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Resumo 

 

Cavalheiro, F. R. S. (2020). Relações entre clima organizacional e intenção de rotatividade: 
Revisão sistemática da literatura e estudo de caso em uma empresa farmacêutica. 
(Dissertação de Mestrado). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 
Departamento de Psicologia, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil. 
 
 
Clima organizacional é definido como percepções compartilhadas pelos funcionários de uma 
empresa sobre aspectos do contexto organizacional e do trabalho, e pode influenciar a 
intenção de rotatividade deles, ou seja, a ideação em rescindir o contrato empregatício 
vigente. O objetivo geral deste estudo foi verificar as relações entre o clima organizacional e a 
intenção de rotatividade em colaboradores de uma empresa farmacêutica brasileira. O 
trabalho está dividido em três estudos. O primeiro tem o objetivo de identificar o estado da 
arte em relação a variável clima organizacional; o segundo é uma revisão sistemática sobre 
clima organizacional e intenção de rotatividade; e o terceiro é uma pesquisa do tipo 
levantamento. Participaram deste terceiro estudo 565 colaboradores de uma empresa 
farmacêutica brasileira que estiveram, pelo menos, há três meses trabalhando neste local, 
caracterizando uma amostragem de conveniência. Foram aplicados três instrumentos, a saber: 
questionário demográfico-ocupacional, Escala de Clima Organizacional (ECO) e Escala de 
Intenção de Rotatividade (EIR). Os dados foram submetidos a análises estatísticas descritivas 
e inferenciais, por meio de testes de correlação e regressão com o intuito de verificar relações 
entre as variáveis mensuradas. Em relação ao Estudo 1, verificou-se que cinco categorias 
temáticas caracterizam o clima organizacional: (1) percepção compartilhada (fenômeno 
perceptual coletivo) sobre aspectos organizacionais e do trabalho; (2) afeta ou influencia o 
comportamento; (3) mensurável; (4) global/ molar ou específico/ focal (multidimensional/ 
multifatorial); e (5) potencialmente provisório. No Estudo 2 verificou-se que, 
majoritariamente, o clima organizacional possui uma relação inversa com a intenção de 
rotatividade. A partir dos dados do Estudo 3, conclui-se que os fatores do clima 
organizacional (1) recompensa, (2) apoio da organização e da chefia, e (3) coesão entre 
colegas apresentam poder preditivo com a intenção de rotatividade, sendo negativamente 
relacionados a ela. No que tange a variáveis demográfico-laborais, a (4) idade – 51 anos ou 
mais, e o (5) estado civil – casado/ amasiado/ união estável, também apresentaram relações 
preditivas inversas, ao passo que a (6) escolaridade – ensino superior completo e incompleto, 
e o (7) tempo de serviço na empresa – de 6 a 10 anos, apresentaram relações preditivas 
positivas com a variável critério. Tais dados corroboram estudos anteriores que apontam a 
recompensa, o apoio e a coesão como fatores que interferem na intenção de rotatividade. 
Sugere-se que novos estudos sejam realizados a fim de verificar o poder preditivo destas 
variáveis em outras empresas, de outros segmentos e países, considerando variáveis 
mediadores e/ou moderadoras. 

 
Palavras-chave: Clima organizacional. Intenção de rotatividade. Comportamento 
organizacional. 
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Abstract 

 

Cavalheiro, F. R. S. (2020). Relationships between organizational climate and turnover 
intention: Systematic literature review and case study in a pharmaceutical company. (Masters 
dissertation). Faculty of Philosophy, Sciences and Letters of Ribeirão Preto, Department of 
Psychology, University of São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brazil. 

 

Organizational climate is defined as perceptions shared by employees of a company about 
aspects of the organizational and work context, and can influence their turnover intention, that 
is, the idea of terminating the current employment contract. The general objective of this 
study was to verify the relationships between the organizational climate and the intention of 
rotation in employees of a Brazilian pharmaceutical company. The manuscript is divided into 
three studies. Study 1t has the objective of identifying the state of the art in relation to the 
organizational climate variable; the second is a systematic review of organizational climate 
and turnover intention; and the third is a survey research. 565 employees of a Brazilian 
pharmaceutical company participated in this third study, who had been working in this 
location for at least three months, featuring a convenience sample. Three instruments were 
applied, namely: demographic-occupational questionnaire, Organizational Climate Scale 
(ECO) and Rotation Intention Scale (EIR). The data were submitted to descriptive and 
inferential statistical analyzes, using correlation and regression tests in order to verify 
relationships between the measured variables. In relation to Study 1, it was found that five 
thematic categories characterize the organizational climate: (1) shared perception (collective 
perceptual phenomenon) about organizational and work aspects; (2) affects or influences 
behavior; (3) measurable; (4) global/ molar or specific/ focal (multidimensional/ 
multifactorial); and (5) potentially provisional. In Study 2, it was found that, for the most part, 
the organizational climate has an inverse relationship with the turnover intention. From the 
data from Study 3, it can be concluded that the factors of the organizational climate (1) 
reward, (2) organizational and management support, and (3) cohesion among colleagues have 
predictive power with the turnover intention, being negatively related to it. With regard to 
demographic-labor variables, (4) age – 51 years or more, and (5) civil status – married/ 
cohabiting/ stable union, also showed inverse predictive relationships, whereas (6) schooling 
– complete and incomplete higher education, and (7) length of service in the company – from 
6 to 10 years, showed positive predictive relationships with the criterion variable. Such data 
corroborate previous studies that point to reward, support and cohesion as factors that 
interfere with the turnover intention. It is suggested that further studies be carried out in order 
to verify the predictive power of these variables in other companies, in other segments and 
countries, considering mediating and/or moderating variables. 

 

Keywords: Organizational climate. Turnover intention. Organizational behavior. 
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Apresentação 

 

Embora haja inúmeros estudos sobre o clima organizacional, trata-se de um constructo 

cujo conceito não adquiriu um consenso entre os pesquisadores ao longo dos últimos anos. 

Pode ser definido como sendo a percepção compartilhada dos funcionários de uma mesma 

organização sobre os eventos, políticas, práticas e procedimentos que experimentam e sobre 

os comportamentos que veem sendo recompensados, apoiados e esperados (Ehrhart, 

Schneider, & Macey, 2014). De acordo com os autores, as percepções sobre o ambiente de 

trabalho podem impactar o comportamento das pessoas e da empresa, bem como a intenção 

em permanecer na empresa.  

Em face destas influências no comportamento, pesquisas buscaram verificar as 

relações que o clima organizacional possui com a intenção de rotatividade. De forma geral, os 

estudos apontam que ambas as variáveis estão negativamente relacionadas (Hung, Lee, & 

Lee, 2018; Liou & Cheng, 2010; Nojehdehi, Farahani, Rafii, & Bahrani, 2015; Stone et al., 

2007). Neste contexto, a intenção de rotatividade é um fenômeno psicológico que caracteriza 

a vontade que um funcionário possui em sair da empresa em que atua profissionalmente. Pode 

ser considerada precursora imediata do comportamento de realmente sair da organização 

(Schwepker Jr., 2001). Assim, com base nisso, definimos a intenção de rotatividade como 

sendo a ideação individual que um funcionário possui em se desligar voluntariamente da 

empresa em que atua. 

Estudos evidenciaram que a intenção de rotatividade é a variável antecedente cognitiva 

mais forte do efetivo desligamento voluntário (Steil, Floriani, Zilli, & Rubio, 2019; Tett & 

Meyer, 1993). Trata-se de uma variável-chave influenciada por muitos fatores organizacionais 

e individuais, ou seja, depende das maneiras pelas quais estes fatores influem o status físico e 

psicológico dos profissionais (Kim, 2015). No que tange às variáveis do contexto de trabalho, 

o clima organizacional pode ser considerado um influenciador para o desenvolvimento desta 

ideação em sair da empresa.  

Por tais motivos, compreender como o clima organizacional influencia a vontade das 

pessoas em sair da empresa é fundamental para desenvolver melhores práticas de retenção de 

talentos nas organizações e controlar os índices de desligamentos voluntários. Com base 

nisso, o objetivo geral deste trabalho foi analisar de que forma o clima organizacional global e 
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as dimensões apoio da chefia e da organização, recompensa, conforto físico, controle/ pressão 

e coesão entre colegas afetam a intenção de rotatividade. 

Os objetivos específicos foram: 

 

 Identificar a percepção de clima organizacional e intenção de rotatividade de 

profissionais de uma indústria farmacêutica brasileira; 

 Identificar o poder preditivo do clima organizacional (e seus respectivos 

fatores) e variáveis demográfico-ocupacionais em relação à intenção de 

rotatividade. 

 Identificar o estado da arte de pesquisa sobre o clima organizacional e sobre o 

clima organizacional e a intenção de rotatividade. 

 

                Para tanto, no primeiro capítulo são apresentadas as variáveis que serão 

abordadas no estudo, o clima organizacional, mais especificamente o conceito de clima 

organizacional, origens históricas, dimensões do clima organizacional e discussões 

sobre efeitos na atmosfera organizacional; a intenção de rotatividade, suas definições e 

estudos anteriores. Por fim, são apresentadas as relações entre clima organizacional e 

intenção de rotatividade encontradas em estudos anteriores.  

O artigo 1, intitulado “Clima organizacional: Revisão sistemática de literatura”  

teve como objetivo analisar as diversas definições e características do clima 

organizacional, a fim de complementar os estudos já existentes. Este artigo foi 

submetido à Revista Psicologia: Organizações e Trabalho (rPOT), em 13 de agosto de 

2019,  conforme comprovante (Anexo A). 

Já o artigo 2, intitulado “Relações entre clima organizacional e intenção de 

rotatividade: Revisão sistemática de literatura”, teve como objetivo identificar 

evidências científicas disponíveis na literatura sobre as relações existentes entre os 

diferentes tipos de clima organizacional e a intenção de rotatividade (turnover). Este 

artigo foi submetido para revista Organizações & Sociedade, em 23 de fevereiro de 

2020, conforme comprovante (Anexo B). 

 Por fim, o artigo 3, intitulado “Influências do clima organizacional na intenção 

de rotatividade” teve o objetivo de verificar o poder preditivo do clima organizacional 

global e cinco fatores que o compõem, bem como das variáveis demográfico-

ocupacionais, em relação à intenção de rotatividade. 
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O último capítulo apresenta uma síntese integrativa entre os três artigos que 

deste estudo derivaram, por meio do qual foram desenvolvidas discussões e 

conclusões sobre os resultados encontrados. Este estudo traz implicações práticas e 

teóricos. Recomenda-se que novas pesquisas sobre o tema sejam realizadas a fim de 

complementar o conhecimento já existente. 

A Figura 1 esquematiza a estrutura do trabalho e como os capítulos estão 

organizados. 

 

 
Figura 1. Estrutura esquemática da dissertação. 
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Capítulo 1. Introdução 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar as variáveis que serão estudadas: clima 

organizacional e intenção de rotatividade. Serão discutidos os conceitos de cada uma, a 

importância do estudo e a relação que possuem entre si. No que tange ao clima 

organizacional, serão apresentados as diversas definições encontradas na literatura, bem como 

os principais fatores encontrados em revisão de estudos internacionais. Esta revisão foi 

utilizada como base para a escolha do instrumento utilizado na presente pesquisa. Na 

sequência, discute-se o conceito de intenção de rotatividade e as relações que esta variável 

possui com o clima organizacional, conforme revisão realizada da literatura internacional. 

 

1.1 Clima Organizacional 

 

O termo “clima organizacional” se refere às influências do ambiente interno de 

trabalho sobre o comportamento humano e assinala um importante conceito para a 

compreensão do modo como o contexto de trabalho afeta o comportamento e as atitudes das 

pessoas neste ambiente, sua qualidade de vida e o desempenho da organização (Martins, 

2008; Martins, Oliveira, Silva, Pereira, & Sousa, 2004). Trata-se, portanto, de um construto 

diretamente relacionado com o estudo das percepções que os trabalhadores constroem sobre 

diferentes aspectos do seu trabalho, caracterizando, assim, uma variável psicológica de 

importante relevância para a detecção dos elementos reguladores e orientadores do 

comportamento humano dentro de organizações (Menezes & Gomes, 2010). 

