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AB;STRACT

The context of uncertainty through the unpredictability of different economic scenarios, can
cause breaks in relationships of truste The uncertainty about the behavior of the organization
seems to undermine the quality of conlmunication, cooperation, decision-making and
performance of employees. Based on contributions from studies of scales, to behavioral theory,
this study aimed to assess whether there is a relationship between the trust of employees placed in
their work organization and the organizational system identified by them. It starts from the
assumption that the different altematives of gradual and administer a set of variables can be
presented as a facilitator of good relations at work, fertile ground for developing bonds of trust.
To enable the analysis of the relationship of these variables, we opted for literature, the
descriptive study, using questionnaires and interviews by developing a contextualized case study,
conducted in a domestic Icompany in the large field of logistics, focusing on rail. We conclude
that there is no clear mechanisms that oper~te as a reduction of uncertain or which cause a
climate of security in that the company sends inconsistent signals as to their real intent, thus
corroborating the indifference of respondents about the trust.

Key words: unpredictability, Trust, Organizafonal System.



Sumário

1. Introdução ' 15

1.1 Objetivos Geral 16

1.2 Obj etivo Específico ~~ 16

1.3 Relevância 16

1.4 Delimitações do 'Tema 17

2. Revisão bibliográfica 18

2.1. Conceitos de confiança 19

2.2. Atributos de confiança 20

2.3. Conceitos de confiança em um contexto Intra-Organizacional. 22

2.4. Confiança e Contrato Psicológico 23

2.5. Sistemas de Administração 25

3. Metodologia 30

3.1. Métodos de Investigação 3O

3.2. Método e instrumento de coleta de dados 31

3.3. Pré-teste dos instrumentos 33

3.4. Seleção da Amostra 34

3.5. Entrevista 35

3.6. Descrição da Empresa 35

4. Desenvolvimento 36

4.1. Característica dos respondentes ~ 36

4.2. Identificação do Sistema Organizacional na empresa x 37

4.3. Escala de confiança do empregado na Organização 46

4.4. Escala de confiança versus Sistema Organizacional identificado 50

5. Conclusão 54

6. Limitações e proposições para estudos futuros 56

7. Referências bibliográficas 57

8. Anexo

Q t· ,. d d' , t' O . . I 59ues lonano o lagnos ICO rganlzaclona .

Questionário ECEO - Escala de confiança do empregado na Organização 60



Lista de Figuras

Figura 01 - Relação de confiança e evolução dos Sistemas, segundo LIKERT 30

Figura 02 - Equação para cálculo da Confiança 32

Figura 03 - Equação para cálculo do Perfil Organizacional. 33

Figura 04 - Equação para cálculo da Amostra 34



Lista de Gráficos

Gráfico 01 - Característica dos respondentes c;uanto à amplitude da idade 36

Gráfico 02 - Característicc dos respondentes c.acuantoao tempo médio de empresa 37

Gráfico 03 - Sistema de ljkert identificado por área do Diagnostico OrgaIlizacional. 40

Gráfico 04 - Escore médio de Confiança versus idade dos respondentes 47

Gráfico 05 - Escore médi(" d.eConfiança temIJo de empresa. *" •••••••••••••••••••••••••••••• H •••••••••• 48



Lista de Tabelas

Tabela 01 - Sistema Orgal1izacional identificado 37

Tabela 02 - Sistema de Likert versus a caracte'listica dos respondentes 38

Tabela 03 - Folha de Registro do Grupo 39

Tabela 04 - Confiança versus idade 46

Tabela 05 - Confiança versus Tempo de empresa 47

Tabela 06 - Escore médio de confiança de acordo com fatores organizacionais 48

Tabela 07 - Amplitude dos Escores para interpretação ( ECEO) 51

Tabela 08 - Adaptação da amplitude dos Escores 51

Tabela 09 - Sistema de Lik:ert versus Escore médio de confiança 52



Lista de Quadros

Quadro 1 - Diversos conceitos sobre confiança 19

Quadro 2 - Funções do Contrato Psicológico 24

Quadro 3 - Resumo dos quatro sistemas administrativos de Rensis Likert (1960) 28



15

1 Introdução

A imprevisibilidade cotidiana do chamado mundo globalizado, onde todos os

cenários econômicos são possíveis, provoca um sentimento de incerteza nas pessoas, ou

melhor, uma crença, por vezes pessimista, de que tudo pode acontecer. As organizações são

diretamente afetadas pelas variações nos cenários sócio-econômicos e passam por

constantes reestruturações, tomando-se quase um jargão organizacional, a afirmação de que

a única certeza que se pode ter, atualmente, é a incerteza. Esta, por sua vez, pode provocar a

quebra da confiança na relação entre o indivíduo e a organização.

Diante desta realidade, várias teorias de gestão apontam a confiança como um

mecanismo capaz de proporcionar a integração e a flexibilidade essenciais para a

sobrevivência das organizações. Fraedrich e FerreI (2001 apud OI-JIVEIRA 2004) afirmam

que a viabilidade dos sistemas políticos, sociais e econômicos depende da presença de

certas virtudes, que se mostram vitais para o funcionamento de uma economia de mercado.

O conjunto de virtudes, descrito por eles, é composto por autocontrole, empatia, equidade,

veracidade e confiança.

Siqueira (2002 apud OLIVEIRA, 2004), destaca que a confiança do empregado na

organização está relacionada a um conjunto de crenças acerca da solidez econômica da

organização, a capacidade dela em reconhecer seus esforços, obedecer a leis e normas e a

manutenção de padrões 'éticos, ou seja, a confiança que O' empregado deposita na

organização de trabalho, apoia-se em crenças elaboradas no relacionamento e

processamento de informações do contexto organizacional.

Desta forma, o comportamento organizacional que assume, cada vez mais,

relevância no estudo e na compreensão dos sistemas organizacionais, pode ser considerado
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como uma resultante de inúmeras variáveis, entre elas, o grau de confiança depositado na
. -organlzaçao.

Chiavenato (2003), afirma que Likert, um dos representantes da Teoria

Comportamental, avalia o comportamento organizacional através dos sistemas de

administração, ou seja, como um perfil resultante da relação entre diferentes e gradativas

alternativas de administrar um conjunto de variáveis como: o Processo Decisorial, os

Sistemas de Comunicações, as Relações Interpessoais e os Sistemas de Recompensas e

Punições. Likert ressalta, segundo o autor, que não existem normas e princípios válidos

para todas as circunstâncias e ocasiões e por isso a Administração é um processo relativo

que pode assumir feições diferentes, dependendo das condições externas e internas da
. -organlzaçao.

O sistema organizacional pode apresentar-se, então, com suas alternativas, como

facilitador de boas relações no trabalho~ através do emprego de princípios de

relacionamentos de apoio* Por outro lado, como meio exclusivo de busca de resultados

concretos, pode apresentar-se como um terreno improdutivo para o nascimento e

crescimento de laços importantes para relacionamentos baseados em confiança.

A partir de tais formulações, o presente estudo buscou caracterizar a relação existente entre

o grau de confiança dos "empregados e o tipo de sistema organizacional que os mesmos

identificam em uma determinada empresa prestadora de serviços. "

1.1 Objetivos Gerais

A partir de tais formulações, o presente estudo buscou caracterizar a relação

existente entre o grau de confiança dos emf~regados e o tipo de sistema que os mesmos

identificam em uma detetnlinada organização.

1.2 Objetivos Específicos

• Analisar os escores médios da confiança do empregado na organização;

• Analisar o Sistema Organizacional idelltificado pelos empregados;

• Verificar se há relação entre a confiança dos empregados na organização e o perfil

organizacional identificado por estes.
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1.3 Relevância

o trabalho apresenta-se como relevante, pois, se for verificado a hipótese de que

exista relação direta entre a confiança do empregado em sua organização de trabalho e o

sistema organizacional predominante, as empresas poderão direcionar seus sistemas de

administração para a promoção da confiança de seus empregados, partindo do pressuposto

de que a confiança incide no grau de adesão e comprometimento nas ações organizacionais,

o que promove o dinamismo organizacional aumentando a probabilidade de haver alta

produtividade, boas relações no trabalho e ele,'ada rentabilidade.

Caso a hipótese de que exista relação direta entre a confiança do empregado em sua

organização de trabalho e o sistema organizacional predominante seja refutada, o estudo

servirá de referencial para uma análise posterior sobre os fatores efetivos que influenciam

no grau de confiança dos funcionários em sua organização de trabalho.

1.4 Delimitações do tema

A confiança tem sido investigada llas relações interpessoais, nas equipes de

trabalho, entre unidades organizacionais, entre organizações etc., portanto, vários níveis de

análise são passíveis de investigação. Contudo, o presente trabalho delimitou-se ao estudo

do grau de confiança do empregado na organização.

No âmbito da empresa a ser analisada, fez-se necessário a delimitação do setor e da

região de atuação, considerando-se, para tanto, uma empresa prestadora de serviços

operando no Sudeste no Rio de Janeiro, mais especificamente na cidade de Volta Redonda.
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2 Revisão Bibliográfica

2.1 Conceitos de confiança

Analisar o tema confiança sugere certa precaução pois há várias definições

possíveis para o termo, bem como compreensões e expectativas variadas a respeito do

mesmo. A seguir serão citados alguns autores que tratam do tema, de forma que se elucide

o núcleo comum entre os mesmos e que se adote um conceito pertinente ao problema

analisado. Fukuyama (1996 apud DRUMMOND, 2004) define a confiança como: "a

expectativa, que nasce no seio de uma comunidade, de comportamento estável, honesto e

cooperativo, baseado em riormas compartilhadas por seus membros".

Ripperger (1998 apud MARIOTTI, 2004) já a define como a aceitação antecipada e

voluntária de um investimento de risco através da abdicação d-emecanismos contratuais

explícitos de segurança e controle contra comportamentos oportunistas, na expectativa de

que a outra parte, apesar da abdicação de tais garantias contratuais, não agirá de forma

oportunista.

