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MÓDULO 27: GESTÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
 
CAPÍTULO 1: APRESENTAÇÃO 
 
 
 REFERÊNCIAS: Boas no clima e nos resultados. Valor Carreira. São Paulo: Valor 

Econômico S/A. N.1, p. 28-30. Out. 2003; FUNDAÇÃO NACIONAL DA 
QUALIDADE. Critérios de Excelência. São Paulo, 2006. 62 p; MAROCCI, 
Gianni; POZZI, Euro. A evolução do clima organizacional. In: LANER, 
Aline dos Santos; CRUZ JR., João Benjamin (Org). Repensando as 
organizações: da formação à participação. Florianópolis: Fundação Boiteux, 
2004. p. 23-62; PUENTE-PALACIOS, Kátia Elizabeth. Abordagens 
teóricas e dimensões empíricas do conceito de clima organizacional. 
São Paulo: Revista de Administração. Julho/setembro 2002, n.3, p-96-104; 
Pfeffer, 1994; RUCCI, Anthony J.; KIRN, Steven P.; QUINN, Richard T. A 
cadeia funcionário-cliente-lucro na Sears. In: ULRICH, Dave (Org.). 
Recursos Humanos Estratégicos – Novas perspectivas para os 
profissionais de RH. São Paulo: Futura, 2000. p.251-272. 

 
 
1 FINALIDADE 
 
   Estabelecer princípios, diretrizes, políticas e procedimentos relativos ao Sistema de Gestão 
do Clima Organizacional na ECT, envolvendo as etapas de planejamento e realização de 
Pesquisas de Clima Organizacional, de processamento de dados e geração de relatórios de 
resultados, de ampla divulgação dos resultados e de elaboração e implementação de ações de 
melhoria do clima organizacional. 
 
 
2 ELABORAÇÃO E ATUALIZACÃO DOS CAPÍTULOS 
 
   O órgão responsável pela elaboração e atualização dos capítulos deste módulo é o 

Departamento de Gestão das Relações Sindicais e do Trabalho (DEGET). 
 
 
3 CONCEITOS E DEFINIÇÕES 
 
3.1 Clima Organizacional 
 
3.1.1 Dentro de uma concepção elementar, o clima organizacional refere-se à forma como o 
ambiente organizacional é percebido e interpretado pelos empregados.  
 
3.1.2 O Clima Organizacional é uma característica relativamente duradoura que distingue uma 
organização de outras, pois: 
  

a) incorpora as percepções coletivas dos membros a respeito de certas dimensões da 
organização como autonomia, confiança, coesão, suporte, reconhecimento, inovação, e 
justiça;  

 
b) é produzido a partir da interação dos seus membros;  

IC 
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c) serve de base para a interpretação de situações;  
 

d) reflete as normas e valores prevalecentes, assim como as atitudes sustentadas na 
cultura organizacional; e  

 
e) age como fonte de influência do comportamento compartilhado. 

  
3.1.3 O Clima Organizacional é um tema presente na literatura de Psicologia Organizacional e 
vem sendo compreendido de forma diferenciada ao longo do tempo. Traduz-se pelo 
pressuposto teórico de que a organização representa um ambiente subjetivado, 
psicologicamente significativo, de acordo com a percepção dos seus membros.  
 

3.2 Cultura Organizacional 
 

3.2.1 A compreensão do conceito de cultura organizacional, tal como a de clima, passou por 
diversas fases de evolução. Apesar de ter sido atingido um patamar de compreensão que 
favorece a sua definição mais precisa, não existe um conceito único, podendo ser encontrada 
uma ampla variedade. Ainda assim, em termos gerais, a cultura organizacional pode ser 
entendida, como um conjunto padronizado de comportamentos, desenvolvidos por um 
processo de aprendizagem, formados com base nas crenças, comportamentos anteriores e 
interações que caracterizam a organização.  
 

3.2.2 Abaixo estão definições de Cultura Organizacional segundo alguns autores. 
 

     3.2.2.1 Tamayo (1998) afirma que cultura organizacional consiste num conjunto de elementos 
compartilhados que definem os padrões para perceber, pensar, agir e comunicar, sustentados 
em elementos como valores, normas, crenças compartilhadas, símbolos e rituais. 
 

3.2.2.2 Toulson e Smith (1994), afirmam que a cultura organizacional consiste em crenças e 
valores tanto das gerências como dos funcionários, que definem a forma como as “coisas” 
devem ser feitas na organização.  
 

3.2.2.3 Segundo uma visão antropológica, os autores afirmam que a cultura organizacional 
define o que os membros devem aprender e como devem se comportar. Já o clima engloba 
aspectos relativos às reações dos indivíduos (percepção) em relação à cultura e a outros 
atributos organizacionais.  
 