As organizações devem se preocupar em construir e manter permanentemente um 

ambiente e clima de trabalho propício ao bem-estar, à motivação e à satisfação de todos os 

colaboradores, por meio de sistemáticas próprias que devem ser fomentadas pela área de 

Gestão de Pessoas e desenvolvidas por todos na instituição (Sovienski & Stigar, 2008). É 

neste contexto que a liderança constitui-se como estratégia fundamental na gestão de pessoas 

e deve se pautar na capacidade de apoiar as pessoas, entre outros fatores (Balducci & 

Kanaane, 2007). Assim sendo, as bases do modelo de gestão de pessoas poderão contribuir 

para a melhoria do clima organizacional e, consequentemente, para  o alcance de patamares 

altos de desenvolvimento no cenário das organizações (Balducci & Kanaane, 2007). 
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1.1.1 Origens históricas: Experimentos sociais 

 

A organização é um sistema social complexo que deve ser estudada como um sistema 

total, se o comportamento individual dentro dele for verdadeiramente entendido (Schein, 

1965).  Nesta perspectiva, o clima organizacional têm sido uma das variáveis psicológicas 

mais investigadas nas instituições, pois se trata de um dos construtos de maior centralidade 

dentro do campo do comportamento organizacional (Menezes & Gomes, 2010). 

Historicamente, os estudos sobre este tema emergiram da Psicologia da Gestalt e 

tiveram sua origem demarcada nos Estados Unidos da América (EUA) (Schneider, 1975; 

Schneider, González-Romá, Ostroff, & West, 2017). Lewin, Lippitt, e White (1939) 

realizaram uma série de pesquisas de abordagem experimental a fim de investigar os 

fenômenos da vida em grupo e responder questões como: o que subjaz os diferentes padrões 

de comportamento em grupo? Quantas diferenças na estrutura do subgrupo, na estratificação 

do grupo e na potência dos objetivos centrados no ego e centrados no grupo são utilizadas 

como critérios para predizer as resultantes sociais de diferentes atmosferas grupais? 

O primeiro destes experimentos permitiu monitorar o comportamento de quatro grupos 

de meninos com dez anos de idade frente à interação com três distintos tipos de líderes: 

autocrático (centralizador), democrático (participativo) e liberal (laissez-faire). As conclusões 

foram determinantes: a diferentes estilos de liderança, os mesmo participantes reagiram de 

diversas maneiras, demonstrando que o clima é mais forte que as tendências a reagir 

adquiridas previamente (Granda et al., 2007; Massó, 2012). É claro que, neste experimento, o 

mesmo grupo geralmente mudou acentuadamente quando foi mobilizado para uma nova 

atmosfera sob um líder diferente, mas, em tais transições, o fator de pessoas do grupo foi 

relativamente constante (tratou-se dos mesmos participantes), enquanto os fatores de 

personalidade do líder e atmosfera social variaram (Lewin et al., 1939). 

Alguns anos antes, entre 1924 e 1933, os experimentos de Hawthorne, realizados por 

George Elton Mayo em uma fábrica da Wester Electric Company situada em Chicago (EUA), 

foram os primeiros a analisar o clima interno de uma organização (Dutra, Veloso, Fischer, & 

Nakata, 2009; Menezes & Gomes, 2010). Neste estudo, constatou-se que alterações nas 

configurações física e social do ambiente laboral podem provocar mudanças emocionais e 

comportamentais significativas nos trabalhadores, como fadiga, acidentes de 

trabalho, turnover (rotatividade) e redução no desempenho e produtividade (Menezes & 
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Gomes, 2010). Assim sendo, “na percepção dos empregados, a simples atenção às condições 

de trabalho era suficiente para gerar motivação e sentimentos positivos em relação à 

organização” (Dutra et al., 2009, p. 60). As conclusões dos estudos de Mayo conduziram a 

uma ampla aceitação das relações humanas como fator primário no desempenho dos 

trabalhadores (Franke & Kaul, 1978). 

O clima também tem sido usado como uma forma abreviada de descrever outros 

conjuntos de políticas e atividades formais e informais, tais como, recompensa, apoio, 

segurança, inovação, entre outros (Schneider, 1985). Nota-se, portanto, que estas pesquisas 

iniciais sobre o contexto social forneceram uma base para o que mais tarde veio a ser definido 

como dimensões climáticas genéricas ou de bem-estar do empregado, concentrando-se 

simultaneamente em uma ampla variedade de temas então existentes, como autonomia, apoio, 

relações com o supervisor, colaboração e participação na tomada de decisões (Schneider et 

al., 2017). 

 

1.1.2 Definições 

 

O clima organizacional pode ser definido como as percepções compartilhadas dos 

funcionários em relação às práticas, procedimentos e tipos de comportamentos que são 

recompensados, apoiados e esperados em um contexto particular (Schneider, 1990). Algumas 

definições de clima avaliam a organização como um todo (clima global), enquanto outras se 

concentram em temas organizacionais específicos (Behson, 2002). Assim sendo, pode-se 

afirmar que ambientes de trabalho possuem inúmeros climas, tantos quanto existem conjuntos 

de eventos, práticas e procedimentos psicologicamente conectados (Schneider, 1983). Com 

efeito, como é amiúde que múltiplos climas coexistam dentro de uma mesma organização, o 

clima pode ser melhor considerado como sendo um construto específico sempre em referência 

a alguma coisa, i.e., um clima deve ser um clima para algo (Schneider, 1975; Schneider, 

White, & Paul, 1998). 

Embora o termo “clima organizacional” tenha sido sempre utilizado para referir às 

influências do ambiente interno de trabalho sobre o comportamento humano, por se tratar de 

um construto complexo, sua definição foi pouco delimitada (Martins et al., 2004), como é 

possível verificar na Tabela 1. 

 

Tabela 1 
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Definições de clima organizacional (em ordem de publicação). 

Autores Definições 

Lewin (1951) 
O comportamento humano é uma função do "campo" psicológico ou 
ambiente da pessoa. O conceito de clima é útil para ligar os aspectos 
objetivos da organização. 

Argyris 

(1957) 

O clima organizacional é caracterizado como a cultura organizacional. 
Relaciona o conceito com os componentes da cultura e permite a 
delimitação de diferentes subculturas dentro da organização. 

Halpin e Croft 
(1963) 

O clima organizacional se refere à opinião que o empregado forma sobre a 
organização. 

Forehand e 
Gilmer (1964) 

O clima é o conjunto de características permanentes que descrevem uma 
organização, a distinguem da outra e influenciam o comportamento das 
pessoas que a formam. 

Litwin e 
Stringer 
(1968) 

O clima organizacional diz respeito aos efeitos subjetivos percebidos do 
sistema formal e do estilo dos administradores, assim como outros fatores 
ambientais importantes nas atitudes, crenças, valores e motivações das 
pessoas que trabalharam em uma organização. 

Tagiuri 
(1968) 

O clima organizacional é uma qualidade relativa do ambiente interno de 
uma organização que seus membros experimentam e influenciam seu 
comportamento. Pode ser descrito em termos dos valores de um conjunto 
particular de características. 

Schneider e 
Hall (1972) 

Clima é o conjunto de propriedades do ambiente de trabalho, percebido 
direta ou indiretamente pelos empregados. Por sua vez, é uma força que 
influencia o comportamento do empregado. 

James e Jones 
(1974) 

Apresenta um modelo integrador de comportamento organizacional. O 
clima da organização e o clima psicológico são distinguidos em conexão 
com os comportamentos e motivações. 

Campbell 
(1976) 

O clima organizacional é a causa e o resultado da estrutura e dos diferentes 
processos que são gerados na organização, os quais têm impacto no perfil 
do comportamento. 

Payne e Pugh 
(1976) 

O conceito de clima organizacional reflete diferentes aspectos como regras, 
atitudes, comportamentos e sentimentos dos membros. Ele se manifesta por 
meio de percepções. 

Dessler 
(1979) 

O clima representa as percepções que o indivíduo tem da organização para a 
qual ele trabalha e a opinião que dela foi formada em termos de estrutura, 
recompensa, consideração, apoio e abertura. 

Sudarsky 
(1979) 

O clima organizacional é o reflexo de uma situação de grupo motivacional, 
a qual obedece a diferentes padrões comportamentais de necessidades 
sociais. 

Naylor, 
Pritchard, e 
Ilgen (1980) 

O clima organizacional é uma qualidade relativamente duradoura do 
ambiente interno da organização. 

Méndez 
(1982) 

O clima organizacional é o elemento fundamental na compreensão dos 
processos internos que surgem nas relações interpessoais dos indivíduos que 
compõem a organização. Por sua vez, determina ações específicas de 
mudança na medida em que tais processos são alterados. O clima 
organizacional é um produto do indivíduo e depende do que ele percebe 
dentro da organização. Variáveis como estrutura, interação e comunicação, 
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entre outras, devem ser levadas em consideração para determinar o clima 
organizacional. 

Flippo (1984) 

Apresenta uma analogia entre clima organizacional e clima meteorológico, 
e afirma que esse construto se refere às condições ambientais da 
organização, atributos, estrutura e tipos de liderança, que exercem um efeito 
sobre as relações, comportamentos e atividades dos membros da 
organização. 

Brunet (1987) 

O clima organizacional é definido como as percepções do ambiente 
organizacional determinadas pelos valores, atitudes ou opiniões pessoais 
dos empregados, e as variáveis resultantes, como satisfação e produtividade, 
que são influenciadas pelas variáveis ambientais e pessoais. Essa definição 
agrupa aspectos organizacionais, como liderança, conflitos, recompensas e 
sistemas de punição, controle e supervisão, bem como as particularidades 
do ambiente físico da organização. 

Reichers e 
Schneider 
(1990) 

O clima organizacional é um grupo de percepções resumidas ou globais 
compartilhadas pelos indivíduos sobre seu ambiente, em relação às 
políticas, práticas e procedimentos organizacionais, tanto formais quanto 
informais. 

Robbins 
(1990) 

O clima organizacional é entendido como a personalidade da organização, 
que pode ser descrita em graus de calor e pode ser assimilada à cultura, pois 
permite reafirmar as tradições, valores, costumes e práticas. 

Chiavenato 
(1990) 

O clima organizacional é o ambiente interno e a atmosfera de uma 
organização. Fatores como tecnologia, políticas, regulamentos, estilos de 
liderança, estágio de vida empresarial, entre outros, são influentes. O clima 
organizacional pode apresentar características diferentes dependendo de 
como os membros de uma organização se sentem. Isso gera certa dinâmica 
nos membros, como motivação, satisfação no trabalho, absenteísmo e 
produtividade. 

Álvarez 
(1990, 1992) 

O clima organizacional é o ambiente favorável ou desfavorável para os 
membros de uma organização. Promove um sentimento de pertença, 
lealdade e satisfação no trabalho. 

Toro (1992) 
O clima organizacional consiste nas percepções compartilhadas que os 
membros desenvolvem em relação às políticas e práticas da organização. 

Peiró (1995) 

O clima organizacional se trata de percepções, impressões ou imagens da 
realidade organizacional, mas sem esquecer que é uma realidade subjetiva. 
O clima organizacional é um equilíbrio no processo-estrutura, pois 
reconhece as percepções e imagens da realidade organizacional, 
esclarecendo que tem uma tendência acentuada em relação ao subjetivo, 
pois é uma construção do sujeito ou do grupo que pertence ao contexto de 
trabalho. 

Vázquez 
(1996) 

O clima organizacional é uma propriedade do indivíduo que percebe a 
organização e é visto como uma variável do sistema que tem a virtude de 
integrar a pessoa, os grupos e a organização. 

Fonte: Adaptado de Vega, Arévalo, Sandoval, Aguilar, e Giraldo (2006). 
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Nota-se que, de forma geral, a percepção dos funcionários sobre aspectos laborais, as 

impressões ou imagens organizacionais que desenvolvem, o fenômeno que intervém nos 

fatores da empresa, a variável do sistema que integra as pessoas, os grupos e a organização, 

entre outras, são características que aparecem com frequência entre as inúmeras definições 

sobre o construto em análise (Vega, Arévalo, Sandoval, Aguilar, & Giraldo, 2006). O clima 

organizacional descreve, assim, uma organização e influencia o comportamento dos seus 

membros, além de agrupar aspectos como práticas, políticas, liderança, conflitos, sistemas de 

recompensas e punição, controle e supervisão, assim como particularidades do meio físico 

(Vega et al., 2006). 

Em estudo mais recente, o clima organizacional foi definido como uma percepção 

resumida derivada de um conjunto de experiências interconectadas com políticas, práticas e 

procedimentos organizacionais (e.g., liderança) e observações do que é recompensado, 

apoiado e esperado na organização, de modo que tais percepções sumárias se tornem 

significativas e compartilhadas com base nas interações naturais das pessoas umas com as 

outras (Schneider et al., 2017). À vista disso, por estar relacionado com o estudo das 

percepções compartilhadas que os trabalhadores constroem acerca de aspectos laborais 

distintos, o clima organizacional representa um dos atributos mais relevantes à detecção dos 

elementos reguladores e orientadores do comportamento humano dentro de organizações 

(Menezes & Gomes, 2010). 