Sahay (2003 apud RAMACCIOTTI, 2007) afirma que pesquisadores de diferentes

disciplinas interpretam a confiança dé .maneIras distintas. Os pesquisadores

comportamentais a definem como uma expectativa a respeito do comportamento dos

outros. Os economistas e sociólogos estão interessados em como incentivos são criados

para reduzir a incerteza e aumentar a confiança nas interações. Agregando as duas

abordagens, a definição de confiança pressupõe duas perspectivas':

a) A confiança é vista como uma crença, sentimento ou expectativa quanto à

lealdade do parceiro, resultante de suas intenções, integridade e competência;
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b) A confiança é vista como um COlllportamento ou intenção de comportamento,

refletindo uma fé no parceiro, envolvendo vulnerabilidade e incerteza por parte de quem

confia. Da mesma forma, a incerteza é crítica para a existência da confiança. Não havendo

vulnerabilidade ou incerteza, não há a necessidade de se confiar.

O quadro a seguir apresenta uma coletânea de conceitos desenvolvidos sobre

confiança.

Quadro 01 - Diversos conceitos sobre confiança.

Autores Definições

Griffin, 1967 A confiança toma como base as características de um objeto, ou a
ocorrência de um evento, ou do comportamento de uma pessoa a
fim conseguir um objetivo desejado em uma situação de risco.

Roter, 1967 Uma expectativa tida por um indivíduo ou por um grupo de que a
palavra, a promessa ou um comprometimento por escrito de um
outro indivíduo ou grupo são merecedoras de ser confiados.

Driscoll, 1978 A opinião de que os responsáveis pelas decisões produzirão os
resultados favoráveis aos interesses da pessoa sem nenhuma
influência da mesma.

Frost, Stimpson e Maughan, 1978 Uma expectativa tida por um indivíduo de que o comportamento
(verbal ou não-verbal) de um outro indivíduo ou grupo de
indivíduos seria altruísta e pessoalmente benéfico a ele.

Larzelere e Huston, 1980 A extensãÇ>em que uma pessoa acredita em uma outra pessoa (ou
outras pessoas) destas serem benevolentes e honestas.

O empreendimento de uma ação que envolve risco na expectativa
Lewis e Weigert, 1985 confiável de que todas as pessoas envolvidas na ação agirão de

forma competente e cumpridora de seus de eres e com respeito.

Zucker, 1986 Um jogo das expectativas compartilhadas pelo todo ou por
aqueles envolvidos em uma troca.

Bradach e Eccles, 1989 Um tipo de expectativa que alivia o medo que um envolvido na
troca/relação agirá de forma oportunista.

As expectativas que se levantam dentro de uma comunidade do
Fukuyama, 1995 comportamento regular, honesto, e cooperativo, baseadas em

normas geralmente compartilhadas na parte de outros membros
dessa comunidade.

IMayer, Davis, Schoorman, 1995 liA voluntariedade de um partido ser vulnerável às ações de um I
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outro partido baseando-se na expectativa de que o outro
executará uma ação particular importante para o que confia, sem
necessidade de monitorar ou controlar o outro partido.

Icurrall e Judge, 1995 I Comportamento de confiança do indivíduo em uma outra pessoa
sob uma condição do risco.

-
A confiança de uma pessoa, grupo, ou firma no dever

Hosmer, 1995 voluntariamente aceito por outra pessoa, grupo, ou firma de
reconhecer e proteger os direitos e os interesses de todos os
outros engajados num esforço conjunto ou troca econômica.

Como expectativas, suposições ou opiniões sobre probabilidade
Robinson, 1996 que as ações futuras de outros serão benéficas, favoráveis ou ao

menos não prejudiciais aos seus interesses.

IDoney e Cannon, 1997 ICredibilidade e benevolência percebidas de um alvo da
confiança.

IC1ark e Payne, 1997 IUm estado de mente de quem confia especificamente para
"curadores" ou pessoas a quem se atribuiu confiança.

Uma voluntariedade em aumentar sua vulnerabilidade com
Zand, 1997 relação a uma pessoa cujo comportamento você não pode

controlar, em uma situação em que seu benefício potencial é
muito menor do que sua perda potencial se a outra pessoa abusar
de sua vulnerabilidade.

Um estado psicológico que compreende a intenção de aceitar a
Rousseau et aI., 1998 vulnerabilidade baseando-se em expectativas positivas das

intenções ou do comportamento de outro.
Fonte: Adaptado a partir de Iv1ARIOTTI (2004) .

Para a finalidade deste trabalho, considerando a revisão sobre os conceitos citados

anteriormente, o conceito de confiança do empregado na organização adotado será o

seguinte: é a expectativa baseada em normas compartilhadas de que a organização agirá

de forma honesta, cooperativa e justa na relação com seu empregado, sem a necessidade

de que este precise influenciar ou monitorar essas ações sistematicamente.

2.2 Atributos da Confiança

Tzafrir E Harel (2002 apud MARIOTTI E SOUZA, 2004) propuseram uma

adaptação dos atributos para a confiança importantes para a interpretação das narrativas

estabelecidas nesse estudo. Esses atributos são categorizados nas seguintes dimensões:
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• Confiabilidade: Consiste nos comportamentos e nos procedimentos

sistemáticos e consistentes, que são fortalecidos quando as promessas e os compromissos

são cumpridos. A confiança reflete uma expectativa positiva baseada na história interativa

recíproca entre as partes, o comportamento l)revisível como positivo, reforça o nível da

confiança em uma relação.

• Capacidade: A capacidade, autoridade, habilidade e o conhecimento para

fazer o que é necessário de maneira eficaz e adequada tendem a acrescentar confiança e

credibilidade em uma relação, isso porque a percepção de capacidade intensifica a

disposição de uma parte para assumir risco vis-à-vis com a outra.

• Transparência e Disponibilidade: A transparência, a clareza, a exatidão no

compartilhamento de informações, bem como a disponibilidade para a comunicação

tendem a fortalecer os laços de confiança. Informações claras favorecem a qualidade de

decisões em todos os níveis da organização. A percepção de que o outro é franco, aberto e

disposto a estabelecer relação e comunicar-se faz atenuar a percepção de vulnerabilidade e

incerteza associadas às decisões.

• Cuidado: Confiar implica em acreditar que o outro não adotará atitudes

oportunistas, que uma parte não tirará vantagém indevidamente da outra, que uma pal1e terá

cuidado e será benevolente com relação à outra. A relação entre benevolência e confiança

envolve expectativas positivas sobre o altruísmo da outra parte. O princípio de estar

positivamente interessado e considerar o berrl:..estare felicidade dos outros, ou pelo menos

não os prejudicar, é um fator preponderante no conceito de confiança. Na relação entre

pessoas e organizações, a percepção de desinteresse ou oportunismo por parte da

organização tende a aumentar o senso de vulnerabilidade e, como efeito, as atitudes de auto

proteção e descomprometimento por parte dos membros.

• Identidade: Uma característica determinante das relações de alta confiança

está associada à intensidade com que as partes identificam-se com os valores uma da outra.

Valores, interesses, opiniões e objetivos compartilhados são o veículo fundamental por

meio do qual se cria a identidade necessária para se atingir a confiança.
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2.3 Conceitos de Confiança em um contexto Intra-Organizacional

No âmbito Organizacional, Drapeau (2003 apud MARIOTTI, 2004) afirma que

falar de confiança não é algo simples, uma vez que, quando as pessoas usam o termo

confiança, podem estar se referindo a três diferentes tipos de confiança. Para estes autores,

a confiança no âmbito organizacional deve ser compreendida das seguintes perspectivas:

Confiança Estratégica, COl1fiançaPessoal e Confiança Organizacional.

Na perspectiva da Confiança Estratégica, os autores afirmam que é a confiança que

os empregados têm que os tomadores de decisão da organização estão as fazendo

corretamente.

Na perspectiva da Confiança Pessoal, os autores afirmam que é a confiança

depositada pelos empregados em seus próprios gestores.

Na perspectiva da Confiança Organizacional, os autores afirmam que é a confiança

que as pessoas depositam na companhia e não apenas nos indivíduos.

Drapeau (2003 apud MARIOTTI, 2004) ressalta que não se podem isolar as

perspectivas, uma vez que estas estão interligadas, assim, a relação estabelecida entre as

pessoas com a organização como um todo sofre conseqüências da posição assumida pelos

gerentes na relação com seus empregados.

Quando há um alto grau de confiança entre os membros de uma organização, a

cooperação ocorre de forma espontânea, uma vez que as pessoas trabalham de acordo com

normas éticas comuns. Em organizações de baixo nível de confiança, a cooperação não é

espontânea. Sistemas de regras e regulamentos, previamente negociados e implantados, por

vezes de forma coercitiva, substituem a confiança para assegurar a cooperação. Este aparato

legal, que visa ao controle e à coerção para foIjar a cooperação, agrega um ônus às

atividades econômicas, ônus este que as sociedades e organizações de alto nível de

confiança não têm de pagar, o que as toma mais eficiente do ponto de vista econômico

(FUKUY AMA, 1996 apud RAMACCIOTTI, 2007).

2.3.1 Bases da confiança no contexto Intra-organizacional

De acordo com Robbins (2004) a confiança no contexto intra-organizacional é

baseada em três diferentes aspectos: conhecimento, intimidação e identificação.
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A confiança baseada na intimidação é a mais frágil, pois, se sustenta no medo de

que a qualquer violação ou inconsistência haverá algum tipo de represália da pessoa em

quem se confia.

Para estabelecer-se a confiança baseada na intimidação se vale da certeza de que a

punição é possível de ser aplicada, caso haja alguma quebra da confiança. Assim, as

pessoas envolvidas nesse tipo de relacionamento agem de maneira confiável por

intimidação e medo das possíveis conseqüências.

