, se você ficar em dúvida na escolha da melhor alternativa de algum item, devido à necessidade de dar 

maiores explicações a respeito de sua opinião sobre aquele item, você poderá fazer uso da folha avulsa para fazer 

as suas observações esta folha se encontra logo após as duas fichas de pesquisa. 

Você poderá preencher as fichas de pesquisa e a folha avulsa na empresa ou levar para preencher em casa. O 

mais importante é que você e os demais funcionários se manifestem de forma sincera e sem qualquer 

interferência ou influência de quem quer que seja (chefe, colegas de trabalho ou familiares), isto para que os 

dados fornecidos retratem da forma mais fiel possível a realidade do relacionamento entre a empresa e os 

funcionários e se possa traçar bons planos de ação para se corrigir as distorções. 

É importante que todos os itens sejam preenchidos, porém, os itens que você não souber ou não quiser responder 

podem ser deixados em branco. 

Auxilie-nos! Todos seremos beneficiados! Contamos com você! 
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Muito obrigado. 

 

Ficha de pesquisa n1: Levantamento dos fatores internos de influência do relacionamento entre 

os funcionários e a empresa 

 

Vida Profissional 

 

1. Sinto orgulho de trabalhar nesta empresa. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

2. Sinto orgulho da minha atividade nesta empresa. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

3. Acho que a empresa me oferece um bom plano de carreira. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

4. Costumo indicar esta empresa como alternativa de emprego para meus amigos e parentes. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

5. Eu me preocupo com o futuro desta empresa. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

6. Considero que estou obtendo sucesso na minha carreira e na minha vida profissional. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

7. Gostaria que meus filhos trabalhassem nesta empresa. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

8. Dependo apenas dos meus próprios esforços para obter o sucesso profissional e de carreira na 

empresa. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

9. Os cursos e treinamentos que fiz são suficientes para o exercício das minhas atividades. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

Estrutura Organizacional 

 

10. Eu confio plenamente no meu chefe imediato. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

11. O meu chefe imediato é um líder. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

12. O meu chefe imediato é a pessoa mais indicada para a função que ocupa. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

13. Estou satisfeito com a estrutura hierárquica (chefes e subordinados) a que estou vinculado. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

Incentivos Profissionais 

 

14. Considero que o meu trabalho é reconhecido e valorizado pela empresa. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

15. Considero que o meu trabalho é reconhecido e valorizado pela minha família. 
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( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

16. Considero que o meu trabalho é reconhecido e valorizado pelos meus amigos e parentes. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

Remuneração 

 

17. Acho justo o meu salário atual. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

18. O meu patrimônio é condizente com os esforços que tenho feito pela empresa. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

Segurança Profissional 

 

19. Meu emprego é seguro na empresa, ou seja, não corro o risco de ser demitido sem motivo. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

Nível Sociocultural 

 

20. O meu nível cultural e intelectual é suficiente para o exercício das minhas atividades na empresa. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

21. O meu nível social é suficiente para o exercício das minhas atividades na empresa. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

Transporte dos Funcionários 

 

22. Tenho tido problemas com o transporte casa–empresa/empresa–casa. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

Ambiente de Trabalho 

 

23. O ambiente de trabalho favorece a execução das minhas atividades na empresa. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

24. O relacionamento com meus colegas de trabalho favorece a execução das minhas atividades na 

empresa. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

Burocracia 

 

25. A burocracia adotada na empresa favorece a execução das minhas atividades na empresa. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

Cultura Organizacional 

 

26. A Cultura Organizacional (tradições, práticas e costumes adotados na empresa que não estão 

previstos em qualquer regra) adotada na empresa favorece a execução das minhas atividades na 

empresa. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

Assistência aos Funcionários 
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27. A assistência de médico e dentista e a assistência social adotadas na empresa favorecem a 

execução das minhas atividades na empresa. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

Ficha de pesquisa nº 2 

Levantamento dos fatores externos de influência do relacionamento entre os funcionários e a 

empresa 

 

Investimentos e Despesas Familiares 

 

28. Eu me preocupo com o futuro da minha família. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

29. Eu me preocupo com o futuro dos meus filhos. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

30. Estou satisfeito com a alimentação que estou podendo proporcionar à minha família. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

31. Estou satisfeito com a educação que estou podendo proporcionar aos meus filhos. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

Convivência Familiar 

 

32. Estou vivendo bem com a minha esposa/companheira ou o meu marido/companheiro. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

33. Estou vivendo bem com os meus filhos. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

Situação Financeira 

 

34. Estou satisfeito com a minha residência. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

35. Estou satisfeito com o meu carro. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

36. Estou satisfeito com o vestuário que estou podendo proporcionar à minha família. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

37. Estou com a minha situação financeira em ordem. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

38. Estou satisfeito com o meu patrimônio. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

Vida Social 

 

39. Estou satisfeito com o meu nível social. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

40. Estou satisfeito com o meu convívio social. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 
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41. Estou satisfeito com o meu nível intelectual. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

42. Estou satisfeito com o meu nível cultural. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

43. Estou satisfeito com a minha religião. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

Saúde 

 

44. Estou satisfeito com as minhas práticas desportivas. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

45. Estou satisfeito com o meu estado físico. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

46. Estou satisfeito com o meu estado mental. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

Convivência Familiar 

 

47. Estou satisfeito com a minha vida afetiva. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

48. Estou satisfeito com a minha vida sexual. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

Time de Futebol 

 

49. Estou satisfeito com o time de futebol para o qual eu torço. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

Férias e Lazer 

 

50. Estou satisfeito com as minhas últimas férias. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

51. Estou planejando para que as minhas próximas férias sejam muito boas. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

Segurança Pública 

 

52. Estou satisfeito com o atual estágio da segurança pública. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

53. A corrupção altera o meu estado de ânimo. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

54. A violência altera o meu estado de ânimo. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

55. A impunidade altera o meu estado de ânimo. 
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( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

Política e Economia 

 

56. Estou satisfeito com o atual estágio da política nacional. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

57. Estou satisfeito com o atual estágio da política estadual. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

58. Estou satisfeito com o atual estágio da política municipal. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

59. As crises políticas alteram o meu estado de ânimo. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

60. As crises econômicas alteram o meu estado de ânimo. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

61. As crises internacionais alteram o meu estado de ânimo. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

Folha avulsa para as suas observações 

 

Nessa folha você pode relatar as suas observações, os seus comentários, as suas reivindicações, as suas 

queixas, as suas críticas, as suas sugestões ou os seus elogios a algum dos itens que constam nas duas 

fichas de pesquisa, referente à empresa, ao departamento ou à seção onde você trabalha, ao seu chefe 

imediato, à estrutura hierárquica, ao sistema de trabalho, às instalações, às condições de trabalho, às 

normas de trabalho, à forma de tratamento recebida de seus chefes, aos seus colegas de trabalho, ao 

seu ambiente de trabalho, etc. Sinta-se à vontade para relatar e revelar tudo o que desejar sem 

constrangimentos. Lembre-se que você não precisa se identificar, a menos que queira fazê-lo. As suas 

sinceras observações serão valiosas para a pesquisa. Podem ser utilizadas quantas linhas ou quantas 

folhas forem necessárias. 

 

 