Com base nestes conceitos, em nível individual, o clima diz respeito a uma descrição 

idiossincrásica, em termos psicologicamente significativos, do ambiente laboral do qual a 

pessoa faz parte (Rousseau, 1988). Essas descrições individuais são chamadas de clima 

psicológico (González-Romá et al., 2005; James & Jones, 1974) e se diferem do clima 

organizacional, pois são baseadas na percepção individual sobre aspectos do contexto de 

trabalho, ao passo que o outro representa percepções compartilhadas que as pessoas atribuem 

a tais aspectos (Schneider & Reichers, 1983). 

Embora o clima seja mensurado em termos das percepções dos indivíduos, é uma 

propriedade agregada da unidade (e.g., equipe, departamento, organização) (Ehrhart & 

Kuenzi, 2017). Neste sentido, o clima psicológico se trata de um atributo individual (James & 

Jones, 1974), ao passo que o clima organizacional diz respeito a um fenômeno de nível 

organizacional (macro) que não se constitui de percepções individuais, mas se origina delas, 

as quais emergem e se sustentam de maneira coletiva com base na atribuição de significados 
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comuns outorgados pelos membros da organização aos eventos percebidos (Puente-Palacios 

& Freitas, 2006). 

Ainda que psicólogos organizacionais pioneiros já tivessem conceituado o impacto do 

clima no desempenho organizacional, os primeiros artigos empíricos de periódicos sobre o 

tema foram invariavelmente conduzidos no nível individual de análise (Schneider et al., 

2017). Foram nos últimos 15 anos que as pesquisas aumentaram a compreensão de como as 

percepções e interpretações coletivas das pessoas em relação ao seu ambiente de trabalho 

compartilhado se traduzem em uma série de importantes resultados organizacionais e de 

equipe (Schneider et al., 2017). Trata-se, portanto, de um importante conceito para a 

compreensão de como o contexto laboral afeta e influencia o comportamento humano neste 

ambiente, as atitudes e a qualidade de vida dos funcionários, e, por conseguinte, o 

desempenho da organização (Martins, 2008). 

Por fim, é importante distinguir clima organizacional de cultura organizacional, 

conceitos que se confundem com frequência por pesquisadores da área. Menezes e Gomes 

(2010) afirmam que o primeiro possui um caráter transitório/ temporária, pelo que apresenta 

maior suscetibilidade à mudança e é fundado por meio dos significados construídos pelos 

indivíduos de forma a guiar as decisões e ações deles no ambiente de trabalho. Em 

contrapartida, de acordo com estes autores, a cultura organizacional é mais estável ao longo 

do tempo, mais complexa e com maior resistência a mudanças, uma vez que cumpre uma 

função mais normativa, voltada ao compartilhamento de valores que fornecem uma identidade 

à organização, favorecendo uma maior capacidade adaptativa e de autodesenvolvimento 

interno e externo (Menezes & Gomes, 2010). 

 

1.1.3 Fatores do clima organizacional 

 

O clima organizacional tem sido definido como o significado compartilhado que os 

membros organizacionais atribuem aos eventos, políticas, práticas e procedimentos que eles 

experimentam e aos comportamentos que veem sendo recompensados, apoiados e esperados 

(Ehrhart et al., 2014). Neste contexto, é importante distinguir o clima molar (global) e o clima 

focal (específico). O primeiro busca capturar todos os aspectos relevantes do ambiente 

organizacional e, portanto, inclui uma ampla gama de dimensões genéricas que podem ser 

usadas para descrever as organizações ou suas subunidades; ao passo que o segundo, 

originado do trabalho de Schneider (1975), captura os aspectos do ambiente organizacional 
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que são mais relevantes para cumprir um objetivo específico ou imperativo estratégico 

(Ehrhart & Kuenzi, 2017). 

Revisão da literatura apresentada no artigo 1 apontou que os principais fatores 

utilizados nos estudos foram: (1) apoio/ suporte da organização e/ou da chefia; (2) coesão/ 

cooperação/ trabalho em equipe/ espírito de equipe/ integração; (3) recompensa/ 

reconhecimento; (4) inovação; (5) comunicação; (6) liderança/ supervisão; (7) estrutura/ 

padrões. A Tabela 2 mostra a frequência relativa e a definição de cada fator que apareceu dez 

vezes ou mais nos estudos selecionados desta revisão. Ao todo, foram recuperados 1.642 

estudos nas bases de dados PubMed (MEDLINE), PsycINFO, Web of Science e SciELO, dos 

quais 150 foram enquadrados nos critérios de inclusão, 46 apareceram duplicados e 21 

atenderam aos critérios de exclusão, resultando em 83 artigos na amostra final. Foram 

realizadas buscas de artigos publicados entre 2017 e junho de 2019 que continham no título os 

termos “clima organizacional” ou “organizational climate”. 

 

Tabela 2 

Frequência relativa e definição dos fatores que apareceram em, no mínimo, dez dos estudos 

selecionados. 

Fatores FR Definição 

Apoio/ suporte da 
organização e/ou da 
chefia 

30% 

Percepção sobre o apoio, a tolerância/ compreensão e a 
ajuda que recebem de seus líderes e da organização (Bin 
Ahmad, Jasimuddin, & Kee, 2018; Chiang Vega, 
Fuentealba Elgueta, & Nova Cabrera, 2017; Landa-
Ramírez et al., 2017; Lone et al., 2017). 

Coesão/ cooperação/ 
trabalho em equipe/ 
espírito de equipe/ 
integração 

30% 

Percepção sobre a existência de um espírito de ajuda mútua 
entre funcionários da empresa, sobre a união, 
compartilhamento e vontade de ajudar os outros membros 
(Chiang Vega, Fuentealba Elgueta, et al., 2017; Koys & 
Decotiis, 1991; Riveros Paredes & Grimaldo Muchotrigo, 
2017; Vera Campuzano & Suárez Caiche, 2018). 

Recompensa/ 
reconhecimento 

24% 

Percepção sobre as recompensas,  estímulos, valorização, 
equidade e justiça em termos da gratificação recebida por 
um trabalho bem feito/ desempenho dos funcionários 
(Chiang Vega, Fuentealba Elgueta, et al., 2017; Koys & 
Decotiis, 1991; Landa-Ramírez et al., 2017; Riveros 
Paredes & Grimaldo Muchotrigo, 2017). 

Inovação 19% 

Percepção sobre o grau de encorajamento, estímulo, 
valorização e apoio que os gestores fornecem àqueles que 
contribuírem com novas ideias ou que gerarem inovações 
(Landa-Ramírez et al., 2017; Lone et al., 2017; Menéndez, 
Peña-Suárez, Fonseca-Pedrero, & Muñiz, 2017). 

Comunicação 14% Percepção sobre as condições de comunicação e da 
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capacidade de escuta por parte da empresa (Chirinos 
Araque, Meriño Córdoba, & Martínez de Meriño, 2018). 

Liderança/ 
supervisão 

14% 

Percepção sobre o estilo de gerenciamento e controle, 
sobre o posicionamento dos superiores e papéis de 
liderança, sobre os métodos de supervisão e tratamento que 
os chefes utilizam com sua equipe (Bravo-Díaz, González-
Murillo, & Duque-Ceballos, 2018; Landa-Ramírez et al., 
2017; Pawlowski & Baranowski, 2018). 

Estrutura/ padrões 12% 

Percepção das regras rígidas, dos padrões e da burocracia 
dentro da organização, sobre a estrutura e os sistemas 
formais de normas, diretrizes, políticas e procedimentos 
organizacionais (Bin Ahmad et al., 2018; Landa-Ramírez 
et al., 2017; Riveros Paredes & Grimaldo Muchotrigo, 
2017; Segredo Pérez, 2017). 

Nota. FR = Frequência relativa. 

 

Apoio/ Suporte da Organização e/ou da Chefia 

 

O apoio que os funcionários recebem de suas organizações quando estão em um clima 

favorável é crucial para qualquer empresa (Al Damoe, Hamid, & Sharif, 2017). Assim, esta 

dimensão correspondente à percepção que eles têm sobre o apoio e a tolerância/compreensão 

que recebem de seus chefes e colegas de departamento (Bin Ahmad, Jasimuddin, & Kee, 

2018; Chiang Vega, Fuentealba Elgueta, et al., 2017; Lone et al., 2017). Diz respeito ao tipo 

de ajuda que é oferecida dentro da organização frente aos problemas relacionados ao trabalho 

(Landa-Ramírez et al., 2017). Foi indicada em 30,12% (25) dos artigos selecionados (Al 

Ghazo, Suifan, & Alnuaimi, 2019; Ancarani, Mauro, & Giammanco, 2019; Baş, Amarat, 

Ünal, Durmuş, & Boz, 2018; Bin Ahmad et al., 2018; Chiang Vega, Fuentealba Elgueta, et 

al., 2017; Chiang Vega, Heredia Gálvez, & Santamaría Freire, 2017; Datta & Singh, 2018; 

Destler, 2017; Díaz Pincheira & Carrasco Garcés, 2018; Ibegbulam, Eze, & Akpom, 2017; 

Ifinedo, 2018; Jiang, Li, Wang, & Li, 2019; Khasawneh, 2018; Kılıç & Altuntaş, 2019; 

Kohan, Safari, & Teimouri, 2018; Landa-Ramírez et al., 2017; Liţă, Scrieciu, & Ţintea, 2018; 

Lone et al., 2017; Maamari & Majdalani, 2017; Meza Barajas, 2017; Montoya Cáceres et al., 

2017; Pawlowski & Baranowski, 2018; Pedraza Melo, 2018; Peruzzo et al., 2019; Poghosyan, 

Ghaffari, & Shaffer, 2019). 

Em uma atmosfera calorosa e de apoio, boas relações predominam entre os membros 

da equipe, pois uns confiam  nos outros e oferecem suporte mútuo (Pawlowski & Baranowski, 

2018). Diante disso, a elaboração de políticas para a retenção de capital humano por meio do 

estabelecimento de ações voltadas à construção de um ambiente de trabalho apoiador poderá 
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melhorar a satisfação dos funcionários (Bin Ahmad et al., 2018; Montoya Cáceres et al., 

2017; Pedraza Melo, 2018). Isso indica que eles provavelmente ficarão mais satisfeitos se 

trabalharem em organizações amigáveis e de suporte, tanto por parte dos superiores quanto 

dos colegas e subordinados, enfatizando mais a cooperação e o apoio entre a equipe do que a 

concorrência (Bin Ahmad et al., 2018).  

 

Coesão/ Cooperação/ Trabalho em Equipe/ Espírito de Equipe/ Integração 

 

O clima de cooperação diz respeito à percepção dos membros da organização sobre a 

existência de um espírito de ajuda dos gerentes e outros funcionários da empresa (Riveros 

Paredes & Grimaldo Muchotrigo, 2017; Vera Campuzano & Suárez Caiche, 2018). Busca-se 

entender o significado e o motivo por trás do nível de apoio oferecido por colegas e superiores 

(Menéndez et al., 2017). Chiang Vega, Fuentealba Elgueta e Nova Cabrera (2017) citam Koys 

e Decotiis (1991) ao definir que o clima de coesão é a percepção de união ou 

compartilhamento dentro do ambiente da organização, incluindo a vontade dos membros em 

fornecer ajuda. Com base nisso, a amizade pode ser um instrumento motivacional 

fundamental para estebelecer um maior senso de coesão grupal e inserção social (Kohan et al., 

2018).  

Similarmente, o trabalho em equipe é um fator que envolve a integração dos membros 

da organização na execução das tarefas e atividades atribuídas, sendo uma espécie de 

“espírito” que incentiva um modelo de relacionamento interpessoal e uma forma de plena 

participação no trabalho com base na confiança, apoio mútuo e interdependência ativa 

(Chirinos Araque et al., 2018). Sugere-se que o espírito de equipe possa aprimorar a 

capacidade de inovação, pois aumenta a confiança dos funcionários na capacidade de 

enfrentar novos desafios por meio do desenvolvimento de soluções inovadoras (Black, 2018). 