3.2.2.4 Shadur, et al. (1999) concluem com base numa revisão de literatura realizada, que a 
cultura está mais profundamente arraigada no agir da organização, inconscientemente 
sustentada por seus membros e, por sua vez, lhes servindo de guia. 
 

3.2.2.5 Por sua vez, Lin (1999) afirma que enquanto o clima organizacional está baseado, 
fundamentalmente, nas percepções compartilhadas de diversas condições organizacionais, a 
cultura tem como base as suposições e valores compartilhados. Analisando as diferenças entre 
clima e cultura,  
 

3.2.2.6 Schneider (1975) aponta que, enquanto as pesquisas sobre cultura organizacional 
utilizam prioritariamente análises qualitativas, as pesquisas sobre clima utilizam análises 
quantitativas. A este respeito, é pertinente enfatizar que a diferença entre estes construtos 
deveria estar sustentada na especificidade da sua essência, antes que no método de 
investigação adotado. 
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3.2.2.7 Alguns autores ainda interessados no estudo do clima organizacional, também não 
deixaram de discutir as diferenças e semelhanças com o conceito de cultura organizacional, 
pois disso depende a operacionalização da investigação empírica assim como a escolha dos 
mecanismos de mensuração, concluindo que, o conceito de clima organizacional está 
composto por um conjunto menor de categorias que o de cultura organizacional.  
 
3.2.2.7.1 Os resultados evidenciaram que, no caso do clima organizacional, os elementos mais 
representativos (carga maior) são: características e percepção.  
 
3.2.2.7.2 Utilizando esses resultados para a melhor compreensão do construto, os autores 
afirmam que a essência do clima organizacional pode ser resumida como a percepção de 
características da organização.  
 
3.2.2.7.3 Já no caso da cultura organizacional, os elementos mais representativos (carga 
maior) são: aprender e modo / maneira.  
 
3.2.2.7.4 Com base nesses achados os autores afirmam que a essência do conceito de cultura 
organizacional pode ser traduzida como algo que é apreendido e aponta a forma (modo / 
maneira) como a organização funciona e os seus membros se comportam. 

 
3.3 Gestão do Clima 

 
3.3.1 A gestão do clima organizacional envolve o diagnóstico da percepção dos empregados 
sobre as relações de trabalho nos Correios e o planejamento, desenvolvimento e controle 
continuados da implementação de ações de melhoria decorrentes desse diagnóstico. 
 
3.3.2 A gestão do clima é desenvolvida por meio de ciclos definidos.  
 
3.3.3 Como parte essencial do processo de Gestão do Clima Organizacional se insere o 
planejamento e realização da pesquisa, a análise dos dados da pesquisa, a elaboração dos 
Planos de Ação de Melhoria, a implantação das ações e a avaliação do ciclo.  
  

3.4 Pesquisa de Clima 
 
     Ação estruturada e sistematizada de avaliação diagnóstica da percepção dos empregados 
sobre aspectos relevantes da Empresa e das relações de trabalho nos Correios.  
 
3.5 Fatores da Pesquisa 
 
     Agrupamento dos itens da pesquisa em blocos interpretáveis, de acordo com a semelhança 
do conteúdo desses itens. Decorre do procedimento de análise estatística adotado na 
pesquisa, denominado Análise Fatorial. 
 
3.5.1 Os dados da pesquisa são objeto de análises estatísticas descritivas e inferenciais. 
Adota-se, portanto, como procedimento básico a análise fatorial do questionário, de modo a 
identificar os fatores que agrupam os itens pesquisados. 
 
3.5.2 A análise fatorial consiste em um conjunto de técnicas estatísticas cujo pressuposto 
básico é o de que uma série de variáveis observadas, medidas, chamadas de variáveis 
empíricas ou observáveis, no caso da presente pesquisa os itens do questionário, pode ser 
explicada por um número menor de variáveis chamadas Fatores. 
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3.5.3 O agrupamento apurado pela técnica reproduz a forma como os empregados percebem a 
inter-relação entre os itens, ou seja, os itens se relacionam entre si porque têm uma causa 
comum que produz essa aproximação, na visão dos participantes da pesquisa. Dessa forma, 
chega-se aos fatores desejados. 
 
3.6 Plano de Ação de Melhoria 
 
      Instrumento que sintetiza as orientações sobre o desenvolvimento das ações que deverão 
ser desencadeadas na Administração Central e nas Diretorias Regionais, logo após a 
conclusão da análise dos dados da pesquisa nacional de clima organizacional dos Correios.  
 