A respeito da confiança baseada no conhecimento, o autor afirma que a maioria das

relações organizacionais se enraíza nesta base. A previsibilidade do comportamento se

apóia então, no histórico de interações e nas informações sobre a pessoa em quem se

confia, dessa maneira é possível fazer previsões precisas acerca de seu comportamento,

mesmo que esse não seja o esperado.

Outra base das relações de confiança que se estabelecem na organização é a

confiança baseada na identificação, ou seja, quando as partes se entendem quanto à

intenção, vontades e desejos do outro, a cOlnpreensão mútua se desenvolve até que seja

possível agir em nome do outro.

Nesse nível de interação, os controles são mínimos, pois não há necessidade de

monitoramento das ações (lo outro, visto que ri lealdade é inquestionável.

Ainda sob o aspecto da confiança há que se analisar o contexto da relação laboral, e

as expectativas refletidas nas percepções implícitas e explícitas envolvidas nessa relação,

isso porque as expectativas claras podem ser pactuadas mediante contrato formal que

prevêem direitos e deveres das partes, porém, ainda existe aquele tipo de contrato não

escrito que, segundo Rosseau (1995 apud LEIRIA; PALMA; CUNHA, 2006) preenche os

espaços em branco deixados pelo contrato formal, pois, contratos envolvem promessas,

sobre o futuro, que estão cada vez mais difíceis de serem cumpridas.

2.4 Confiança e Contrato Psicológico:

Esse contrato implícito, denominado contrato psicológico, se caracteriza como um

contrato não formal que ocorre, segundo a percepção do empregado, entre a organização e
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o funcionário, referente às promessas de direitos e obrigações de cada uma das partes.

Trata-se de uma "crença acerca dos termos e condições de um acordo do qual o indivíduo

faz parte" Robinson (1995 apud LEIRIA; PALMA; CUNHA, 2006).

Dentre as funções do contrato psicológico estão a redução da insegurança,

orientação do comportamento e desenvolvimento de um sentimento de influência sobre a
. -organlzaçao.

Quadro 02 - Funções do Contrato Psicológico

Delimitação conceitu.alFunção

Reduzir a insegurança

Uma vez que o contrato formal de trabalho não elimina

toda a ambigüidade existente na relação, o Contrato

Psicológico preenche essas lacunas, conferindo um

sentimento de segurança aos colaboradores, dado que

estes acreditam possuir um acordo com a entidade

empregadora.

Orientar o comportamento

O trabalhador vai comparar as obrigações que considera

para com a organização, com as obrigações que considera

que a organização tem para consigo, ajustando o seu

comportamento com base na avaliação que fez desses

outcomes.

Desenvol ver um sentimento de influência sobre a

O contrato psicológico permite aos trabalhadores

desenvolver um sentimento de que pode influenciar o seu

destino na organização, uma vez que são uma das partes

do contrato e que são livres para escolher se levam ou

não a cabo as suas obrigações.

. -organlzaçao

Fonte: Adaptado de LEIRIA; PALMA; CUNHA (2006).

De acordo com Herriot e Pemberton (1996 apud WETZEL, 2001), quando os

contratos são percebidos como justos e equânimes, a tendência é de que se desenvolvam

relações mais próximas, em que as partes ofereçam benefícios mútuos acima dos termos

acordados inicialmente, do contrário, quando na quebra do contrato, por exemplo, há um

declínio na qualidade da .comunicação e cooperação no processo decisório e desempenho,
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isso porque se algum dos pontos esperados da relação se referir a aspectos de trabalho,

então uma violação implica que o empregado terá menos motivos para dele obter

satisfação. Ao entender que a empresa não valoriza sua contribuição, poderá incorrer em

comportamentos de absenteísmo, declínio de atitudes positivas em relação à organização e

mesmo troca de emprego, pois, a violação nos acordos afeta, portanto, a confiança. O

empregado sente-se desobrigado da lealdade e dos esforços extras, uma vez que as

dimensões relacionais do contrato não mais são válidas (ROBTNSON et ai, 1994 apud

WETZEL, 2001)

As expectativas presentes nas formulações dos contratos psicológicos e que podem

redundar no grau de confiança que o empregado deposita na organização são enviesadas

pelas diferentes e gradativas alternativas de administrar um conjunto de variáveis, no

contexto organizacional, tais como: o Processo Decisorial, Sistemas de Comunicações,

Relações Interpessoais e os Sistemas de Recompensas e Punições~

Estas variáveis, entre outras, quando caracterizadas a partir da configuração que

assumem em determinada organização, constituem os chamados Sistemas Organizacionais.

2.5 Sistemas de Aclministração

As diversas teorias de Administração propõem visualizações diferentes sobre o

comportamento humano, em função da forma como estudam a dinâmica das organizações e

como os grupos e indivídu.os se comportam dentro dela. Ao longo do desenvolvimento das

estruturas organizacionais, várias foram as postulações teóricas sobre o comportamento

organizacional.

Chiavenato (1996) afirma que a teoria clássica de Fayol (1841-1925) considera os

indivíduos participantes da organização como instrumentos passivos cuja produtividade

varia e pode ser elevada mediante incentivos financeiros (remuneração de acordo com a

produção) e condições fisicas e ambientais de trabalho favoráveis, mediante uma posição

simplista e mecanicista.

Ainda de acordo com Chiavenato (1996), em um esforço pioneiro rumo à

humanização nas empresas, surge como oposição à Teoria Clássica, a Teoria das Relações

Humanas que considera os indivíduos participantes da organização como possuidores de
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necessidades, atitudes, valores e objetivos pessoais que precisam ser identificados,

estimulados e compreendidos.

O autor acrescenta que a primeira colocação da abordagem humanística teve em

Elton Mayo e Kurt Lewin seus principais precursores. Os planos de incentivo salarial

fundamentados na concepção de homo economicus da teoria clássica são substituídos por

incentivos sociais e simbólicos fundamentados na concepção do homo social. Segundo esta

concepção, o homem seria motivado basicamente por recompensas simbólicas e sociais,

pois, "as necessidades psicológicas do ser humano são mais importantes do que a

necessidade de ganhar dinheiro" (CHIA VEN ATO, 1996).

A partir da experiência de Hawthorne (1927-1932) surgem pesquisas que

comprovam cientificamente as conclusões dos autores humanistas. Lacombe (2003) afirma

que a teoria das relações humanas preconiza que era necessário manter a moral do pessoal

elevado, ou seja, em vez de focar a estrutura formal, a atenção da escola das relações

humanas sempre foi a organização informal.

Em sentido mais amplo a organização informal é conseqüência do fato de que não

se pode reduzir o comportamento humano a um conjunto de reações mecânicas e

automáticas e a regulameIltos restritos (MOTTA e VASCONCELOS, 2005) .
..

Descendente da escola das relações humanas surge a segunda abordagem

humanística, a Teoria Comportamental ou· Escola de Comportamento Organizacional,

através da publicação do livro Comportamento Administrativo de Hebert A. Simon, que

desenvolve a teoria das decisões, salientando que a decisão é muito mais importante do que

a execução que a sucede. A partir daí as empresas são percebidas como sistemas de

decisões, onde as pessoas percebem, decidem, agem e obviamente sentem.

Da lista de autores conhecidos, cita-se MCGregor, Maslow, Herzberg, Porter,

Hackman e Rensis Likert, que ficou conhecido através de suas pesquisas e teorias sobre

motivação, liderança e teoria organizacional. .

Likert (1971 apud CHIAVENATO, 2003), em seus postulados, considera que a

administração nunca é igual para todas as organizações, visto que assume feições

diferentes, dependendo das condições internas e externas existentes e, por isso, a

administração é um processo relativo, pois não existem normas nem princípios universais

válidos para todas as circunstâncias e situações. A partir de suas pesquisas, Likert propõe
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uma classificação de sistemas de Admi .stração, definindo quatro diferentes perfis
. . .organIzacIonaIS.

O Sistema I caracteriza-se como "Autoritário Coercitivo", pelo seu caráter

autocrático fortemente arbitrário e que organiza e controla rigidamente tudo que ocorre

dentro da organização; o processo decisorial e todos os eventos são totalmente

centralizados na cúpula da organização, acabando por sobrecarregar o nível institucional,

que não solicita informações às pessoas decidindo com base em dados limitados,

incompletos ou por vezes errôneos.

A mesma cúpula empresarial que centraliza as decisões vê com extrema

desconfiança as conversas informais entre as pessoas e procura coibi-las ao máximo,

desenhando cargos e tarefas para confiná-las e isolá-las em uma tentativa de evitar qualquer

tipo de grupo informal.

O Sistema 11 caracteriza-se como HAutoritário Benevolente" pelo seu caráter

autoritário e impositivo, mas mais condescendente e menos rígido que o Sistema I. O

processo decisorial neste sistema continua centralizado na cúpula, porém, diferente do

sistema I, há delegação, ainda que pequena de decisões de pequeno porte e de caráter

rotineiro e repetitivo, baseadas em rotinas e prescrições, sujeitas à aprovação posterior,

prevalecendo ainda o aspecto centralizador que se orienta em comunicações ascendentes

vindas dos escalões mais baixos, como retraça0 de suas decisões.

A organização tolera que as pessoas se relacionem, em um clima de

condescendência, mas a formação de grupos informais ainda é considerada uma ameaça aos

interesses e objetivos da empresa. O sistema é menos arbitrário e oferece algumas

recompensas materiais e salariais e raras recompensas simbólicas e sociais. As punições e

medidas disciplinares ainda acontecem.

O Sistema 111caracteriza-se como "consultivo", porque a opinião e os pontos de

vista dos níveis inferiores são considerados na definição das políticas e diretrizes que os

afetam, mas todas as decisões são posteriormente submetidas à aprovação da cúpula

empresarial.

Trata-se de um sistema mais participativo e de menor arbitrariedade organizacional.

Os objetivos e as tarefas são discutidos previamente, existe alguma comunicação de baixo

para cima assim como, algum encorajamento do trabalho de grupo. Esse sistema permite
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alguma segurança coletiva e motivação dos trabalhadores, tomando-se, contudo, mais

moroso que os anteriores. Usualmente empregado em empresas de serviços e em algumas

áreas de empresas industriais mais organizadas.