Neste contexto, 30,12% (25) estudos selecionados apresentaram dimensões focadas ao 

trabalho em equipe, espírito de equipe, coesão, cooperação ou integração entre os membros da 

organização (Al Ghazo et al., 2019; Ancarani et al., 2019; Black, 2018; Bravo-Díaz et al., 

2018; Camacho Quintero, 2018; Chiang Vega, Fuentealba Elgueta, et al., 2017; Chiang Vega, 

Heredia Gálvez, et al., 2017; Chirinos Araque et al., 2018; Datta & Singh, 2018; Destler, 

2017; Díaz Pincheira & Carrasco Garcés, 2018; Kalhor, Khosravizadeh, Moosavi, Heidari, & 

Habibi, 2018; Kılıç & Altuntaş, 2019; Kohan et al., 2018; Liţă et al., 2018; Lone et al., 2017; 

Menéndez et al., 2017; Meza Barajas, 2017; Montoya Cáceres et al., 2017; Pérez-Correa, 
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Peley-Bracho, & Saucedo-Ruidíaz, 2017; Peruzzo et al., 2019; Riveros Paredes & Grimaldo 

Muchotrigo, 2017; Sotelo Asef & Figueroa González, 2017; Souza, Rocha, & Mazzo, 2018; 

Vera Campuzano & Suárez Caiche, 2018). 

Contudo, neste âmbito relacional, deve-se notar que os climas coesos são importantes 

para o desenvolvimento da felicidade organizacional, mas, caso se tornem invasivos, poderão 

gerar efeitos opostos (Díaz Pincheira & Carrasco Garcés, 2018). Para que este clima seja 

favorável, sugere-se que os funcionários devam estar abertos para aprender com os eventos 

adversos e que as atividades por eles desempenhadas devam ser facilitadas por meio do 

trabalho em equipe (Souza et al., 2018). 

 

Recompensa/ Reconhecimento 

 

Esta dimensão se relaciona ao modo como os funcionários são recompensados pelo 

bom trabalho, mantendo-os satisfeitos emocional e financeiramente, e reforçando 

positivamente os comportamentos esperados (Bin Ahmad et al., 2018). Segundo Koys e 

Decotiis (1991), citados por Chiang Vega, Fuentealba Elgueta e Nova Cabrera (2017), o fator 

de reconhecimento diz respeito à percepção que os membros da organização têm com relação 

à recompensa que recebem por sua contribuição para a empresa. Está conectado aos 

estímulos, valorização e atenção que os superiores oferecem ao bom desempenho e à 

contribuição de ideias (Landa-Ramírez et al., 2017), em vez de criticados, ignorados ou 

punidos quando falham (Pawlowski & Baranowski, 2018). Trata-se da percepção de equidade 

e justiça em termos da gratificação recebida por um trabalho bem feito (Riveros Paredes & 

Grimaldo Muchotrigo, 2017). 

Neste contexto, 24,1% (20) artigos destacaram a recompensa ou o reconhecimento 

como uma dimensão do clima organizacional (Bin Ahmad et al., 2018; Chiang Vega, 

Fuentealba Elgueta, et al., 2017; Chiang Vega, Heredia Gálvez, et al., 2017; Datta & Singh, 

2018; Díaz Pincheira & Carrasco Garcés, 2018; Ifinedo, 2018; Keshtidar, Adib Roshan, & 

Sahebkaran, 2018; Khasawneh, 2018; Kojour, Razavi, & Taghipouryan, 2017; Landa-

Ramírez et al., 2017; Liţă et al., 2018; Maamari & Majdalani, 2017; Menéndez et al., 2017; 

Meza Barajas, 2017; Montoya Cáceres et al., 2017; Pawlowski & Baranowski, 2018; Pedraza 

Melo, 2018; Pérez-Correa et al., 2017; Riveros Paredes & Grimaldo Muchotrigo, 2017; 

Silvestre, 2017). Ela foi positivamente correlacionada à de responsabilidade, pois, quanto 

mais um funcionário é responsável, mais espera ser reconhecido, já que está realizando seu 
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trabalho apropriadamente (Maamari & Majdalani, 2017). Para os mais jovens, foi relacionada 

à satisfação laboral (Montoya Cáceres et al., 2017). 

Desse modo, uma empresa pode apresentar menos obstáculos a superar se tiver um 

sistema de recompensas que reconheça os funcionários por um trabalho bem feito 

(Khasawneh, 2018) e que possa reforçar o efeito do fator de incentivo à inovação (Kojour et 

al., 2017). Assim, não são apenas as provisões de recompensas que são importantes, mas 

também como elas são administradas, ou seja, os funcionários devem ser reconhecidos 

quando atingirem as metas, de acordo com a avaliação de desempenho realizada durante o 

período observado (Bin Ahmad et al., 2018).  

 

Inovação 

 

O fator de inovação foi citado em 19,28% (16) dos artigos selecionados (Black, 2018; 

Chiang Vega, Fuentealba Elgueta, et al., 2017; Chiang Vega, Heredia Gálvez, et al., 2017; 

Díaz Pincheira & Carrasco Garcés, 2018; Ibegbulam et al., 2017; Kılıç & Altuntaş, 2019; 

Kojour et al., 2017; Landa-Ramírez et al., 2017; Liu & Chan, 2017; Lone et al., 2017; Matić, 

Cabrilo, Grubić-Nešić, & Milić, 2017; Menéndez et al., 2017; Meza Barajas, 2017; Montoya 

Cáceres et al., 2017; Olsson, Paredes, Johansson, Roese, & Ritzén, 2019; Törner, Pousette, 

Larsman, & Hemlin, 2017) e se refere ao grau de encorajamento, estímulo, valorização e 

apoio que os superiores fornecem àqueles que contribuirem com novas ideias (Landa-Ramírez 

et al., 2017; Lone et al., 2017); ao nível de inovação, dinamismo e adaptação da empresa às 

demandas do mercado, bem como aos modos de incentivo aos funcionários para gerar 

inovações (Menéndez et al., 2017).   O clima organizacional de mudança e inovação pode ser 

mensurado para obter uma maior compreensão sobre como a organização e seus membros 

facilitam e interagem com o processo inovador (Black, 2018). 

 

Comunicação 

 

Esta dimensão é baseada nas redes de comunicação que existem dentro da organização 

e na facilidade com que as reclamações dos funcionários são ouvidas (Vera Campuzano & 

Suárez Caiche, 2018). Trata-se da percepção geral sobre as condições de comunicação e da 

capacidade de escuta por parte da empresa, por meio das quais são estabelecidas relações 

humanas e de trabalho (Chirinos Araque et al., 2018). Dentre os estudos selecionados, 14,46% 
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(12) incluíram a comunicação como um fator do clima organizacional (Al Ghazo et al., 2019; 

Chirinos Araque et al., 2018; Datta & Singh, 2018; Esmaelzadeh, Abbaszadeh, Borhani, & 

Peyrovi, 2017; Keshtidar et al., 2018; Kılıç & Altuntaş, 2019; Liţă et al., 2018; Managheb, 

Razmjooei, Jahromi, Hosseini, & Amirianzadeh, 2018; Shen, Gao, & Yang, 2017; Silvestre, 

2017; Sotelo Asef & Figueroa González, 2017; Vera Campuzano & Suárez Caiche, 2018). 

A comunicação aberta dentro das organizações facilita a velocidade das mudança 

estratégicas, enquanto que a formalização da burocracia pode restringi-las em ambientes 

dinâmicos (Shen et al., 2017). É necessário, então, que sejam empregadas medidas 

apropriadas para aumentar as comunicações eficazes a fim de criar e manter um clima 

adequado, reduzindo o silêncio organizacional e melhorando a eficácia da empresa 

(Managheb et al., 2018). 

 

Liderança/ Supervisão 

 

O conceito de liderança envolve a capacidade de influenciar, induzir e impactar o 

comportamento de outros no sentido de direcioná-los a determinados objetivos ou resultados, 

processo que se dá em um contexto grupal (Santos & Paranhos, 2017; Vera Campuzano & 

Suárez Caiche, 2018). Este fator diz respeito à percepção que os funcionários apresentam 

sobre o estilo de gerenciamento e controle do grupo (Bravo-Díaz et al., 2018), bem como 

sobre os métodos de comunicação, tratamento, supervisão, atenção às demandas e direção de 

trabalho que os chefes utilizam com seus subordinados (Landa-Ramírez et al., 2017).  

Descreve, portanto, a percepção dos indivíduos sobre os posicionamentos de seus superiores e 

suas próprias oportunidades de assumir papéis de liderança (Pawlowski & Baranowski, 2018).  

Dos artigos selecionados, 14,46% (12) apresentaram a liderança ou a supervisão como 

uma dimensão do clima organizacional (Bravo-Díaz et al., 2018; Escamilla-Fajardo, Núñez-

Pomar, Prado-Gascó, & Ratten, 2019; Espinoza-Santeli & Jiménez, 2018; Iglesias 

Armenteros & Torres Esperon, 2019; Kojour et al., 2017; Landa-Ramírez et al., 2017; 

Pawlowski & Baranowski, 2018; Santos & Paranhos, 2017; Silvestre, 2017; Sotelo Asef & 

Figueroa González, 2017; Vera Campuzano & Suárez Caiche, 2018; Zambrano Campoverde, 

Ramón Pineda, & Espinoza-Freire, 2017). A liderança apresentou uma forte associação com o 

desenvolvimento do burnout na área de urgência (Landa-Ramírez et al., 2017). 

 

Estrutura/ Padrões 



30 

 

 

A dimensão de estrutura se refere à percepção das regras rígidas e da burocracia dentro 

da organização, i.e., quanto mais estruturado e rígido é o contexto de trabalho, mais 

provavelmente os funcionários se frustrarão em suas tentativas de realizar o trabalho da 

maneira mais autônoma (Bin Ahmad et al., 2018). Diz respeito ao grau em que a organização 

enfatiza a burocracia (Riveros Paredes & Grimaldo Muchotrigo, 2017), representada pelos 

sistemas formais, tais como normas, diretrizes, políticas e procedimentos organizacionais, os 

quais regulam e alteram diretamente o modo de executar uma tarefa e de desenvolver o 

trabalho (Landa-Ramírez et al., 2017; Segredo Pérez, 2017). 

Com base nisso, 12,05% (10) dos artigos indicaram a estrutura como uma das 

dimensões do clima organizacional (Bin Ahmad et al., 2018; Chirinos Araque et al., 2018; 

Datta & Singh, 2018; Kao, 2017; Landa-Ramírez et al., 2017; Pedraza Melo, 2018; Pérez-

Correa et al., 2017; Riveros Paredes & Grimaldo Muchotrigo, 2017; Silvestre, 2017; Sotelo 

Asef & Figueroa González, 2017). Funcionários sociáveis e dominantes são propensos a 

estarem menos satisfeitos em um ambiente altamente estruturado, pois preferem um contexto 

mais flexível, ao passo que aqueles mais submissos não são afetados pela estrutura (Bin 

Ahmad et al., 2018). 

Os resultados encontrados na revisão corroboram os achados de Martins (2008), que, 

após identificar quais sãos os aspectos da organização que mais frequentemente constam nos 

estudos sobre o clima organizacional, desenvolveu uma escala composta por cinco fatores ou 

dimensões principais que juntas compõem este construto, tais quais: (1) apoio da chefia e da 

organização, (2) coesão entre colegas, (3) recompensa, (4) controle/ pressão e (5) conforto 

físico. Na Tabela 3 estão descritas as definições de cada fator da Escala de Clima 

Organizacional (ECO) desenvolvida por Martins (2008). 

 

Tabela 3 

Denominações e definições dos fatores da ECO. 

Denominação Definição 

Apoio da chefia e 
da organização 

Suporte afetivo, estrutural e operacional da chefia e da 
organização fornecido aos empregados no desempenho 
diário de suas atividades no trabalho. 

Coesão entre 
colegas 

União, vínculos e colaboração entre colegas de trabalho. 
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Recompensa 
Diversas formas de recompensa usadas pela empresa para 
premiar a qualidade, a produtividade, o esforço e o 
desempenho do trabalhador. 

Controle/pressão 
Controle e pressão exercidos pela empresa e pelos 
supervisores sobre o comportamento e desempenho dos 
empregados. 

Conforto físico 
Ambiente físico, segurança e conforto proporcionados pela 
empresa aos empregados. 

    Fonte: Adaptado de Martins (2008, p. 33). 