3.6.1 Trata-se de um plano de orientação geral que deve ser ajustado, em cada dependência, 
em função das suas peculiaridades.  
 
3.6.2 O plano se apóia nos princípios básicos do projeto de gestão do clima organizacional da 
ECT, descritos no capítulo 4 deste módulo 27. 

 
3.7 Dia “C” do Clima Organizacional 

 
   Trata-se de ação corporativa nacional de comunicação, com custo financeiro mínimo para a 

ECT, a ser realizada pelos gestores de unidades de atendimento, operacionais e 
administrativas, com o objetivo de sensibilizar e preparar os empregados para a aplicação de 
pesquisas de clima organizacional e para a divulgação dos resultados das pesquisas.  

 
3.7.1 O Dia C do Clima foi idealizado para incentivar os gestores a manterem atenção com o 
clima organizacional e promoverem ações específicas com foco no tema, além de abrir espaço 
de participação aos empregados. 

 
 

4 O CICLO DE GESTÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL NA ECT 
 
 Cada ciclo de gestão do clima organizacional na ECT terá duração de 18 (dezoito) meses, 

composto por 05 macro-etapas a seguir, detalhadamente descritas nos demais capítulos deste 
módulo. 

 

1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 

Realização 
da 
Pesquisa 
em âmbito 
nacional 

Análise dos 
Dados e 
Divulgação 
dos 
Resultados 
 

Elaboração 
dos Planos de 
Ação de 
Melhoria 
Corporativo, 
Regionais e 
das unidades 

Implantação 
das Ações de 
Melhoria 
 

Avaliação do 
ciclo  
 

 
 

4.1 As Pesquisas de Clima Organizacional serão realizadas na ECT nos seguintes períodos: 
 

a) ano 1: abril/maio; 
 
b) ano 2: outubro/novembro; 
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c) ano 3: não haverá pesquisa; 
 
d) ano 4: novamente em abril/maio; 
 
e) e assim sucessivamente. 

 
4.2 A duração de cada ciclo (18 meses) foi estabelecida levando em conta a magnitude do 
processo de pesquisa e gestão do clima organizacional na ECT. São mais de 100.000 
empregados e milhares de unidades envolvidas, significando elevado grau de complexidade 
tanto na logística de aplicação da pesquisa quanto em especial na elaboração dos Planos de 
Ações de Melhoria do Clima Organizacional nos diversos níveis da organização. 

 
4.3 Para que os empregados percebam efetivamente as melhorias implementadas pela 
Empresa em decorrência dos resultados das pesquisas de clima organizacional, é necessário 
que haja um lapso de tempo adequado para tanto. 

 
 

5 GENERALIDADES 
 

5.1 Fundamentação teórica 
 

      A mensuração do clima organizacional não tem como objetivo a percepção das situações 
organizacionais tal como elas existem externamente, mas como elas são interpretadas pelos 
membros da organização no contexto concreto do trabalho. 

 
5.1.1 Conforme o Teorema de Tomas, “se as pessoas definem uma situação como sendo 
real, ela certamente é real nas suas conseqüências”. De fato, a literatura contemporânea 
afirma que, quando os empregados percebem que existe no lugar de trabalho um potencial 
para a satisfação das suas necessidades psicológicas, envolvem-se com mais entusiasmo no 
trabalho e dedicam mais tempo e esforço ao mesmo (Pfeffer, 1994).  

 
5.1.2 O quadro apresentado a seguir sintetiza a evolução do conceito de clima organizacional 
na literatura especializada. 
 

Autor Denominação Descrição 

Forehand e 
Guillmer, 
1964 

Abordagem 
Estrutural 

Aspectos do ambiente organizacional, que distinguem a 
organização de outras, são relativamente duradouros ao longo 
do tempo e afetam o comportamento dos membros. Ex.: 
tamanho, centralidade, número de níveis hierárquicos 

James e 
Jones, 
1974 

Abordagem da 
mensuração 
organizacional / 
atributos 
perceptuais 

Percepções individuais de atributos e características 
organizacionais interpretadas de maneira global. Ênfase no 
processo de interação entre ambiente e indivíduo. 

Schneider 
e Reichers, 
1983 

Abordagem do 
interacionismo 
simbólico 

Grande ênfase dada à interação entre os membros da 
organização. O clima é visto como um processo dinâmico (muda 
ao longo do tempo), construído a partir de uma rede de 
significados outorgados e sustentados socialmente.  