A confiança depositada nas pessoas já é bem mais elevada, embora ainda não

completa e definitiva, a empresa cria condições relativamente favoráveis a uma organização

informal sadia e positiva, embora ainda ocon'am punições e castigos e ainda há ênfase nas

recompensas materiais e simbólicas.

Sistema IV caracteriza-se como "particip ativo" , pois, o sistema incentiva a

participação e o envolvimento grupal, de modo que as pessoas se sintam responsáveis pelo
,

que decidem e fazem em todos os níveis organizacionais. E o sistema administrativo e

democrático por excelência.

o Processo decisorial nesse sistema é totalmente delegado
, .aos nlvelS

organizacionais, embora o nível institucional ainda defina as políticas e diretrizes, ele

apenas controla os resultados, deixando as decisões totalmente a cargo dos diversos níveis

hierárquicos. Apenas em ocasiões de emergência os altos escalões assumem decisivamente,

porém sujeitando-se à ratificação explícita dos grupos envolvidos.

As relações interpessoais baseiam-se na confiança mútua entre as pessoas e não em

esquemas formais (como descrições de cargos ou relações formais previstas no

organograma). Raramente ocorrem punições, as quais quase sempre são decididas e

definidas pelos grupos envolvidos.

No quando a segUir serão apresentados de forma resumida os conceitos e as

características das variáveis de cada sistema.

Quadro 03 - Resumo dos:quatro sistemas adrninistrativos de Rensis Likert (1960)

Sistema de
-Processo Sistema de Relações

Sistemas recompensas e
decisorial • •.. interpessoaiscomUDlcaçao . ""punlçoes
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Sistema I

(Autoritário-

Coercitivo)

Mão-de-obra

intensiva e tecnologia

rudimentar, ou seja,

pessoas de pouca

qualificação e

educação.

Sistema II

(Autoritário-

Benevolente)

Tecnologia mais

apurada e mão-de-

obra mais

especial izada;

coerção para manter

controle sobre

comportamento.

Sistema III

(Consultivo)
,
Areas administrati vas

mais organizadas e

avançadas em termos

de relações com

empregados.

Sistema IV

(Participativo)

Sofisticada

tecnologia e pessoal

altamente

especializado.

l'otalmente

centralizado na

cúpula da

organização.

Muito precário.

Somente
. ....comunIcaçoes

'/erticais e

descendentes por

meio de ordens

diretivas.

inferiqres permitindo comunicação, tanto

participações e no sentido

delegações. descendente como no

ascendente.

Clima de Utilizam medidas

desconfiança em disciplinares.

relação à organização Obediência cega"

informal que é aos regulamentos

vedada e considerada internos. Raras

A cúpula procura

Consulta aos níveis facilitar o fluxo de

Precário. As

comunicações

descendentes

prevalecem sobre as

comunicações

ascendentes.

prejudicial. recompensas.

Centralizado na

cúpula, mas

permitindo algumas

delegações para

atividades rotineiras.

Toleradas e incipiente

são consideradas uma
,

ameaça a empresa.

Sistema de

comunicação

eficiente e

fundamental para o

sucesso da

organização.

Certa confi ança nas

pessoas e nas

relações.

Totalmente

descentralizado. A

cúpula define

políticas e controla os

resultados.

Trabalho em equipe,

confiança mútua,

participação grupal

intensa.

Fonte: Adaptado a partir de CARAVANTES, PANNO E KLOECKNER (2005)

Utilizam punições e

medidas disciplinares
.maIS amenas.

Obediência restrita

aos regulamentos

internos. Raras

recompensas.

Utilizam

recompensas

materiais e sociais.

As punições e

castigos são raros.

Utilizam

recompensas

materiais e sociais.

As punições são

raras.
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Por intennédio do resumo exposto no quadro 3, pode-se verificar como se evolui a

confiança nas relações interpessoais, onde vai de um clima de dt~sconfiança, até um clima

de confiança mútua. Essa evolução é apresentada na figura a seguir.

Figura 01- Relação de confiança e evolução dos sistemas, segundo LIKERT

SlstCll1fl .J

sisfelluI3

Fonte: Elaboração a partir de CHIAVENATO (2003)

A partir de tais formulações é possível verificar a relação entre a escala de confiança dos

funcionários da empresa X e o sistema organizacional predominante na organização.

3 Metodologia

3.1 Métodos de Investigação

o trabalho apoia-se em pesquisa Bibliográfica e pesquisa Descritiva. O objetivo da

pesquisa Bibliográfica par~ esse trabalho foi Q de fonnar o arcabouço teórico sobre o qual a

pesquisa irá se fundamentar. Dentre os objetivos da pesquisa descritiva, inclui-se descobrir

a existência de associações entre variáveis (GIL, 1991).

De acordo com Caravantes et aI (2005), cientistas, sejam eles Físicos ou

Comportamentais, usam certas ferramentas e métodos para obter informações, e esses

instrumentos geralmente definem-se como Esquemas de Pesquisa. Em termos gerais,
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cientistas comportamentais usam três esquemas básicos de pesquisa: estudo de caso estudo

de campo e experimento.

Para a finalidade deste trabalho optou-se por estudo de caso, pois este método, entre

outras vantagens, permite que o pesquisador, durante o estudo, se mantenha atento à novas

descobertas, à multiplicidade de dimensões de um problema, o que toma o delineamento

mais adequado em várias situações.

Porém, há ressalvas a serem feitas sobre essa estratégia de pesquisa, visto que,

dentre suas principais limitações, cita-se a afirmação de Caravantes et aI (2005) "como os

resultados de um estudo de caso são baseados em uma única al110stra,a possibilidade de

generalização é bem limitada".

3.2 Método e instrumento de Coleta de dados

Para a coleta das amostras foram utilizados questionários, que de acordo com

GIBSON et aI, (2006) é um instrumento adequado porque normalmente eles são baratos,

fáceis de aplicar, podem ser respondidos anonimamente.

No entanto os autores alertam que questionários podem apresentar inúmeros

problemas, como baixo índice de respostas, dados incompletos e respostas restritas, além de

exigir dos respondentes um bom nível de interpretação para a compreensão das perguntas.

Para a coleta das amostras foram utilizados dois questionários, a saber: a Escala de

Confiança do Empregado na Organização - ECEO (SIQUEIRA, 2004) e Diagnóstico

Organizacional, segundo Likert (KRAUSZ, 1994).

A ECEO tem por objetivo medir o quanto o empregado acredita que pode confiar na

organização em que trab'alha. Trata-se de uma medida multidimensional composta por

cinco dimensões: promoção do crescimento do empregado, solidez organizacional, normas

relativas á demissão de empregados, reconhecimento financeiro organizacional e padrões

éticos.

Para a análise e interpretação dos dados, Siqueira (2002) afirma que o escore médio

da confiança poderá ser obtido somando-se os valores indicados pelos respondentes dentro

dos parênteses e dividindo-se essa somatória pelo número de itens de cada fator, dessa

forma, deverá ser obtido um valor que irá sitUar-se entre um (1) e cinco (5). As respostas
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dos questionários irão compor um banco de dados a partir do qual a interpretação dos

resultados obtidos considerará que quanto maior for o valor do escore médio, mais o

respondente mostra sua concordância com o conteúdo avaliado por um dado fator, desse

modo, valores entre 4 e 5 são indicadores de concordância enquanto valores situados entre

1 e 2,9 revelam a discordância. Os valores situados entre 3 e 3,9 tendem a mostrar

indiferença do respondente.

Para elucidar melhor o método de cálculo, optou-se pela formulação de uma

equação a partir das considerações sobre a interpretação dos resultados do Diagnóstico

Organizacional.

Figura 02 - Equação para cálculo da Confiança

.•..•.•.......•........••.......•.........•.:....•................ w ..... <1 0-' ,_, ", ..••••••.•.•••• ~4.: :.c_ _ . . . ·~Sd.~ ..............•. , ,.,.,., _.••. ' .•.. ',',' ~W~.SCI.~.J!CI.,_•. _•...... _,. ',' ',' ',".$.}.~.

Escore médio =
L Soma dos Fatores

L Quantidade de respondeI}tes

Fonte: Elaborado a partir de SIQUEIRA 2002)

O Diagnóstico Organizacional foi construído, baseado nas teorias de Likert, para

detectar as características organizacionais das empresas no sentido de saber qual sistema

administrativo elas estão utilizando. Esse questionário define o "Perfil Organizacional de

Likert" e situa a empresa em função do estilo de administração que nela predomina.

Para a análise e interpretação dos dados do Diagnóstico Organizacional, Krausz

(1994), afirma que a interpretação dos resultados deve ser feita em função das áreas de

concentração das escolhas por coluna (1,2,3,4) em cada uma das doze áreas analisadas ( A à

L). As respostas poderão ser anotadas na Folha de Registro do Diagnóstico Organizacional,

conforme anexo, para uma avaliação mais rápida e segura.

Para elucidar melhor o método de cálculo, optou-se pela formulação de uma

equação a partir das considerações sobre a interpretação dos resultados do Diagnóstico

Organizacional



Figura 03 - Equação para cálculo do Perfil Organizacional

L Perfil identificado por Diagnóstico Organizacional

L Perfil

Fonte: Elaborado a partir de KRAUSZ (1994)

3.3 Pré- teste dos instrumentos

De acordo com GIL (1991) muitos pesquisadores descuidam da tarefa de realização

de pré-teste no questionário, formulário ou roteiro de entrevista.

Após a fase de elaboração do instlumento de coleta de dados, no caso, os

formulários, foi então selecionados os indivíduos pertencentes ao grupo de respondentes do

escopo da pesquisa, para esse fim, foi necessário a participação de 10 pessoas, pois, de

acordo com GIL (1991) entre 10 e 20 pessoas, independente da qu.antidade da amostra a ser

pesquisada são suficiente para avaliar o instrumento.