  

 Dentre os instrumentos brasileiros disponíveis, este apresentou índices satisfatórios de 

precisão e foi o que abarcou fatores que mais se aproximaram dos resultados encontrados na 

revisão de literatura realizada, a qual retratou os principais fatores utilizados em estudos 

internacionais sobre o clima organizacional. O fator controle/ pressão da ECO é uma síntese 

dos fatores liderança/ supervisão e estrutura/ padrões, uma vez que diz respeito ao modo como 

os gestores utilizam as normas, regras e procedimentos da organização para controlar o 

comportamento e o desempenho dos subordinados. O fator de conforto físico apareceu em 

menor número e de forma difusa, como condições gerais, ambiente organizacional e clima de 

segurança. Assim sendo, para o presente estudo, optou-se por seguir com esta escolha 

metodológica por se tratar de uma escala brasileira já validada e conceitualmente alinhada às 

práticas mais utilizadas pelos pesquisadores internacionais nos estudos sobre clima 

organizacional. 

 

1.1.4 Clima organizacional: variável antecedente, consequente ou interveniente? 

 

Por se tratar de um construto complexo com resultados inclusivos, o clima 

organizacional tem sido estudado como causa (variável antecedente), efeito (variável 

consequente), ou como intermediário (variável interveniente ou moderadora), mas a maior 

parte dos estudos preocupa-se com a sua composição (Martins et al., 2004). Jeswani e Dave 

(2012) exploraram cinco antecedentes do clima organizacional (orientação, supervisão, 

comunicação, tomada de decisão e gerenciamento de recompensas) e seu impacto sobre a 

intenção de rotatividade de membros do corpo docente de institutos de ensino técnico da 

Índia. Assim, considerando que as pesquisas têm demonstrado que este construto pode se 

comportar como variável de qualquer uma das categorias (Martins et al., 2004), no presente 
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estudo, o clima organizacional e suas dimensões foram analisados como variáveis 

antecedentes (preditoras) para a intenção de rotatividade (variável critério). 

 

1.2 Intenção de Rotatividade 

 

O desligamento voluntário do funcionário da empresa é um comportamento individual 

inserido nos domínios do fenômeno de rotatividade de pessoal (turnover), que abarca o 

número de trabalhadores desligados em determinado período (mensal ou anual, e.g.) e em 

comparação com o quadro total de funcionários efetivos (Oliveira, Gomide Júnior, Poli, & 

Oliveira-Silva, 2018). Neste contexto, a intenção de rotatividade diz respeito ao grau em que 

um funcionário considera sair de onde trabalha ou está buscando outro emprego (Aarons, 

Sommerfeld, & Willging, 2011). Trata-se da vontade consciente e deliberada de deixar a 

organização em que atua profissionalmente (Tett & Meyer, 1993). Vandenberg e Nelson 

(1999) argumentam que se refere à probabilidade subjetiva e individual que os trabalhadores 

poderão deixar a empresa em um futuro próximo. 

Todavia, embora os resultados quantitativos possam ser tratados por meio de análises 

estatísticas, conceitualmente, a variável trata de um fenômeno psicológico. Em outras 

palavras, não possui uma natureza “probabilística” por si só, mas diz respeito a um constructo 

cognitivo (variável latente). Em face disso, pode-se definir a intenção de rotatividade como a 

ideação que o funcionário possui se desligar da empresa que trabalha. Isso pode ocorrer 

porque interação entre os indivíduos e seu ambiente laboral possui implicações importantes 

para as atitudes e comportamentos dos empregados, os quais, por sua vez, têm efeitos diretos 

sobre a rotatividade de funcionários (Ehrhart & Kuenzi, 2017). 

Neste contexto, os resultados dos estudos desenvolvidos por Pereira (2006) 

demonstraram que quanto mais gratificado estiver o trabalhador, menor será a intenção de 

deixar seu emprego, ou seja, a intenção de deixar a organização está mais fortemente 

associada ao sentimento de fazer o que gosta e ser reconhecido pelo que faz (sentir-se 

gratificado) do que ao desgaste/cansaço que este trabalho pode lhe proporcionar. 

 

Esta confirmação é de extrema importância quando se pensa nos 
investimentos que as organizações devem fazer na direção da retenção de 
seus melhores talentos. Deve-se perseguir a gratificação do empregado muito 
mais do que a eliminação dos eventos estressores, de modo que o trabalhador 
tenha oportunidade de se identificar com a tarefa que realiza, sentindo-se útil 
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e valorizado pelo que faz. Isto não quer dizer, de maneira nenhuma, que as 
empresas devem negligenciar os aspectos relacionados ao ambiente físico e 
sobrecarga de trabalho, mas sim, que ao objetivarem a redução da 
rotatividade, devem dar atenção especial à criação de situações que 
conduzam aos sentimentos “de fazer o que gosta”. O trabalho deve ser um 
lugar de prazer, um espaço em que o trabalhador possa se produzir, 
construindo sua identidade enquanto sujeito. (Pereira, 2006, p. 63-64).  

 

Nos estudos de Vandenberg e Nelson (1999), somente as intenções motivadas pelo 

descontentamento com a organização e seus valores resultaram na perda voluntária de 

funcionários da empresa pesquisada. Uma década depois, Carmo (2009) corroborou estes 

dados ao verificar que quanto mais os colaboradores estão afetivamente comprometidos com 

a organização em que trabalham e percebem que ela oferece oportunidades de crescimento 

profissional, menor a sua intenção de sair da empresa e/ou de procurar outras oportunidades 

no mercado de trabalho. 

Há poucos instrumentos adaptados para o Brasil que visam mensurar a intenção de 

rotatividade. Siqueira, Gomide Júnior, Oliveira, e Polizzi Filho (2014) apresentaram uma 

escala univariada para mensurá-la, construída e validada por pesquisadores brasileiros, 

contendo três itens que indicam a frequência com que o trabalhador pensa, tem vontade e 

planeja sair da empresa em que atua. Diversas pesquisas no Brasil já utilizaram esta medida e, 

por apresentar índices de precisão satisfatórios, este instrumento foi escolhido para 

representar a intenção de rotatividade no presente estudo. 

 

1.3 Clima Organizacional e Intenção de Rotatividade 

 

A revisão da literatura aponta a existência de vários estudos em que a relação entre o 

clima organizacional e a intenção de rotatividade foi testada. Verificou-se que a maior parte 

dos estudos aponta a existência de uma relação negativa entre as variáveis. Desta forma, 

quanto melhor a percepção dos trabalhadores em relação ao clima organizacional, menor a 

intenção de rotatividade, ou seja, o desejo do profissional em deixar a organização.  

Aarons et al. (2011) estudaram o clima organizacional e a intenção de rotatividade 

durante uma reforma do sistema de saúde comportamental no Novo México (EUA) e 

descobriram que um clima de empoderamento estava negativamente associado a intenções de 

rotatividade, ao passo que um clima desmoralizante estava relacionado a intenções de 

rotatividade mais fortes, as quais foram, então, positivamente associadas ao volume real de 

desligamentos voluntários. Os resultados sugerem que uma liderança forte é particularmente 
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importante em tempos de mudanças sistêmica e organizacional, e pode reduzir o clima ruim 

associado a intenções de rotatividade e desligamentos voluntários (Aarons et al., 2011). 

Chang, Rosen, e Levy (2009) testaram um modelo que conecta percepções da política 

organizacional ao desempenho no trabalho e intenções de rotatividade. A evidência meta-

analítica apoiou relações significativas e bivariáveis entre a percepção da política e tensão, 

intenções de rotatividade, entre outros, além de demonstrar que as atitudes de trabalho 

mediaram os efeitos da política percebida sobre as intenções de rotatividade de funcionários 

(Chang et al., 2009). 

Jeswani e Dave (2012) exploraram cinco antecedentes (também por eles chamados de 

fatores) do clima organizacional (orientação, supervisão, comunicação, tomada de decisão e 

gerenciamento de recompensas) e seu impacto sobre a intenção de rotatividade de membros 

do corpo docente de institutos de ensino técnico da Índia. A análise de regressão foi utilizada 

para determinar a relação entre as variáveis, e os resultados demonstraram que, dentre os 

cinco antecedentes do clima organizacional, apenas dois (orientação e gerenciamento de 

recompensa) apresentaram impacto inverso significativo na intenção de rotatividade, i. e., se 

os membros do corpo docente tiverem clareza sobre os objetivos organizacionais e que as 

recompensas dentro do instituto são adequadamente gerenciadas, é menos provável que eles 

saiam da organização (Jeswani & Dave, 2012). 

O estudo de Al-Khasawneh (2013) buscou identificar o nível de satisfação dos 

funcionários de um hotel na região de Petra, na Jordânia, em relação ao clima organizacional, 

bem como a medida da rotatividade entre eles, investigando alguns componentes do clima, 

como a natureza do trabalho, estilos de autoridade, relação chefe-empregado, sistema de 

recompensa e segurança no trabalho. Segundo o autor, a influência do clima organizacional na 

rotatividade de empregados ocorreu na seguinte ordem consecutiva: natureza do trabalho, 

relação chefe-empregado, estilos de recompensa e punição, estilos de autoridade e, 

finalmente, segurança no trabalho (Al-Khasawneh, 2013). 

Subramanian e Shin (2013) analisaram a influência do clima organizacional nas 

intenções de rotatividade de funcionários de um hotel asiático. O estudo descobriu que 

recompensas, responsabilidade, padrões, conformidade e liderança têm relação negativa 

significativa com a intenção de rotatividade, o que contribui com a literatura existente e 

fornece aos gerentes uma compreensão dos fatores do clima organizacional que afetam a 

rotatividade entre os funcionários do setor de hospitalidade (Subramanian & Shin, 2013). 
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O estudo de Randhawa e Kaur (2017) teve como objetivo determinar a percepção das 

intenções de rotatividade de empregados e sua relação com o clima organizacional. Uma forte 

correlação negativa foi observada entre o clima organizacional geral e as intenções de 

rotatividade (Randhawa & Kaur, 2017). Além disso, o resultado da análise de regressão 

múltipla mostrou que as dimensões do clima organizacional, como suporte da supervisão, 

clareza dos objetivos organizacionais, participação, bem-estar, treinamento, pressão para 

produzir, eficiência, integração, feedback de desempenho e autonomia têm impacto 

significativo na determinação das intenções de rotatividade de funcionários (Randhawa & 

Kaur, 2017).  

No entanto, alguns estudos não conseguiram encontrar um efeito significativo do 

clima na intenção de deixar a empresa em que trabalha. Johnston e Spinks (2013) abordaram a 

relação entre o clima organizacional e a intenção de rotatividade de funcionários em um 

sistema de franquias do setor de serviços que opera em toda a Nova Zelândia. Em contraste 

com os resultados usualmente relatados, não foi encontrada relação significativa entre as duas 

variáveis estudadas, sugerindo que fatores além do clima determinam a propensão dos 

funcionários a permanecer em sua posição atual ou a desistir (Johnston & Spinks, 2013). 

 A despeito disso, de forma geral, a revisão de literatura apresentou relações negativas 

entre as variáveis, pelo que manter um clima organizacional favorável poderá reduzir as 

intenções dos trabalhadores em deixar a empresa, diminuindo o índice de desligamentos 

voluntários e de sobrecarga de trabalho para equipe que se torna reduzida até que a mão de 

obra ausente seja reposta, além de evitar atrasos em projetos, retrabalho, perda de capital 

intelectual, custos com substituições, recrutamento, seleção, treinamentos, entre outros. Por 

isso, mensurar o clima organizacional e a intenção de rotatividade poderá ser útil para as 

empresas verificarem melhores práticas de retenção de talentos a fim de prevenir impactos 

significativos na organização e nos resultados do negócio. 

 

1.4 Conclusão 

 

A revisão de literatura sobre clima organizacional identificou os principais fatores que 

compõem este construto. A partir disso, foi possível definir o melhor instrumento a ser 

aplicado para mensurar esta variável no presente estudo. A partir da revisão da literatura sobre 

clima organizacional e intenção de rotatividade, verificou-se que este o primeiro pode ser uma 

variável antecedente que influencia a segunda. A maioria dos estudos aponta a existência de 
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uma relação inversa entre ambas, mas é necessário desenvolver novos estudos a fim de 

averiguar quais fatores do clima organizacional apresentam poder preditivo em relação à 

intenção de rotatividade. Assim sendo, devido à multiplicidade de dimensões e climas 

organizacionais específicos, é importante que novas pesquisas sejam conduzidas para 

examinar estas relações. Frente ao exposto, o presente estudo visa a dar continuidade às 

pesquisas já iniciadas sobre estes construtos, a fim de identificar as relações e influências que 

o clima organizacional possui na intenção de rotatividade. 
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Capítulo 2. Síntese integrativa dos estudos, discussão e conclusão 

 

2.1. Síntese Integrativa dos Estudos 

 

 Este tópico tem a finalidade de relacionar os três artigos produzidos como resultado 

desta pesquisa de mestrado, que teve como objetivo geral verificar as relações entre clima 

organizacional e intenção de rotatividade (turnover). O primeiro estudo consistiu em uma 

revisão sistemática de literatura a fim de identificar o estado da arte de pesquisa sobre o clima 

organizacional . O segundo também consistiu em uma revisão sistemática da literatura sobre 

clima organizacional e intenção de rotatividade, de forma a identificar relações entre as 

variáveis. O terceiro estudo consistiu em um estudo do tipo levantamento (survey) de 

abordagem quantitativa que teve como objetivo examinar as relações entre clima 

organizacional e intenção de rotatividade em uma empresa farmacêutica brasileira, com a 

utilização da Escala de Clima Organizacional – ECO (Martins, 2008; Martins et al., 2004) e a 

Escala de Intenção de Rotatividade (Siqueira et al., 2014), bem como relações entre estas 

variáveis e as variáveis demográficas e ocupacionais.  