Moran e 
Volkwein, 
1992 

Abordagem 
Cultural 

O clima organizacional é criado pelo grupo, a partir da interação 
dos membros que compartilham um marco de referência 
abstrato chamado cultura organizacional, e resulta da 
construção de interpretações sobre os eventos organizacionais. 
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5.1.3 O clima organizacional tem impacto sobre os processos e os resultados das 
organizações: 
 

     a) os Critérios de Excelência da FNQ indicam a pesquisa de clima organizacional como 
prática de excelência na gestão de pessoas; 

 
     b) estudo realizado na empresa Sears (EUA), “uma melhora de cinco pontos nas 

atitudes dos funcionários provocará uma melhoria de 1,3 ponto na satisfação de clientes que, 
por sua vez, provocará uma melhoria de 0,5 por cento no crescimento da receita”. Para 
chegar a essa conclusão foi utilizada a modelagem de caminho causal, técnica estatística que 
possibilita encontrar elos e impactos entre os fatores que agrupam dados; 

 
     c) empresas com bons resultados financeiros levam os funcionários a orgulhar-se do 

local de trabalho e, assim, a produzir mais e com ânimo, com reflexos positivos sobre o clima 
organizacional. Um bom ambiente realimenta a produtividade e o bom desempenho. Pesquisa 
realizada para comparar os números das 40 melhores empresas na gestão de pessoas, 
apurados pela pesquisa Hay/Valor-Melhores Empresas para se Trabalhar, com os das 
empresas em geral classificadas no Valor 1000, das maiores no Brasil por faturamento, 
demonstra os melhores resultados de desempenho. Em 2002, ano de estagnação dos 
negócios e do mercado de trabalho, 836 empresas do Valor 1000 que informaram o resultado, 
por exemplo, tiveram um prejuízo de 2,6% sobre o patrimônio líquido. Já 34 das 40 eleitas 
pela pesquisa - aquelas cujos dados são divulgados e comparáveis - tiveram lucro 
equivalente a 9% do patrimônio líquido. 

 
 

5.2 Histórico da gestão do clima organizacional na ECT 
 

1992 – primeira pesquisa de clima organizacional na ECT, realizada pela DR/PR; 
1993/1997 – iniciativas pioneiras de realização de pesquisas de clima organizacional na DR 
MG (1993) e em seguida nas DRs SC (1994) e RJ (1996), além da continuidade da iniciativa 
na DR/PR; 
1998 – realização da primeira pesquisa nacional, coordenada pelo então Departamento de 
Relações Sindicais (DERSIN), com a participação de representantes das DRs PR, MG, RJ e 
SP e com apoio de consultoria externa; 
1999/2002 - iniciativas regionais de realização de novas pesquisas de clima organizacional 
pelas  DRs PR, MG, SC, SPM, RJ e ES,  decorrentes da não continuidade do projeto nacional 
e extinção do DERSIN; 
2002 - Criação do Comitê Executivo Nacional da Gestão do Clima Organizacional, vinculado 
ao então Departamento de Relações do Trabalho (DERET), com representantes das DRs 
acima  mencionadas; 
2002 – realização de Pesquisa Piloto de Clima Organizacional que na AC e nas DRs PR, MG, 
SC, SPM   e RJ, como preparação para a realização de nova pesquisa nacional; 
2004 - definição de Clima Organizacional como um dos indicadores estratégicos da ECT, 
vinculado à perspectiva Pessoas do Plano Estratégico 2004-2007; 
2004 – definição dos princípios e diretrizes da gestão do clima organizacional nos Correios, 
apoiados no Plano Estratégico 2004-2007 e nos Critérios de Excelência na Gestão da 
Fundação Nacional da Qualidade; 
2004 – reestruturação da área de Relações do Trabalho, com a criação do Departamento de 
Gestão das Relações Sindicais e do Trabalho (DEGET), da Divisão de Gestão do Clima 
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Organizacional (DGCO/DEGET) e das Assessorias de Gestão das Relações Sindicais e do 
Trabalho (ASGET) nas DRs, vinculadas ao DEGET; 
2004 – realização da Pesquisa de Clima Organizacional 2004 – 1º Ciclo Nacional, 
coordenada pelo Comitê Executivo Nacional de Gestão do Clima Organizacional e viabilizada 
totalmente com equipe, tecnologia e recursos próprios da ECT, tendo a participação de 22 
Diretorias Regionais; 
2005 – realização de nova Pesquisa de Clima Organizacional 2005 – 2º Ciclo Nacional, a 
primeira com 100% das DRs aplicando a pesquisa simultaneamente junto a 100% dos 
empregados com pelo menos um ano de serviço na ECT. 
2006 – Manualização da prática de Gestão do Clima Organizacional, incorporando-a ás 
normas da Empresa. 

 
* * * * * 

 