Nesse momento da pesquisa foram importantes as considerações feitas, dentre

outras, sobre a clareza dos termos do formulário e a quantidade de perguntas para que os

entrevistados não se cansassem ou apresentassem impaciência durante o preenchimento do

formulário.

3.4 Seleção da Amostra

De acordo com GIL (1991) quando uma amostra é rigorosamente selecionada, os

resultados apresentados no levantamento tendem a aproximar-se bastante daqueles que

seriam obtidos caso fosse possível pesquisar todos os elementos do universo.

Mediante essa afirmação e para fins dessa pesquisa optou-se pelo tipo de

amostragem estratificada, mas especificamente a amostragem estratificada proporcional,

pois, ainda de acordo com o autor é o tipo mais adequado quando se quer assegurar a

representatividade em relação às propriedades adotadas como critério para estratificação.

Abaixo será apresehtada a equação para o cálculo da amostra

MEC - UFF •NDC •DBT •Bib/ioteC:A do Aterrado
POL.O UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA
CódIgo da Obra I C6dino d,oE)(emplar
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Figura 04 - Equação para cálculo da Amostra
.(,.,

i
Z2(a/2)* P*(l-P)* N

n =---------------------------
o E2(N-l)+Z2(a/2)*P*(1-P)

Fonte: Elaborado a partir de BERNI (2002)

Em que "n" é o tamanho da amostra, "Z" é uma constante com distribuição normal

padrão dependente do nível de probabilidade desejado e "e" o erro amostraI pré-fixado.

Considerou-se um nível de confiança de 90% e erro máximo da estimativa de 5%. O

tamanho da amostra obtido foi de 60 pessoas o que correspondeu a 83% de um universo de

72 pessoas, da empresa X que trabalham em "olta Redonda.

3.4 Entrevista

De acordo Martins (2008):

Trata-se de uma técnica de pesquisa para coleta de dados cujo objetivo básico é

entender e compreender o :significado que os entrevistados atribuem a questões e

situações, em contextos que não foram estruturados anteriormente, com base nas

suposições e conjecturas do pesquisador.

Para fins do determinado trabalho optou-se pela técnica de entrevista não

estruturada, onde de acordo com MARTINS (2008) o respondente é abordado por um

entrevistador, para obtenção de informações detalhadas sobre tema específico, a fim de

levantar motivações, crenças, atitudes e percepções sobre certa situação e/ou objeto de

investigação.

A entrevista foi realizada com o gestor de operação de uma das áreas avaliadas e

com o gestor responsável pela elaboração do código de ética da empresa, onde se buscou

verificar suas percepções acerca de algumas questões especificas da pesquisa.
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3.5 Descrição da Empresa

As questões propostas nesta pesquisa foram investigadas através do estudo de caso

em uma empresa nacional de grande porte, no ramo de logística com foco no transporte

ferroviário, constituída em sociedade anônima.

A empresa é uma concessionária que controla, opera e monitora a Malha Regional

Sudeste da Rede Ferroviária Federal, atuando no mercado de transporte ferroviário desde

1996, quando foi constituída, interligando os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São

Paulo.

São 1.643 km de malha - trilhos que permitem o escoamento e distribuição de

cargas numa região que concentra aproximadamente 65% do lJroduto interno bruto do
I

Brasil e estão instalados os maiores complexos industriais do país (ANTT, 2008).

Por questões confidenciais optou-se por denominar a referida empresa, por empresa

x.

{' ,
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4 Desenvolvimento

4.1 Características dos respondentes

o universo dos entrevistados é conlposto por 72 pessoas da empresa X, que

trabalham em Volta Redonda. Na amostra, devidamente calculada, dos respondentes (60

pessoas) ,95% são empregados de nível operacional, em sua maioria exercem a função de

maquinista em regime diferenciado de trabalho.

Para a coleta dos dados, foi necessária a aplicação individual dos formulários em 60

pessoas, número apontado pelo cálculo da amostra, conforme a metodologia, onde o

examinando assinalou para cada uma das letras do formulário a opção que, de acordo com a

sua maneira de ver, melhor descreve a situação presente da empresa.

Amplitude da idade
51 a 55

í 3%

Gráfico 01- Característica dos respondentes quanto à amplitude da idade
Fonte: Elaboração própria (2009)
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Observando o gráfico 01, é possível concluir que .maIS da metade da

representatividade da amostra, ou seja, 53% dos respondentes se concentram em pessoas

com idade até 35 anos e os 47% restantes são de pessoas entre 36 a 55 anos.

Tempo médio de empresa

Gráfico 02: Característica dos respondentes quanto ao tempo médio de empresa
Fonte: Elaboração própria (2009)

Em termos de tempo médio de empresa, 60% da amostra está concentrada em

pessoas com até 15 anos de empresa. Outro fator a ser apresentado sobre a característica da

amostra é que 33% das pessoas avaliadas, apresentam tempo máximo de 5 anos de

empresa. Conclui-se que estas pessoas não vivenciaram a transição de uma empresa de

capital estatal para um empresa de capital privado, visto que a concessão da empresa x

aconteceu há quase 13 anos atrás.

Outras características a serem citadas é que 68% da amostra é composta por pessoas

que tem filhos, 93 % dos respondentes são de sexo masculino e a maior parte (30%) possui

3 grau completo.

4.2 Identificação do Sistema Organizacional na empresa X

4.2.1 Análise do Sistema identificado

A tabela a seguir apresenta os dados a partir da percepção dos respondentes sobre o

sistema que a empresa X mais se enquadra.
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Tabela 01- Sistema Organizacional identificado

Tempo d,e empresa

15,6

12,6

13,1

13

Sistemas d,eLikert 0/0 da amostra E core Idadede confiança

1 [ 6,70% 285 39,2,

2 I 26,70% 2,91 33,8

3 I 58,30% 3,17 35,6

4 [ 8,30% 3,06 36,8

Fonte: Elaboração própria (2009)

Observa-se pela Tabela 1 que a maio quantidade de respondentes concentra-se na

linha 3, que localiza a empresa X, segundo a isão dos empregados, no Sistema 3 de

Likert.

Likert (1991 apud CHIAVENATO , 2004) caracteriza esse sistema como

"consultivo", pois, trata-se de um sistema onde a opinião e os pontos de vista dos níveis

inferiores são considerados na definição das políticas e diretrizes que os afetam, todavia, as

decisões são posteriormente submetidas à a...rovação da cúpula empresarial, que orienta

todas as ações para os demais níveis.

O Sistema 3, diferentemente do Sistema 2 é mais participativo e de arbitrariedade

organizacional mais branda, que prevê comunicações verticais descendentes e ascendentes

e comunicação lateral entre os pares.

Na esfera dos relacionamentos interpe~soais, esse sistema permite alguma segurança

na relação do empregado com a organização, pois, embora não completamente, a empresa

cria condições relativamente favoráveis a uma organização informal sadia e positiva,

embora ainda ocorram punições e castigos e recompensas materiais e simbólicas.

4.2.1.1 Análise do Sistema identificado versus a característica dos respondentes

A partir da tabela anterior, foi possível estratificar os dados relacionando o sistema

de Likert identificado e a característica dos respondentes. Com base nessas informações é

possível fazer algumas inferências sobre os re'sultados.
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Tabela 02 - Sistema de Likert versus a característica dos respondentes

Sistemas d,elikert o/o. da amostra Idade Tempo de
empresa

I I1 6,70% 39,2 15,6

2 I 26,700/0 33,8 I 12,6

3 I 58,30% 35,6 I 13,1

4 [ 8,30% 36,8 [ 13

Fonte: Elaboração própria (2009)

Percebe-se que não se pode afmnar categoricamente que para dada empresa exista

uma relação entre os sistemas identificados e a idade e o tempo de empresa dos

respondentes.

4.2.1.2 Analise do Sistema identificad versus as áreas de Comportamento

Organizacional

Através do levantamento das respostas dos entrevistados, foi possível montar uma

folha de registros, organizando os Sistemas identificados de acordo com as áreas do

comportamento organizacional.

Tabela 03 - Folha de Registro das respostas do grupo

,
Areas do Comportamento Si tem Peso Sistema Peso Sistema Pe,so Sistema Peso

Organizacional 1 % 2 0/0 3 0/0 4 o/co

A - Relações Interpessoais 3 5% 11 18% 38 63% 8 13%
B - Padrões de relacionamento 4 7% 17 28% 31 52% 8 13%
C - Relações Intergrupais 4 7% 29 48% 21 35% 6 10%
D - Padrões de comunicação' 3 5% 20 33% 33 55% 4 7%
E - Canais de Comunicação 5 8% 19 320/0 32 53% 4 7%
F - Estilos de liderança 1 2% 12 20% 40 670/0 7 12%
G - Processo de Tomada de Decisão 18 30% 22 37% 13 22% 7 120/0
H - Planejamento 2 30/0 13 22% 22 37% 23 38%
I - Resolução de problemas 7 12% 19 32% 24 40% 10 17%
J - Trabalho em Equipe 3 5% 8 130/0 34 57% 15 25%
K - Clima organizacional 11 18% 18 30% 25 42% 6 10%
L - Motivação 11 . 18% 16 27% 26 43% 7 12%
Fonte: Elaboração própria
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A seguir, para melhor aferir sobre as respostas, apresenta-se a representação gráfica

do sistema predominante 3, e seus resultados por área do comportamento organizacional.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Krausz (1994)

Através da leitura do gráfico 03 é ossível observar que as áreas C (Relações

Intergrupais), G (Processo de Tomada de Decisão) e H (Planejamento) encontram-se fora

da concentração predomirlante 3, afinnação que pode ser fortalecida pelos seguintes fatos:

• As relações intergrupais indicam o grau de organicidade da empresa e como são

encaradas as questões e os problemas ligados à interdependência. De acordo com a

percepção, por parte dos respondentes, de que a área C localiza-se no Sistema 2, as

relações inter-grupais foram identificadas então como de troca, ou seja, que as

áreas só se relacionam quando querem que seus interesses específicos sejam

atendidos. Em entrevista com o Gerente de Operação de uma das áreas avaliadas

pela empresa X, ele afirma que esta constatação pode ser explicada, pelo fato de que

o sistema da empresa X de desdobramento de metas estratégicas não prevê o

compartilhamento destas entre áreas, ao contrário, a maioria das metas apresentam-
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se como competitivas entre si, o que acaba por impedir relações de colaboração

inter-grupal.