 O estudo 1 foi realizado a partir da identificação de uma falta de consenso entre os 

autores acerca do construto “clima organizacional”. Dessa forma, inúmeros pesquisadores 

podem estar analisando fenômenos diferentes, ainda que homônimos. Além disso, 

considerando ser uma variável latente que pode ser composta por diversos fatores, de acordo 

com o aspecto a ser analisado, foi necessário identificar as evidências científicas acerca 

daqueles que mais aparecem na literatura, delimitando com maior acurácia o construto a ser 

analisado, o que possibilitou fundamentar a escolha do instrumento mais adequado para o 

delineamento metodológico do estudo empírico que viria a ser realizado posteriormente. 

 Em face disso, uma revisão sistemática de literatura foi realizada com o objetivo de 

analisar as diversas definições e características de clima organizacional, complementando os 

estudos já existentes. Foram realizadas buscas de artigos publicados entre 2017 e junho de 

2019 que continham “clima organizacional” ou “organizational climate” no título. Para 

reduzir o enviesamento e ampliar a compreensão, optou-se por utilizar bases de dados 

internacionais que fossem referências em diferentes campos do conhecimento, tais como 

Psicologia, Psiquiatria, Administração, Medicina, Enfermagem e demais áreas das Ciências 
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Sociais, Humanas e da Saúde. Por isso, as buscas foram realizadas na PsycINFO, PubMed 

(MEDLINE), Web of Science e SciELO, resultando em 83 artigos selecionados. 

 Como resultado deste estudo, foram identificadas cinco caracetísticas principais do 

clima organizacional: (1) percepção compartilhada (fenômeno perceptual coletivo) sobre 

aspectos organizacionais e do trabalho; (2) afeta ou influencia o comportamento; (3) 

mensurável; (4) global/ molar ou específico/ focal (multidimensional/ multifatorial); e (5) 

potencialmente provisório. Isso significa que se trata de um constructo psicológico que diz 

respeito a percepções compartilhadas entre os funcionários de uma mesma empresa sobre os 

aspectos do contexto organizacional e laboral, tais como políticas, práticas, procedimentos e 

eventos próprios da instituição. Estas percepções podem afetar ou influenciar diversos 

comportamentos dos indivíduos e grupos na organização. É possível mensurá-las por meio de 

intrumentos compostos, geralmente, por escalas Likert de modo a analisar os resultados 

quantitativamente, embora alguns estudos utilizem, em menor número, métodos qualitativos 

(entrevistas). Para tanto, deve-se delimitar quais percepções serão averiguadas – aquelas 

globais/ molares, abordagens genéricas que buscam apreender a totalidade da organização 

(clima organizacional geral), ou específicas/ focais, que objetivam analisar aspectos 

particulares do contexto laboral. Abordagens multidimensionais ou multifatorias decompõem 

o clima organizacional em fatores específicos para obter as percepções dos funcionários sobre 

determinadas práticas, procedimentos, políticas ou eventos que perpassam o cotidiano deles 

na empresa. 

Assim sendo, verificou-se que o clima é uma variável potencialmente provisória, uma 

vez que é mais facilmente influenciada pelas mudanças internas e externas à organização. Por 

exemplo, a troca de um gestor poderá ocasior novas percepções sobre o desenho do trabalho, 

alterando, também, o clima organizacional sobre este tema. Por isso, é mais fácil de manipulá-

lo e controlá-lo, uma vez que são mais sensíveis a estas transformações, diferentemente da 

cultura, que é uma variável mais estável ao longo do tempo, estática e menos influenciada 

pelas mudanças internas e externas, ou seja, independente das movimentações de pessoal 

(rotatividade) ou das dificuldades econômicas do país, a cultura (sistema de crenças, valores e 

hábitos reforçados e propagados pela organização) tende a se manter constante, cumprindo 

um papel mais normativo e regulatório das relações sociais da empresa. 

 Com efeito, foram identificados sete fatores mais pesquisados na literatura: (1) apoio/ 

suporte da organização e/ou da chefia; (2) coesão/ cooperação/ trabalho em equipe/ espírito de 

equipe/ integração; (3) recompensa/ reconhecimento; (4) inovação; (5) comunicação; (6) 
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liderança/ supervisão; (7) estrutura/ padrões. Frente a estes achados, optou-se pela escolha da 

Escala de Clima Organizacional – ECO (Martins, 2008), composta por cinco dimensões de 

alguma forma contempladas nos fatores encontrados na revisão de literatura, tais quais (1) 

apoio da chefia e da organização; (2) coesão entre colegas; (3) recompensa; (4) controle/ 

pressão; e (5) conforto físico.  

 Uma vez delimitado o constructo e as variáveis a serem estudadas, foi realizado o 

estudo 2  para verificar as relações e influências que o clima organizacional possui com a 

intenção de rotatividade. Na revisão sistemática, foi replicado o mesmo método utilizado na 

revisão sobre clima organizacional, acrescentando a base de dados Scopus – fonte 

multidisciplinar. Todavia, neste estudo, não houve restrição temporal, sendo considerados 

artigos publicados até junho de 2019, data em que foram realizadas as varreduras. Dessa 

forma, buscou-se estudos que apresentassem no título as seguintes combinações: (((“intent to” 

AND (quit OR leave OR turnover)) OR ((quit OR leave OR turnover) AND intention*))) 

AND climate. Como resultado, 39 artigos foram selecionados para esta revisão, dos quais 25 

(64%) apresentaram correlações significativas entre clima organizacional e intenção de 

rotatividade, todas negativas, à exceção do clima de ética instrumental, o qual foi 

positivamente relacionado à variável, uma vez que diz respeito a percepções de que as 

decisões organizacionais são pautadas sob uma ótica egoísta, por meio da qual interesses e 

objetivos individuais são tomados como base para fundamentar estas decisões. 

 Com efeito, seis categorias foram elaboradas para explicar as relações existentes entre 

os diversos tipos de clima organizacional e a intenção de turnover: (1) clima organizacional 

global e dimensões específicas; (2) clima de ética; (3) climas de diversidade, inclusão, 

empoderamento, idade e inovação; (4) climas de segurança no trabalho e de prevenção à 

violência; (5) climas de serviço, de trabalho e de insegurança no emprego; (6) climas de 

equipe e espiritual. De forma majoritária, todas apresentaram relações negativas com a 

variável critério, mas novos estudos são necessários para verificar o poder preditivo destes e 

outros tipos de clima organizacional. 

 O estudo 3 visou identificar as relações entre clima organizacional (variável 

antecedente) e a intenção de rotatividade (variável critério). Para tanto,  foram aplicados o 

ECO, o EIR e um questionário demográfico-ocupacional em trabalhadores de uma empresa 

farmacêutica brasileira. Destas aplicações, 565 respostas foram consideradas válidas. Foram 

realizadas análises estatísticas descritivas e inferenciais (correlações bivariadas e refressões 

múltiplas). 
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 Como resultados, foram identificadas duas categorias: (a) influências do clima 

organizacional e (b) influências das variáveis demográfico-ocupacionais. Em relação  a 

categoria influências do clima organizacional, foi verificado que três fatores do clima 

organizacional são preditores significativos da intenção de rotatividade. São eles: (1) 

recompensa; (2) coesão entre colegas; e (3) apoio da chefia e da organização. Todos foram 

negativamente relacionados à variável critério. Os resultados corroboram estudos anteriores, 

identificados da revisão sistemática de literatura realizada.  

Quanto as variáveis demográficas-ocupacionais, verificou-se que cinco variáveis 

demográfico-ocupacionais apresentaram poder preditivio singificativo em relação à intenção 

de turnover: (1) escolaridade – ensino superior completo (relação positiva); (2) escolaridade – 

ensino superior incompleto (relação positiva); (3) tempo de serviço – de 6 a 10 anos (relação 

positiva); (4) estado civil – casado/ amasiado/ união estável (relação negativa); e, por fim, 

com menor influência (o modelo explicou 11.4% da variãncia do fenômeno, enquanto o das 

demais explicou 46.5%), a (5) idade – 51 anos ou mais (relação negativa). 

 Em suma, as duas revisões sistemáticas de literatura se valeram para fundamentar 

conceitualmente e metodologicamente a pesquisa empírica. Assim, o primeiro artigo trouxe à 

luz uma definição de clima organizacional que engloba as principais características e fatores 

que mais aparecem nos estudos. O segundo artigo evidenciou as relações que os diversos 

tipos de clima organizacional e fatores possuem com a intenção de rotatividade. Estes dois 

artigos permitiram a execução do terceiro, que visou averiguar o poder preditivo dos fatores 

de clima organizacional da escala selecianada em relação a intenção de turnover. Além disso, 

as variáveis demográfico-ocupacionais foram, também, postas em análise, demonstrando que 

a intenção de rotatividade pode ser influenciada por fatores externos à organização, e não 

somente pelo clima organizacional.  

 

2.2. Discussão e Conclusão 

 

A partir da revisão da literatura o clima organizacional pode ser definido como as 

percepções compartilhadas pelos funcionários de uma mesma empresa sobre aspectos 

organizacionais e do trabalho específicos ou gerais, tais como práticas, políticas, 

procedimentos, eventos e comportamentos organizacionais. Estas percepções podem afetar ou 

influenciar as atividades das pessoas neste contexto, como a intenção de rotatividade 

(turnover), definida como ideação (idalização, pensamentos, ideias, aspirações ou 
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ruminações) que o funcionário possui em ter seu contrato de trabalho rescindido com a 

organização em que atua. 

Os estudos apontam que o clima organizacional e a intenção de rotatividade mantém 

relações negativas. Assim sendo, por meio de estudo empírico, quatro modelos foram 

testados, sendo que dois apresentaram maiores coeficientes de determinação (R²), conforme 

descrito na Tabela 4. 

 

Tabela 4 

Modelos estatísticos de cada hipótese. 

Modelo R R² 
R² 

ajustado 
GL F p 

1 .602 .363 .359 3.561 106.355 .000 

2 .338 .114 .109 3.561 24.056 .000 

3 .204 .041 .036 3.561 8.093 .000 

4 .682 .465 .458 7.557 69.111 .000 
Nota. GL = Graus de liberdade. 

  

 Com efeito, o modelo 1 explicou 36.3% das variâncias do fenômeno, ao passo que o 

modelo 4 explicou 46.5%. O modelo 2 explicou 11.4%, mas também foi considerado na 

análise. Contudo, o modelo 3 explicou somente 4.1%, pelo que as variáveis ocupacionais 

isoladamente, de forma geral, não parecem ter influência significativa na intenção de 

rotatividade. A única que apresentou poder preditivo em relação a variável critério foi o 

tempo de serviço – de 6 a 10 anos, no modelo 4. 

Dessa forma, corroborando os resultados encontrados na literatura, foi identificado que 

os fatores (1) recompensa, (2) coesão entre colegas, e (3) apoio da chefia e da organização são 

preditores da intenção de rotatividade. No que concerne ao primeiro, Subramanian e Shin 

(2013) também verificaram que a percepção dos sistema de recompensas pode influenciar a 

intenção das pessoas em sair da empresa. Assim sendo, segundo os autores, se os funcionários 

perceberem que não são devidamente recompensados conforme os esforços que investem para 

atingir os resultados, é mais provável que deixem a organização voluntariamente, ao passo 

que, quando veem oportunidades de crescimento e promoção, poderão preferir permanecer na 

empresa (Subramanian & Shin, 2013). 