• Toda e qualquer decisão tomada em uma detenninada área repercute no

funcionamento da empresa como 11m todo. Quanto mais as decisões forem

aleatórias, ocasionais e desconsiderarem seus efeitos em relação ao todo, mais

problemas serão criados. Na área G também foi identificado pelos respondentes

como predominante o Sistema 2, o que classifica o processo de tomada de decisão

como inflexível, ou seja, decisões formais baseados em critérios inflexíveis e pré-

estabelecidos. Ainda de acordo com o Gerente de Operação de uma das áreas

avaliadas, este resultado pode ser explicado pela característica da amostra que

dispõe de 95% das pessoas em cargo de nível operacional, isto porque as decisões

na empresa X que afetam essas pessoas, já chegam sob forma de procedimentos

prontos sem consulta e/ou participação da base.

• De acordo com krausz (1994), uma ernpresa que não planeja, que não olha para o

amanha, é como um navio sem rumo cria muita movimentação, atividades e tarefas

que nada contribu~m para a obtenção dos resultados. A interpretação da percepção

dos respondentes ,quanto à área de diagnóstico organizacional H indica que o

planejamento é apoiado em um sistema de coleta de dado atualizados e adequados,

pois, 38% dessas pessoas identificaram o Planejamento na empresa X, como um

processo sistemático, o que enquadra esta área no Sistema 4. O fato que neste caso

pode estar contribuindo para tal infer~ncia é o contexto o qual o planejamento está

inserido nas atividades dos respondentes, segundo o Gerente de Operação de uma

das áreas avaliadas, pois, de acordo com ele para uns o planejamento refere-se

àquele das operações de rotina, operacional, e por isso amparado em sistemas já

sedimentados, ao passo que para outros o planejamento está ligado à longo prazo,

neste caso a idéia de se basear somente em dados existentes não é suficiente para se

antecipar ao futuro.

A análise de dados a seguir foi desenvolvido baseado em Krausz (1994). Os itens

abaixo abordados foram os que se mantiveram no padrão 3.
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Relações Interpessoais

A percepção que as pessoas têm a respeito das relações intetpessoais no ambiente de

trabalho influi na qualidade de seu desempenho. O isolamento e a aproximação, a

existência ou não de grupos fechados e o grau de confiança interferem sensivelmente na

produtividade, no nível de tensão e nos resultados da empresa.

Mediante a avaliação das respostas para essa área infere-se que há maior

concentração do número de respondentes que enquadraram as relações intetpessoais da sua

organização de acordo com o sistema 3, ou seja, 66% da amostra dos avaliados acredita no

caráter apoiador das relações concluindo que as pessoas aproximam-se e abrem-se com

aquelas que as apoiam.

Há ainda uma segunda concentração' digna de atenção, pois, 18% da amostra dos

avaliados enquadra as relações interpessoais da sua organização de acordo com o Sistema

2. Esses acreditam no caráter limitador das relações, concluindo que as pessoas formam

subgrupos fechados para se protegerem.

Padrões de relacionamento

Os padrões de relacionamento de uma empresa são um indicativo seguro do grau de

competitividade/conflito ou cooperação/harmonia existentes na empresa.

Mediante a avaliação das respostas para essa área infere-se que há maior

concentração do número de respondentes que enquadraram os padrões de relacionamento

da sua organização de acordo com o Sistema 3, ou seja, 52% da amostra dos avaliados

acredita que as relações são de confiança, ou seja, que as pessoas relacionam-se com

aquelas em que confiam.

Há ainda uma seg\lnda concentração digna de atenção, pois, 28% da amostra dos

avaliados identificou os padrões de relacionamento da sua organização de acordo com o

Sistema 2, os avaliados desta amostra acreditam nos relacionanlentos de interesse, pois,

para eles, as pessoas relacionam-se apenas com aqueles que lhes interessam num certo

momento.
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Padrões de comunicação

A comunicação é um dos fatores básicos da integração de esforços coletivos e a

informação pode ser considerada matéria-prima do trabalho coletivo corretamente

coordenado. Sem padrões de comunicação adequados, qualquer empresa tenderá a

desestruturação em função do isolamento entre os setores que a compõem, da falta de

integração das suas atividades e da perda de informações.

Mediante a avaliação das respostas para essa área infere-se que há maior

concentração dos respondentes no Sistema 3, ou seja, 55% da amostra percebe que a

transmissão das informações importantes são detalhadas e completas.

Há ainda uma segunda concentração no Sistema 2 de respondentes merecedora de

atenção, pois, 33% da amostra percebe a inadequação do processamento da informação no

sentido de que esta é rígida e segue padrões estabelecidos.

Canais de Comunicação

Uma das causas mais comuns de comunicação deficientes na empresa é a ausência

de canais de comunicação abertos, que impedem a circulação e o acesso às informações

relevantes para o correto funcionamento da .empresa como um todo integrado. Empresas

com estruturas hierárquicas rígidas e impenneáveis, falta de diálogo e insuficiência de

informações tende a desenvolver canais de comunicação informais onde circulam boatos e

fofocas, que absorvem boa parte do tempo e da energia produtiva dos funcionários e do

corpo gerencial.

Mediante a avaliação das resposta'" para essa área infere-se que há maior

concentração dos respondentes no Sistema 3 ou seja, 53% da amostra percebe que nas

informações rotineiras predomina a comunicação formal, percebem também boatos e

informações distorcidas.
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Há ainda uma segllnda concentração no Sistema 2 de respondentes merecedora de

atenção, pois, 32% da amostra percebem a rigidez dos canais de comunicação entre os

vários níveis hierárquicos e entre várias pessoas de mesmo nível.

Estilos de liderança

Os estilos de liderança predominantes numa empresa segundo Krausz (1994)

contribuem enormemente para a integração/desintegração da empresa, além de ser um fator

que repercute na qualidade das decisões, da resolução de problemas e no nível de

contribuição de cada indivíduo para a obtenção dos resultados globais.

Mediante a avaliação das respostas para essa área infere-se que há maior

concentração dos respondentes no Sistema 3, ou seja, 67% da amostra percebe o caráter

consultivo do estilo de liderança pois apesar das decisões se concentrarem na cúpula, as

opiniões são solicitadas.

Há ainda uma segunda concentração no Sistema 2 de respondentes merecedora de

atenção, pois, 20 % da amostra percebe o caráter autocrático do estilo de liderança, no

estilo manda quem tem poder, obedece quem quer sobreviver.

Resolução de problemas

As empresas tendem a ter mais problemas do que podem resolver. Se não houver

uma preocupação constante no encaminhamento de soluções para os problemas importantes

que fogem a rotina, estes se tomarão urgente e poderão ocasionar crises que prejudicam a

produtividade, ocasionam. desperdício de tempo, recursos mate~ais e humanos, afetando

ainda o nível de motivação e interesse dos funcionários.

Mediante a avaliação das respostas para essa área infere-se que há maior

concentração dos respondentes no Sistema 3, ou seja, 40% da amostra percebe-se que os

problemas são solucionados sempre que há oportunidade de faze-lo.

Há ainda uma segunda concentração no Sistema 2 de respondentes merecedora de

atenção, pois, 32 % da amostra percebe o caráter tecnicista da resolução de problemas ,

pois, opta-se por soluções tradicionais de prestigio, mesmo que sejam inoperantes.
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Trabalho em Equflpe

De acordo com Krausz (1994):

Dada à complexidade crescente da vida empresarial, da competitividade e das

constantes mudanças as empresas que não trabalham de forma integrada correm o

risco de desaparecer do mercado. O trabalho em equipe não é simplesmente um

modismo, mas uma neces" idade. Considerando-se a interdependência das áreas

que compõem a empresa~ é necessário que as pessoas reaprendam a trabalhar

umas com as outras, de forma integrada e conjunta, uma vez que todos

contribuem, direta ou indiretamente, para alcançar resultados.

Mediante a avaliação das respostas para essa área infere-se que há maior

concentração dos respondentes na coluna 3, ou seja, 57% da amostra percebe limitação no

trabalho em equipe, pois enxergam uma falta de integração entre os membros o que

prejudica sua produtividade.

Há ainda uma segunda concentração no Sistema 4 de respondentes merecedora de

atenção, pois, 25 % da amostra percebe o trabalho em equipe como integrado havendo

cooperação e aceitação de todos.

Clima organizacional

Um dos fatores mais negligenciados nos processos de mudança planejada de uma

empresa é a questão da segurança e grau de satisfação das pessoas.

Empresas que proporcionam satisfação e segurança para o seu pessoal, que

aproveitam o potencial de seu corpo funcional, apresentam maior grau de flexibilidade e

capacidade de ajustamento às mudanças que ocorrem no mercado. Insatisfação,

insegurança, baixa auto-estima provocam resistência à mudança, imobilidade, apego a

rotinas e baixa produtividade.

Mediante a avaliação das respostas para essa área infere-se que há maior

concentração dos respondentes no Sistema 3, ou seja, 42% da amostra percebe
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instabilidade no clima organizacional, isso porque as pessoas nem sempre estão satisfeitas

com o status quo, mas não sabem o que fazer para muda-lo.

Há ainda uma segunda concentração no Sistema 2 de respondentes merecedora de

atenção, pois, 30 % da amostra percebe que as pessoas executam tarefas sem conhecer ao

certo os objetivos da organização como um todo.

Motivação

o reconhecimento é um dos fatores principais de motivação nas empresas. Quanto

mais os indivíduos forem conscientizados a respeito de sua importância, quanto mais

informações obtiverem a respeito de seu empenho e da qualidade de suas contribuições,

mas eles terão disposições para enfrentar novos desafios e aceitar novas responsabilidades

(KRAUSZ, 1994).

Mediante a avaliação das resposta para essa área infere-se que há maior

concentração dos respondentes no Sistema 3, ou seja, 43% da amostra percebe um grau

médio de motivação, pois, segundo responderam, aceitam-se sugestões mas boa parte das

pessoas procura manter a rotina e percebem que as vezes as pessoas são elogiadas

Há ainda uma segunda concentração no Sistema 2 de respondentes merecedora de

atenção, pois, 27 % da amostra percebe baixá motivação no amoiente de trabalho, pois, as

atividades são rotineiras, critica-se muito e as inovações são temidas.

4.3 Escala de confiança do empregado na Organização

4.3.1 Confiança vêrsus característica dos respondentes

A tabela a seguir apresenta os escores médios da Confiança e a característica dos

respondentes.

Tabela 04 - Confiança versus idade

Amplitude da idade..
Escore médio da

confiança
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21 -130 3,1-
31 -138 3,06-
42 -149 3,1

w

Acima de 49 3,14

Fonte: Elaborado pela autora (2009)

A partir desta tabela apresentam-se, para melhor visualização dos resultados, os

números plotados no gráfico da próxima página.
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Gráfico 05 - Escore médio de Confiança versus idade dos respondentes
Fonte: Elaborado pela autora (2009)

Para dada empresa~ percebe-se que não há um padrão claro entre confiança e idade

dos responentes.

A próxima verificação a ser feita é a respeito da relação da confiança e tempo de

empresa.

Tabela 05 - Confiança versus Tempo de empresa

Amplit.ude do te·mpo de Escore médio da Iempresa confian~a
Até 5 anos I I 3,07 I
05 -115 II 3,20 I
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Acima de 25 anos I[ 3,09 I»

Fonte: Elaborado pela autora (2009)
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Fonte: Elaborado pela autora (2009)
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o tempo médio de empresa é outro fator escolhido para a análise das relações da

confiança no ambiente intra-organizacional. Percebe-se que, para dada empresa, não há

nenhum tipo de padrão qlle se possa afinnar a relação de confiança com o tempo médio de

empresa.

Outra observação a ser feita é que se analisannos a base de dados da amostra de um

modo geral, sem estratificações mais complexas, é possível inferir que as pessoas jovens

(até 24 anos) tendem a confiar menos que as pessoas adultas (acima de 24 anos). A
,

diferença dos escores foi de 2,85 para 3,13 respectivamente.

4.3.2 Escala de confiança versus Fatores Organizacionais

Tabela 06 - Escore médio de confiança de acordo com fatores ~rganizacionais

Fatores Organizacionais 1I~ E_s_co_r_e_m_é_d_io_d_a_._co_n_fi_a_.n~ça_. ~I.
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~====================.==~I~====.==============~Promoção e crescimento do empregado 2,84

I 3,63~------'--------~==============~3,31

Solidez Organizacional

Normas relativas a demissão de empregados

Reconhecimento financeiro organizacional 2,12

I 3,30==================~------------~Média dos fatores I 3 07------------------------------------~-----------------'----------------~
Padrões éticos

Fonte: Elaborado pela autora (2009)

De acordo com a explicação da utilizaÍ"'ãodo instrumento de avaliação da confiança,
. .

descrito claramente no capitulo de metodo gia, valores entre 4 e 5 são indicadores de
.

concordância enquanto valores situados entre 1 e 2,9 revelam a discordância. Os valores

situados entre 3 e 3,9 tendem a mostrar indiferença dos respondentes.

Promoção e crescimento do empregado

.
No fator Promoção e Crescimento do empregado um escore de 2,84 revela

discordância, ou seja, os empregados não percebem incentivos ao crescimento profissional

por meio de alternativas concretas e reais propostas pela organização.

Solidez Organizacional

No fator Solidez Organizacional, um escore de 3,63 revela indiferença quanto a

solidez organizacional da empresa, ou seja, os respondentes nem acreditam nem

desacreditam na estabilidade financeira da organização cujos reflexos são o cumprimento

de suas obrigações financeiras com os empregados, o pagamento de salário pontualmente, a

perspectiva de um futuro próspero, bem como a capacidade de superar crises econômicas

ocasionadas por planos governamentais e mudanças de mercado.

Normas relativas à demissão de empregados
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No fator normas relativas à demissão de empregados, 11mescore de 3,31 revela

indiferença quanto à presença de normas organizacionais definidas para demissão de

empregados, ou seja, não há transparência nas informações que garanta, ao empregado, a

previsibilidade de sua permanência na organização.

Reconhecimento financeiro organizacional

Neste fator um escore de 2, 12 revela discordância quanto ao reconhecimento

financeiro pelos esforços dos empregados, principalmente por meio de salário. A concessão

de aumento salarial não é percebida como uina das manifestações de reconhecimento por

parte da organização.

Padrões éticos

Um escore de 3,30 revela indiferença aos princípios éticos como honestidade,

igualdade, transparência da organização ao divulgar informações, responsabilidade,

manutenção de compromissos e respeito. Tais'princípios orientam a relação da organização

com seus clientes e empregados ao procurar não prejudicar aqueles com os quais se

relaciona. De acordo com o gestor responsável pela formulação do código de ética e

conduta da companhia, a indiferença pode ser exp icada pelo fato de que até o momento as

pessoas situadas em volta Redonda ainda não tinham tido palestras nem informações a

respeito dos pontos tratados no documento.

4.4 Escala de confiança versus Sistema Organizacional 'identificado

Para os fins desse trabalho, foi necessária a adaptação da escala de interpretação,

visto que os escores da escala de interpretação dos resultados do instrumento ECEO

considera uma escala de I' a 5, enquanto a escala de Likert, considera uma escala de 1 a 4.

Com a adaptação realizada, se toma possível relacionar os resultados dos dois instrumentos.
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Para esta adaptação, utilizou-se o recurso de razão e proporção. Com ajuste da

escala, as amplitudes dos escores foram modificadas conforme esquema apresentado a
.seguir:

Escala de 1 a 5 - Amplitudes dos escores para interpretação dos resultados

propostos pelo ECEO

Tabela 07 - Amplitudes dos Escores para interpretação (ECEO)

Amplitude dos escores Concordância quanto aos fatores

identificados • • •orgamzaclonals

De 1 a 2,9 Discordância

De 3 a 3,9 Indi ferença

De4a5 Concordância

Fonte: Elaborado a partir de SIQUEIRA (2002)

Escala de 1 a 4.· - Amplitudes dos escores adaptados para interpretação dos

resultados do ECEO

Tabela 08 - Adaptação da amplitude dos Escores

• • •orgamzaclonals

Amplitude dos escores

identificados

Co~cordância quanto aos fatores

De 1 a 2,4 Discordância

De 2,5 a 3,12 Indi ferença

De 3,13 a 4 Concordância

Fonte: Elaborado a partir de SIQUEIRA (2002)

. '
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,
E importante reafirmar que quanto maior for o valor do escore médio, mais o

respondente mostra sua concordância com o conteúdo avaliado por um dado fator, desse

modo o resultado médio apresentado pela tabela X, revela, através do escore médio de 3,07,

ou seja, indiferença dos respondentes, isto significa que de um modo geral não há

discordância nem concordância em relação aos fatores avaliados.

Prosseguindo com a interpretação dos resultados, faz-se necessário a analise

individual de cada fator, visto que, individualmente eles apresentaram resultados que

revelam percepções diferentes daquelas apontadas pela media.

o conjunto de crenças do empregado sobre a organização é processado a partir de

informações acerca da manutenção de padrõe éticos, solidez econômica da organização e a

capacidade dela de reconhecer o e for os dos empregados, honrar compromissos,

obedecer a leis e normas.

Se as infonnações do contexto organiza ional não são claras, as inferências a

respeito do comportamento da organização também não são pois de acordo com Oliveira

(2004), regras explícitas e conhecimento .tácito podem se combinados de modo a

produzirem um elevado nível de confiança.

A tabela a seguir apresenta o perfil organizacional identificado pelos respondentes e

o escore médio de confiança para o sistema identificado na empresa.

Tabela 09 - Sistema de Likert versus Escore médio de confiança

Sistema de Likert Representatividade
identificado dos respondentes

3 58,300/0

Fonte: Elaborado pela autora (2009)

Retomando os abordados neste trabalho sobre o perfil organizacional

correspondente ao Sistema 3 e o escore de 3,07 conclui-se que existe uma relação e que

esta é positiva, o que confirma a hipótese da relação direta entre confiança do empregado

em sua organização de trabalho e o sistema organizacional predominante. Tal afirmação e
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apóia no Sistema 3 onde não se pode confirrrtar precisamente todas as características , pois

estas não são completas e definitivas.

Trata-se de um sistema onde a cúpula pode facilitar o sistema de comunicações, o

que não significa que ela vá fazer efetivamente, a mesma observação pode ser feita sobre o

sistema de recompensas e punições, pois, embora já se perceba a existência de recompensas

sociais, as punições e castigos ainda existem. O medo do castigo e de punições não chega a

influenciar na formação de uma organização informal insatisfeita, mas, ainda não se pode

afirmar categoricamente que há condições para a formação de uma organização informal

sadia e positiva.

Percebe-se que não há mecanismos'o claros que funcionem como redutores de

incerteza, ou que provoquem um clima de segurança, na medida em que a empresa envia

sinais inconsistentes quanto a sua real intenção, fato que corrobora a indiferença dos

respondentes com relação a confiança.
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Conclusão

Um dos objetivos específicos deste trabalho foi o de an.alisar os escores médios

resultantes da aplicação dos questionário de Confiança do Empregado na Organização e o

Diagnostico do Sistema Organizacional ·gente na empresa estudada. Esse objetivo foi

alcançado na medida em que vário fatore organizacionais e áreas do comportamento

organizacional foram analisados e di utido.