Autores também demonstraram que a percepção do suporte organizacional está 

negativamente relacionada à inteção de turnover  (Diógenes, Paschoal, Neiva, & Meneses, 

2016; Fernandes, 2016; Oliveira et al., 2018; Siqueira & Gomide Júnior, 2004; Wright et al., 
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2012), assim como a percepção do apoio da supervisão (Fukui, Wu, & Salyers, 2019). Dessa 

forma, percepções desfavoráveis sobre o apoio da organização e dos gestores poderão 

estimular o desejo dos funcionários em se desligarem da empresa (Oliveira et al., 2018) 

Nessa mesma linha, o clima de equipe também apresenta relação negativa com a 

intenção de rotatividade (Cheng et al., 2016; Kivimäki et al., 2007). Isso significa que as 

relações interpessoais no trabalho e o modo como os funcionários desenvolvem seus vínculos 

para atingir os resultados poderá influenciar a intenção deles em sair da organização. Quando 

os grupos não estão coesos e os indivíduos não colaboram entre si no desempenho das 

atividades cotidianas, é possível que apresentem intenções de rotatividade. 

Segundo a teoria das trocas sociais e econômicas, as relações interpessoais são 

pautadas por permutas baseadas na confiança mútua, gratidão e boa-fé entre os indivíduos 

envolvidos, ou por meio de contratos pré-estabelecidos em que os termos destas trocas são 

definidos previamente de forma estruturada (Blau, 1964). Neste cenário, o princípio da 

reciprocidade se fundamenta pelo pressuposto de que as pessoas devem ajudar quem lhes 

ajudou e não devem prejudicá-lo, estabelecendo um vínculo em que se cria uma expectativa 

retributiva, ou seja, desenvolve-se um senso de obrigação em corresponder a ajuda recebida, 

de forma recíproca (Gouldner, 1960). 

Com base em tais pressupostos, pode-se depreender que funcionários que não 

percebem que o sistema de recompensas é justo, que não há suporte da organização e/ou das 

lideranças nas atividades cotidianas, ou que a união e a coesão entre eles estão enfraquecidas, 

poderão desenvolver intenções de rotatividade, haja vista que as trocas sociais e econômicas 

estão prejudicadas e não há reciprocidade nas relações sociais. 

Adicionalmente, novas variáveis de caráter demográfico-ocupacional foram 

encontradas como preditoras da intenção de rotatividade. Foi identificado que funcionários 

com ensino superior completo ou incompleto, ou com 6 a 10 anos de serviço na empresa, 

apresentaram propensões em desenvolver intenções de rotatividade. Em contrapartida, 

funcionários com 51 anos ou mais e funcionários casados, amasiados ou em regime de união 

estável tendem a exibir menores intenções de turnover. 

Segundo dados do IBGE (2018), o Brasil apresentou uma taxa de desocupação de 

11.6% no ano em que este estudo foi desenvolvido. Este valor representa 12.2 mihões de 

desempregados, sendo que a maior população correspendeu a grupos de pessoas com 25 a 39 

anos (27.8%), de 40 a 59 anos (32.1%), e de 60 anos ou mais (19.4%) (IBGE, 2018). Ainda, 
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36.2% não tinham completado o ensino fundamental e 46.9% concluíram o ensino médio 

(IBGE, 2018).  

Além disso, de acordo com Ajzen (1988), fatores externos, como falta de 

oportunidades ou dependência de outras pessoas, poderão influenciar a intenção das pessoas. 

Com base nisso, quando as pessoas percebem que as oportunidades de concretizar 

determinado comportamento são escassas, como se reposicionar com facilidade em um 

mercado competitivo com poucas vagas de emprego e alto índice de desemprego, tendem a 

desenvolver menores intenções de sair do atual trabalho. Da mesma forma, quando o 

comportamento para atingir um determinado objetivo depende de outra pessoa, é possível que 

as chances de concretizá-lo diminuam, uma vez que o sucesso da ação não está sujeito 

somente a atitudes do indivíduo, propiciando uma redução da intenção de realizá-lo. 

Em face disso, considerando o cenário socioeconômico do Brasil, as altas taxas de 

desocupação, e os pressupostos esquadrinhados por Ajzen (1988), pode-se depreender que 

pessoas casadas, amasiadas ou em união estável apresentem menores intenções de sair da 

empresa, uma vez que apresentam relações de dependência com outra pessoa e as 

oportunidades de reposição no mercado estavam escassas. Em contrapartida, indivíduos com 

ensino superior completo ou incompleto representaram os grupos com menores taxas de 

desocupação, 14.2% e 5.2%, respectivamente. Assim, é possível que estas pessoas não 

percebam dificuldades em encontrar um novo emprego e, dessa forma, estejam menos 

suscetíveis a estes fatores externos, pelo que podem apresentar maiores intenções de 

rotatividade, diferentemente do que ocorre com as pessoas que têm 51 anos ou mais, as quais 

tendem a apresentar menores intenções de sair da empresa, uma vez que estão mais próximas 

da aposentadoria e fazem parte de um grupo considerável de pessoas desocupadas no Brasil. 

Por fim, no que tange às relações negativas que a variável ocupacional relacionada ao 

tempo de serviço na organização (de 6 a 10 anos) apresentou com a intenção de rotatividade, é 

possível explicá-la pelo processo de aculturação e socialização, A aculturação é um processo 

por meio do qual as atitudes e comportamentos de pessoas de uma determinada cultura são 

modificados como resultado do contato com uma cultura diferente (Moyerman & Forman, 

1992). De forma complementar, a socialização organizacional pressupões que, com o passar 

do tempo, os valores da organização sejam internalizados pelos seus respectivos membros,os 

quais, por um processo de identificação, modificam sua própria identidade e se aproriam dos 

costumes e valores da empresa em que atuam (Borges & Albuquerque, 2004). 
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Ainda, funcionários que trabalham por alguns anos em um mesmo local, 

especialmente aqueles da geração Y, tendem a querer explorar todas as possibilidades 

possíveis fora da empresa, permitindo-se a chance de vivenciar novas culturas e processos de 

trabalho, além de construir fortes conexões com as organizações e fazer novos vínculos de 

amizade, desenvolvendo outras perspectivas sobre a própria carreira (Subramanian & Shin, 

2013). Com base nisso, pode-se depreender que pessoas com menos tempo de serviço tendem 

a apresentar maiores intenções de rotatividade, uma vez que os processos de aculturação e 

socialização podem não estar plenamente incorporados por elas. Estes resultados corroboram 

o estudo de Diógenes et al. (2016), o qual demonstrou que quanto menos tempo as pessoas 

estão na empresa, maiores são as ideações em deixá-la. 

 Considerando que os fatores do clima organizacional podem influenciar na intenção de 

rotatividade, como implicações práticas, recomenda-se que a área de gestão de pessoas das 

empresas estruturem sistemas de remuneração pautados em avaliação de competências, 

valorizando a transparência e justiça. Além disso, é importante estimular a coesão entre os 

colegas e práticas de suporte, de colegas e gestores, bem como oferecer suporte 

organizacional. Também podem ser realizadas ações de treinamento e desenvolvimento dos 

gestores para que possam desenvolver o trabalho em equipe, união, colaboração entre os 

indivíduos, além de fornecerem suporte social necessário para o desempenho das atividades 

cotidianas. Ao viabilizar ações que propiciem isso, os funcionários poderão apresentar 

intenções reduzidas de deixar a empresa, aumentando, consequentemente, a retenção de 

talentos e evitando custos com recrutamento, seleção, treinamentos, além de perdas 

intangíveis, como capital intelectual e stakehoders importantes importantes que podem 

impactar diretamente o resultado do negócio. 

 Do ponto de vista das contribuições teóricas, este estudo complementa pesquisas 

anteriores, corroborando as influências que o clima organizacional possui em relação a 

intenção de turnover de funcionários.  

Este estudo apresenta algumas limitações. Primeiro, foi conduzido em uma única 

empresa brasileira de um determinado segmento, o que invibializa generalizações. Segundo, a 

escala utilizada apresenta cinco fatores do clima organizacional, mas como evidenciado na 

revisão de literatura, existem outras dimensões e tipos de clima que também podem 

influenciar a intenção de rotatividade. Terceiro, este estudo não considerou variáveis 

moderadores ou mediadoras. Assim, é possível que outros fatores impactem a relação entre 

clima organizacional e intenção de turnover.  
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Sugere-se que novos estudos sejam realizados a fim de confirmar o poder preditivo 

das variáveis pesquisadas em outras empresas, de segmentos distintos, ou de outros países. 

Ainda, é importante que novas dimensões ou tipos de clima específico sejam testados em 

relação a intenção de rotatividade. Por fim, recomenda-se que variáveis moderadoras ou 

mediadoras sejam consideradas  em modelos de equações estruturais. 
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Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Prezado(a) participante, 

 
Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada “Clima organizacional, absenteísmo e rotatividade 

em trabalhadores de uma empresa de Saúde Animal”, sob orientação da Profª Drª Marina Greghi Sticca. Esta pesquisa está 
sendo realizada pelo departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da 
Universidade de São Paulo (USP), vinculada ao Programa de Pós-graduação em Psicologia desta universidade. A pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição, de acordo com as exigências da Resolução do CNS nº 
466/2012 e do Código de Conduta da empresa. 

 
A pesquisa de clima organizacional é uma importante ferramenta para conhecermos a sua percepção sobre o seu 

ambiente de trabalho como um todo e, a partir destes dados, pensarmos em estratégias de melhorias para a organização. Neste 
contexto, esta pesquisa tem como objetivo verificar possíveis correlações entre os fatores nela mensurados. 

 
Por isso, sua participação é voluntária e sigilosa. A participação nesse estudo não envolve nenhum gasto, mas você 

tem direito ao ressarcimento, por parte dos pesquisadores responsáveis, de possíveis despesas em decorrência a participação 
nesta pesquisa, caso apresente os devidos comprovantes. Portanto, garantimos que não há riscos previsíveis ao responder este 
questionário e você poderá recusar a participar ou retirar o seu consentimento a qualquer momento. Caso opte em participar, 
sinta-se livre e confortável para respondê-lo de forma transparente e cooperativa. 

 
Sua participação consiste em preencher um questionário divido em quatro partes. A primeira parte envolve perguntas 

sócio-demográficas a fim de caracterizarmos a amostra; a segunda e a terceira partes correspondem a Escala de Clima 
Organizacional, com afirmativas sobre sua percepção acerca do seu ambiente de trabalho; e a quarta parte é constituída pela 
Escala de Fatores de Absenteísmo Laboral (questões sobre fatores que levam ou podem te levar a se ausentar do trabalho por 
motivos organizacionais) e a Escala de Intenção de Rotatividade (questões sobre seu desejo ou não de deixar a empresa em que 
trabalha). Por fim, há uma questão aberta para expor comentários, elogios, sugestões e/ou críticas sobre o seu ambiente de 
trabalho. O tempo médio previsto para responder é de 30 minutos e você poderá fazê-lo no ambiente que julgar mais 
confortável. 

 
Desde já, agradecemos pela sua atenção e participação. Em caso de dúvida(s) e/ou outros esclarecimentos sobre a 

pesquisa, você poderá entrar em contato pelo telefone (16) 3315-9095 ou pelo e-mail marinagreghi@ffclrp.usp.br. 
 
Em caso de denúncias e/ou reclamações referentes aos aspectos éticos da pesquisa, favor entrar em contato com: CEP 

– Comitê de Ética em Pesquisa da FFCLRP/USP – Avenida Bandeirantes, 3900 - Bloco 01 - Sala 7 – Prédio da Administração 
FFCLRP/USP – CEP 14040-901 – Ribeirão Preto, SP, Brasil. Fone: (16) 3315-4811. Atendimento de segunda a sexta-feira, 
das 13h30min às 17h30min. E-mail: coetp@listas.ffclrp.usp.br. Homepage: http://www.ffclrp.usp.br. 
 

Obrigado(a) pela participação. 
 
Profª Draª Marina Greghi Sticca 
 
 
□ Declaro que li o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e aceito em participar desta pesquisa. 
□ Não aceito participar desta pesquisa 
 
 

 □ Próxima 
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Apêndice B – Termo para Armazenamento em Banco de Dados 

 

Prezado(a) participante, 

 

Considerando seu consentimento em participar da pesquisa intitulada “Clima organizacional, absenteísmo e 

rotatividade em trabalhadores de uma empresa de Saúde Animal”, solicitamos agora sua autorização para que todas as 

informações coletadas na pesquisa possam ser armazenadas em um banco de dados digital, por tempo indeterminado. Isto 

permite que os dados sejam analisados mais facilmente pelos pesquisadores e que novas pesquisas sejam feitas com os dados 

deste banco, ajudando a gerar novos conhecimentos. Asseguramos que todas as informações prestadas e armazenadas são 

estritamente confidenciais, qualquer pesquisa e publicação envolvendo estes dados não incluirão nomes ou informações que 

possam identificá-lo, garantindo seu anonimato em todo o processo da pesquisa.  

O Banco de Dados terá como responsável institucional a Prof. Dra. Marina Greghi Sticca, com os seguintes endereços 

institucionais: Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Departamento de 

Psicologia, Avenida Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14040-900; 

e-mail: marinagreghi@ffclrp.usp.br. 

Para aceitar esse termo, selecione a opção abaixo: 

□ Declaro que fui informado(a) dos objetivos e procedimentos do trabalho e autorizo o armazenamento dos dados em um 
banco de dados digital. 

Como anteriormente se disse, as informações armazenadas no Banco de Dados poderão ser utilizadas em pesquisas 

futuras. Nesse sentido, será garantido aos participantes o acesso aos resultados das pesquisas obtidos com os seus dados. Para 

tal, o(a) participante só terá de contatar a responsável institucional pelo Banco de Dados, Prof. Dra. Marina Greghi Sticca, por 

correio postal ou por e-mail, através dos endereços indicados acima. 

Poderá também ser sempre avisado(a) da utilização dos seus dados em pesquisas futuras. Para tal tem apenas que 

indicar abaixo a opção de aviso de utilização dos seus dados constantes do Banco de Dados (opção A): 

□ Opção A - Quero ser consultado antes que meus dados sejam utilizados em futuras pesquisas: 
____________________________________. 

□ Opção B - Não quero ser consultado quando meus dados forem utilizados em futuras pesquisas. 

Coloco-me à disposição para maiores informações pelo telefone (16) 3518-2885 ou pelo e-mail: 

francisco.cavalheiro@usp.br. Em caso de dúvidas e outros esclarecimentos sobre a pesquisa você também poderá entrar em 

contato com a Profª. Drª. Marina Greghi Sticca, responsável pela orientação deste projeto pelo e-mail: 

marinagreghi@ffclrp.usp.br. 

Em caso de denúncias e/ou reclamações referentes aos aspectos éticos da pesquisa, favor entrar em contato com: CEP 
– Comitê de Ética em Pesquisa da FFCLRP/USP – Avenida Bandeirantes, 3900 - Bloco 01 - Sala 7 – Prédio da Administração 
FFCLRP/USP – CEP 14040-901 – Ribeirão Preto, SP, Brasil. Fone: (16) 3315-4811. Atendimento de segunda a sexta-feira, 
das 13h30min às 17h30min. E-mail: coetp@listas.ffclrp.usp.br. Homepage: http://www.ffclrp.usp.br. 

 

 
□ Voltar □ Próxima 
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Apêndice C – Instrumento de Clima Organizacional 

 

Parte I – Dados Sócio-demográficos 

 

Prezado(a) participante, 

 

Esta pesquisa é anônima, mas é importante sabermos algumas informações sobre você para fins 

de análises estatísticas. Por gentileza, responda as questões a seguir: 

 

Qual é a sua idade? 

□ até 20 anos 

□ 21 a 30 anos 

□ 31 a 40 anos 

□ 41 a 50 anos 

□ 51 anos ou mais 

 

Qual é o seu sexo? 

□ Feminino 

□ Masculino 

 

Qual é a sua escolaridade? 

□ Ensino Fundamental Incompleto 

□ Ensino Fundamental Completo 

□ Ensino Médio Incompleto 

□ Ensino Médio Completo 

□ Ensino Superior Incompleto 

□ Ensino Superior Completo 

 

Qual é o seu estado civil? 

□ Solteiro(a) 

□ Casado(a)/ União Estável 

□ Divorciado(a)/ Separado(a) 

□ Viúvo(a) 

□ Outro: _________________________ 
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Quantos filhos você tem? 

□ 1 filho 

□ 2 filhos 

□ 3 filhos 

□ 4 filhos ou mais 

□ Não tenho filhos 

 

Há quanto tempo você está na [NOME DA EMPRESA]? 

□ Menos de 3 meses (período de experiência) 

□ De 3 meses a 5 anos 

□ De 6 a 10 anos 

□ De 11 a 15 anos 

□ De 16 a 20 anos 

□ De 21 a 25 anos 

□ 26 anos ou mais 

 

Em média, qual é a sua renda mensal? 

□ Até R$954,00 

□ De R$955,00 a R$2.862,00 

□ De 2.863,00 a R$4.770,00 

□ De R$4.771,00 a R$6.678,00 

□ De R$6.679,00 a R$8.586,00 

□ De R$8.587,00 a R$10.494,00 

□ De R$10.495,00 a R$12.402,00 

□ Acima de R$12.402,00 

 

Selecione o nível de seu cargo na [NOME DA EMPRESA]: 

□ Administrativo 

□ Aprendiz ou Estagiário 

□ Liderança 

□ Operacional 

□ Técnico 

 

Em qual destas quatro categorias o seu departamento melhor se enquadra? 
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□ Administrativa (Financeiro, Fiscal, Jurídico, Marketing, Recursos Humanos, Suprimentos, 

TI) 

□ Comercial 

□ Produção (Indústria, Manutenção) 

□ Técnico (P&D, Qualidade) 

 

Quantos afastamentos por problema de saúde relacionado ao trabalho você teve nos últimos 

doze meses? 

□ Nenhum 

□ Entre 1 e 3 

□ Mais de 3 

 

□ Voltar  □ Próxima 
 

 

Parte II - Escala de Clima Organizacional 

 

Caro(a) participante, 

 Neste questionário você vai encontrar uma série de frases que descrevem características 
das empresas e que foram levantadas em diferentes organizações de trabalho. Por favor, avalie 
o quanto estas características descrevem a empresa onde você trabalha. O importante é que 
você dê sua opinião sobre as características da sua empresa COMO UM TODO. 

 Para responder, leia as características descritas nas frases a seguir e assinale em cada 
frase o número que melhor representa sua opinião, de acordo com a seguinte escala: 

 

1 
Discordo 

totalmente da 
afirmativa 

2 
Discordo 

parcialmente da 
afirmativa 

3 
Não concordo 

nem discordo da 
afirmativa/ Não 

se aplica 

4 
Concordo 

parcialmente 
com a afirmativa 

5 
Concordo 

totalmente com 
a afirmativa 

 

1.  Meu setor é informado das decisões que o envolvem.  

2.  
Os conflitos que acontecem no meu trabalho são resolvidos pelo 
próprio grupo.  

3.  
O colaborador recebe orientação do gestor para executar suas 
tarefas.  

4.  
As tarefas que demoram mais para serem realizadas são orientadas 
até o fim pelo gestor.  

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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5.  Aqui, o gestor ajuda os colaboradores com problemas.  

6.  O gestor elogia quando o colaborador faz um bom trabalho.  

7.  As mudanças são acompanhadas pelos gestores.  

8.  
As mudanças na [NOME DA EMPRESA] são informadas aos 
colaboradores.  

9.  Na [NOME DA EMPRESA], as dúvidas são esclarecidas.  

10.  Aqui, existe planejamento das tarefas.  

11.  O colaborador pode contar com o apoio do gestor.  

12.  As mudanças na [NOME DA EMPRESA] são planejadas.  

13.  
As inovações feitas pelo colaborador no seu trabalho são aceitas 
pela [NOME DA EMPRESA].  

14.  Aqui, novas ideias melhoram o desempenho dos colaboradores.  

15.  O gestor valoriza a opinião dos colaboradores.  

16.  
Na [NOME DA EMPRESA], os colaboradores têm participação 
nas mudanças.  

17.  O gestor tem respeito pelo colaborador.  

18.  O gestor colabora com a produtividade dos colaboradores.  

19.  
Na [NOME DA EMPRESA], o gestor ajuda o colaborador quando 
ele precisa.  

20.  
A [NOME DA EMPRESA] aceita novas formas de o colaborador 
realizar suas tarefas.  

21.  
O diálogo é utilizado para resolver os problemas da [NOME DA 
EMPRESA].  

22.  Os colaboradores realizam suas tarefas com satisfação.  

23.  Aqui, o gestor valoriza seus colaboradores.  

24.  
Quando os colaboradores conseguem desempenhar bem o seu 
trabalho, eles são recompensados.  

25.  
O que os colaboradores ganham depende das tarefas que eles 
fazem.  

26.  
Na [NOME DA EMPRESA], o colaborador sabe por que está 
sendo recompensado.  

27.  
A [NOME DA EMPRESA] se preocupa com a saúde de seus 
colaboradores.  

28.  A [NOME DA EMPRESA] valoriza o esforço dos colaboradores.  

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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29.  
As recompensas que o colaborador recebe estão dentro de suas 
expectativas.  

30.  O trabalho bem feito é recompensado.  

31.  O salário dos colaboradores depende da qualidade de suas tarefas.  

32.  A produtividade do colaborador tem influência no seu salário.  

33.  A qualidade do trabalho tem influência no salário do colaborador.  

34.  
Para premiar o colaborador, a [NOME DA EMPRESA] considera 
a qualidade do que ele produz.  

 

□ Voltar  □ Próxima 
 

Parte III – (continuação) 

 

35.  
Os colaboradores desta empresa têm equipamentos necessários 
para realizar suas tarefas.  

36.  
O ambiente de trabalho atende às necessidades físicas do 
colaborador.  

37.  
Na [NOME DA EMPRESA], o deficiente físico pode se 
movimentar com facilidade.  

38.  O espaço físico no setor de trabalho é suficiente.  

39.  O ambiente físico de trabalho é agradável.  

40.  Na [NOME DA EMPRESA], o local de trabalho é arejado.  

41.  
Na [NOME DA EMPRESA], existem equipamentos que previnem 
os perigos do trabalho.  

42.  Existe iluminação adequada no ambiente de trabalho.  

43.  
A [NOME DA EMPRESA] demonstra preocupação com a 
segurança no trabalho.  

44.  O setor de trabalho é limpo.  

45.  
Os equipamentos de trabalho são adequados para garantir a saúde 
do colaborador no trabalho.  

46.  
Na [NOME DA EMPRESA], a postura física dos colaboradores é 
adequada para evitar danos à saúde.  

47.  O ambiente de trabalho facilita o desempenho das tarefas.  

48.  Aqui, existe controle exagerado sobre os colaboradores.  

49.  Na [NOME DA EMPRESA], tudo é controlado.  

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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50.  
A [NOME DA EMPRESA] exige que as tarefas sejam feitas 
dentro do prazo previsto.  

51.  
A frequência dos colaboradores é controlada com rigor pela 
[NOME DA EMPRESA].  

52.  
Aqui, o gestor usa as regras da [NOME DA EMPRESA] para 
punir os colaboradores.  

53.  Os horários dos colaboradores são cobrados com rigor.  

54.  Aqui, o gestor pressiona o tempo todo.  

55.  
Na [NOME DA EMPRESA], nada é feito sem a autorização do 
gestor.  

56.  
Na [NOME DA EMPRESA] existe uma fiscalização permanente 
do gestor.  

57.  As relações entre as pessoas deste setor são de amizade.  

58.  O colaborador que comete um erro é ajudado pelos colegas.  

59.  
Aqui, os colegas auxiliam um novo colaborador em suas 
dificuldades.  

60.  
Aqui na [NOME DA EMPRESA], existe cooperação entre os 
colegas.  

61.  
Na [NOME DA EMPRESA], os colaboradores recebem bem um 
novo colega.  

62.  
Existe integração entre os colaboradores na [NOME DA 
EMPRESA].  

63.  
Os colaboradores se sentem à vontade para contar seus problemas 
pessoais para alguns colegas.  

64.  Sinto-me feliz trabalhando na [NOME DA EMPRESA].  

65.  Sinto orgulho de trabalhar na [NOME DA EMPRESA].  

66.  Sinto-me satisfeito em trabalhar na [NOME DA EMPRESA].  

67.  
Eu recomendaria a [NOME DA EMPRESA] para colegas e 
familiares como uma boa empresa para se trabalhar.  

 

□ Voltar  □ Próxima 
 

Parte IV 

 

Escala de Intenção de Rotatividade 

 

 A seguir estão três frases que podem representar alguns pensamentos seus. Dê suas 
respostas selecionando aquele número (de 1 a 5) que melhor representa sua resposta. 

 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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1 
Nunca 

2 
Raramente 

3 
Às vezes 

4 
Frequentemente 

5 
Sempre 

 

1.  Penso em sair da [NOME DA EMPRESA].  

2.  Planejo sair da [NOME DA EMPRESA].  

3.  Tenho vontade de sair da [NOME DA EMPRESA].  

 

Agradecemos pela sua participação. 

 

□ Voltar  □ Enviar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Apêndice D – Termo de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 