Outro objetivo propo to pe trabalh foi o de verificar se havia relação entre o

sistema organizacional pr do . an e em ma empresa e o nível de confiança depositada

pelos seus empregados media e a e pectativa, o estudo comprovou que, na empresa x,

existe relação direta entre o organizacional identificado (Sistema 3 - Consultivo) e a

escala de confiança d e pre a o om o escore médio de' confiança 3,07, que se

caracteriza pela Indifere

(CHIAVENATO, 2003
.po UI

d a do com a tipologia proposta por Likert

ea administrativas mais organizadas e avançadas em

termos de relações com emprega . b ca consultar os níveis inferiores, permitindo

participações e delegaçõe.::; tem uma c' pula que procura facilitar o fluxo de comunicação,

tanto no sentido descendente como no a cendente; deposita certa confiança nas pessoas e

nas relações, utiliza recompensas materia·s e sociais e raramente usa punições e castigos,

mas pode usar.

Estas características, talvez, tenham e itado a manifestação do grau de discordância

no escore de confiança quanto aos fatores organizacionais, no setor analisado. Por outro

lado, também não se manifestou a concordancia no escore de confiança quanto a estes

mesmos fatores. Ou seja, o Sistema Consultivo representa um grau mais elevado de

participação e transparência nos fatores organizacionais do que os Sistemas 1 e 2, mas não

há um sistema de comunicação tão eficiente e um processo decisorial totalmente

descentralizado como no Sistema 4 - Participativo.

A partir do conceito de Confiança adotado neste trabalho, como sendo a expectativa

baseada em normas compartilhadas de que a organização agirá de forma honesta,
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cooperativa e justa na relação com seu empregado, sem a necessidade de que e t
.r 1 e

influenciar ou monitorar essas ações sistematicamente, é possível compreender o e cor

encontrado.

Como visto na revisão teórica, quando há um alto grau de confiança entre os

membros de uma organização, a cooperação ocorre de fonna espontânea, uma vez que as

pessoas trabalham de acordo com nonnas éticas comuns. Entretanto, em organizações de

baixo nível de confiança, a cooperação não é espontânea. Neste caso, sistemas de regras e

regulamentos, previamente negociados e implementados, por vezes de fonna coercitiva,

substituem a confiança para assegurar a cooperação.

Nos resultados apresentados, a manifestação da indiferença pode revelar falta de

transparência e distorção nas infonnações, o que impediria o compartilhamento espontâneo

de valores e crenças.
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6 Limitação e proposição para estudos futuros

Das limitações durante o desenvolvimento do trabalho, destaca-se a impossibilidade

da correlação entre o perfil organizacional identificado e o escore médio da confiança.

Devido a incompatibilidade entre as escalas (escala modular e escala linear) este tratamento

estatístico tomou-se impossível.

Outra dificuldade a ser citada refere-se à aplicação dos questionários, pois, como

80% dos respondentes trabalham em regime de turno, essa tarefa tomou-se ainda mais

dificil.

A falta de tempo hábil para se aprofundar em algumas questões interessantes que

surgiram ao longo do trabalho também se con ..,tituiucomo limitação do estudo presente.

Das proposições para novos estudos a partir da temática abordada pelo presente

trabalho, destaca-se:

- A ampliação dos estudos para o~utras empresas, possibilitando comparar os

resultados em empresas do mesmo ramo de atividade. O contrario também seria

interessante, estender a pesquisa para empresas de ramos diferentes e comparar os

resultados.

- Aprofundar a análise da relação entre tempo e confiança, a fim de compreender

porque o tempo, para esta empresa, não se configurou como um fator influenciador da

confiança.
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Anexos
UFF - Universidade Federal Fluminense
Trabalho de Conclusão de Curso / Aluna: Fernanda Diniz Alves
Tema: Perfis Organizacionais e o impacto na Escala de confiança Organizacional

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tempo de empresa: até 05 anos ( ) / de 05 à 15 anos ( )/ de 15 à 25 anos ( ) / acima de 25 anos ( ),
Area: Sexo: Feminino ( ) Masculino ( ) Escolaridade: 1° incompleto ( ) / 1° grau
completo / 2° incompleto ( ) / 3° completo ( ) 3° grau incompleto ( )/ Outros ( )
Idade: ( )
Estado civil: Casado/a ( ) / Solteiro/a ( ) / Separada! o ( ) Filhos: Sim ( ) / Não ( )

••••••••••••Marque a coluna "n.Oda resposta" com o n.o 1,2,3 ou 4 de acordo com sua percepção da empresa ••• Ao responder o questionário pense em sua organização como um todo e não apenas em sua área de atuação. •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••

Pergunta 1 2 3 4 N.oda resposta

As relações entre pessoas
quase não acontecem porque As relações são limitadas a A pessoas relacionam-se e As relações são abertas e
as pessoas estão sempre formação de "panelinhas" e abrem-se com aquelas que as todos se sentem aceitos e com

afastadas umas das outras, se conchavos, muitas vezes, apoiam e com as quais consciência de que um precisa
reduzindo a um conta o baseadas no interesse naquele confiam. do outro.mínimo para a manutenação momento.

do emprego.

-

Os relacionamentos entre as Os problemas comuns das
Os interesses da organização

Relacionamento entre as Os relacionamentos entre.as áreas só acontecem quando estão em primeiro lugar e por
pessoas e áeras e equipes áreas quase não acontecem. há interesses específicos das áreas são compartilhados e isso as áreas integram-se e

resolvidos entre as mesmas.partes. cooperam.

O trabalho em equipe é
ITrabalha-se em equipe, apesar Trabalha-se integralmente,da falta de integração dosCada um trabalha por si. esporádiCOe só acontece havendo cooperação emembros o que prejudica adiante de críticas e ameaças. aceitação de todos.produtividade.

As informações são As informações são fluentes,
Há pouca comunicação e A comunicação é inadequada livres e adequadas a

quando acontece é defici,ente, e segue padrões estabelecidos transmitidas completamente e organização, com a abertura
Comunicação com detalhes, porém ainda hácom ruídos e perdas' pela cia, com formalidade entre de comunicação entre

algum nível de destorcimentoimportantes no processo. os níveis hierárquicos. diferentes e níveisde informações. hierárquicos .
.

Uderança sem coordenação. A liderança funciona mediante As opinões são sempre Todos os membros da equipe
Estilos de liderança Cada um tem a liberdade para a lógica: Manda quem pode, provocadas, mas a decisão é participam da decisão.

fazer o que bem entender. obedece quem tem juizo. definida pela chefia.

Tomada de decisão estilo O processo decisório é

"apagador de incendio" , ou As decisões são baseadas em compartilhado entre as áreas e Há f1exibiliade na tomada de
Tomada de decisão estas se consultam para decisão em função da ciaseja, tomadas ao sabor dos critérios pré-estabelecidos

informar a evolução do como um todoacontecimentos. processo

Planeja-se com base em um

Planejamento
Não há planejamento, apenas Só há planejamento diário, só Planejamento restrito a dads sistema de coleta de dados

improvisação. mediante a uma crise. existentes. adequado e devidamente
atualizado.

Opta-se por técnicas Sempre que há oportunidade,
Há um acompanhamento da

As soluções são ocasionais e realidade e dos problemas que
Resolução de problemas renomadas, mesmo que não os problemas sãoos problemas se acumulam. acaba antecipando sua

resolvam o problemas. solucionados. resolução.
I

As pessoas estão satisfeitas I

As pessoas se sentem As pessoas executam tarefas e As pessoas não estão com o satus quo, mas não
Clima organizacional e perdidas, não recebem retomo descobrem os objetivos da satisfeitas com o Status Quo, temem eventuais mudanças,sobre seu desempenho e não organização como um todo, as mas não sabem o que fazer

motivação de dispõem a aceitar novossabem seu verdadeiro valor na atividades são rotineiras e as para muda-lo, as vezes as desafios e se valorizam e seorganização. inovações são temidas pessoas são elogiadas reconhecem entre si
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Agora dê suas respostas anotando nos parênteses o número de 1 a 5, que melhor representam sua opinião.
Ao responder o questionário pense em sua organização como um todo e não apenas em sua área de atuação.

(1) Discordo totalmente / (2) Di. cordo / (3) Nem concordo nem discordo / (4) Concordo / (5) Concordo
totalmente

Nesta Organização um empregado pode ser demitido sem receber explicações convincentes( )

Esta organização é ética ( )

Esta organização considera apenas seus próprios interesses ( )

Acredito na estabilidade financeira desta organização

O empregado pode acreditar nas informações que esta organização divulga

(

(

)

)

Para e ta organização, o cliente tem o direito de ser informado sobre assuntos que lhe
dizem respeito ( )

Esta organização oferece condições reais para que o empregado se desenvolva

A demissão de empregado~ segue um procedimento conhecido por

O salário pago por esta organizaçao orrespo de aos esforços dos empregados

Esta organização segue nonnas para romo e seus empregos

( )

( )
( )
( )

Os dirigentes desta organiza ã.
pessoaIS

. m empregados baseando-se em julgamentos
( )

Esta organização dá o a cre cimento profissional de seus empregados
( )

)A solidez economi a d ' - da gurança aos empregados

d m acreditar na solidez dela

(

Os clientes desta organiza'""ã

Esta organização é conhe ~da

Esta organização valoriza.o traba

Aqui os empregados são demitidos a a. '"orgamzaçao

( )
( )
( )

maneira responsável

<r d fmanceiramentev

o independente das normas da
( )

Ser hon a com os clientes é um princípio de: a f_ . (

(

(

)

)

)

Esta o ganiz ão valoriza o trabalho do emprega

Aumenta é uma forma e reconhecimento de a rganiza ão

O plano
( )
O cliente é
O trabalh

ta organização permite o crescimen o pr fi ional do empregado

. '"a organIzaçao
, econheço por esta organização por meio do salário

( )
( )


