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 Visualize your dream 

 Record it in the present tense 

 Put it into a permanent form 

 If you persist in your efforts 

 You can achieve dream control 

 

Chris DeGarmo 



 

 

 

Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver e validar um modelo de diagnóstico de 

clima organizacional para a Lusoponte. Pela revisão da literatura científica existente sobre o 

tema do clima organizacional, com particular foco nos instrumentos de diagnóstico, são 

identificadas as dimensões mais constantemente referidas e as que maior aplicabilidade têm 

na organização em estudo. Com base no modelo desenvolvido, procura-se apreender a 

relação entre as dimensões assinaladas e a satisfação dos colaboradores. É submetido um 

questionário aos colaboradores da organização, que revela, após análise, que o clima 

organizacional da Lusoponte é globalmente positivo, embora moderado, sendo apontados 

os pontos fortes e os que carecem de melhoria. 

 

Palavras-chave: Clima organizacional, diagnóstico de clima, Lusoponte 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

This study aims to develop and validate an organizational climate diagnostic model to 

Lusoponte. Upon the review of the scientific literature on the subject of organizational 

climate, with particular focus on diagnostic tools, the most constantly referred dimensions 

are identified, and those that have greater applicability in the organization under study. 

Based on the developed model, we seek to grasp the relationship between the indicated 

dimensions and employee satisfaction. A questionnaire is submitted to the organization's 

employees, and, after analysis, it reveals the organizational climate of Lusoponte as overall 

positive, although moderately. Both strengths and points of improvement are presented.   

 

Keywords: Organizational climate, climate diagnostic, Lusoponte 
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INTRODUÇÃO 

 

O capital humano é atualmente considerado um ativo organizacional fundamental, que 

deve ser acautelado e gerido de forma à obtenção dos melhores dividendos. Num contexto 

de constante procura pela vantagem competitiva sustentada, é importante que as 

organizações melhor percebam os fatores que influenciam os colaboradores e os efeitos da 

relação colaborador-trabalho (Kanten e Ülker, 2013). A importância dada às condições nas 

quais as pessoas trabalham, e a “tomada de consciência, por parte dos teóricos 

organizacionais e dos meios empresarias, da importância de um ‘bom clima’ enquanto 

suporte de realização de sucesso económico” (Lobo, 2003, p. 21), concede ao estudo do 

clima organizacional uma crescente pertinência. Clima organizacional pode ser definido 

como o conjunto de perceções partilhadas e o significado associado às politicas, práticas e 

procedimentos que os empregados experienciam (Schneider, Ehrhart, e Macey, 2013), e é 

composto por uma mistura de normas, valores, e expectativas que influenciam a motivação, 

comprometimento e desempenho individual e grupal (Rodrigues e Gowda, 2011). Avaliar a 

perceção dos colaboradores sobre o clima organizacional tem sido uma preocupação das 

organizações contemporâneas (Ali e Patnaik, 2014), com o intuito de promover medidas de 

intervenção no sentido da sua melhoria. O clima tem sido associado à produtividade das 

organizações, uma vez que interfere diretamente na satisfação, motivação e criatividade dos 

trabalhadores, mas a sua gestão implica conhecer e mensurá-la. Este trabalho pretende 

desenvolver e validar um modelo de diagnostico de clima organizacional para a Lusoponte, 

pela análise das dimensões que a afetam. Desenvolver e aplica-lo, permitirá criar 

indicadores de gestão capazes de apontar os pontos mais fortes da organização, e aqueles 

que necessitam de uma maior atenção por parte da gestão. 
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ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O estudo divide-se em quatro partes. A primeira parte expõe o enquadramento teórico do 

tema do clima organizacional, sendo efetuada a revisão da literatura científica para suporte 

à hipótese ulteriormente avançada. São analisados os conceitos de clima, e estudados vários 

modelos de diagnóstico de clima organizacional. Pela sua comparação, são extraídas as 

diferentes dimensões utilizadas e a sua frequência. Na segunda parte apresenta-se o Modelo 

Lusoponte que resulta da integração dos modelos estudados. Descreve-se o procedimento 

metodológico, e é apresentada a Lusoponte, sua história e estrutura, com particular foco na 

descrição dos seus recursos humanos. Na terceira parte é apresentada a análise estatística e 

discussão dos resultados obtidos no diagnóstico. São descritas as dimensões escolhidas e 

que serviram de base para a elaboração do inquérito aos colaboradores. Por fim, na quarta 

parte, são apresentadas as conclusões do estudo. 

1. REVISÃO DA LITERATURA 

1.1. Conceito de Clima Organizacional 

A origem da palavra “clima” encontra-se no termo grego “klima”, que significa a inclinação 

de um ponto da terra em relação ao sol. O clima designa o conjunto de circunstâncias 

atmosféricas e meteorológicas particulares a uma região do globo. Em âmbito social é uma 

metáfora usada para sugerir analogia entre as condições psicológicas em contextos sociais, e 

as condições meteorológicas em regiões geográficas. Estabelece-se um paralelismo entre 

calor e frio, tempestade e acalmia, nebuloso ou soalheiro, e atributos da esfera social 

(Ekvall, 1996). Nas organizações, em sentido figurado, representa a atmosfera moral, as 

condições de vida, ou seja, o ambiente próprio a um meio de vida psicológico (Bertrand e 

Guillemet, 1988, p. 185), que afeta o comportamento dos colaboradores (Holloway, 2012). 

É o modo como se processam as relações e representações interpessoais no interior da 
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organização, e como estas se alteram em função da oscilação de certas variáveis (Lobo, 

2003). Resulta de forças que interagem no sistema psicossocial como os comportamentos e 

motivações dos indivíduos, os seus estatutos e papéis, a dinâmica dos grupos, os sistemas 

de influência e a forma de exercício do poder e da autoridade (Bertrand e Guillemet, 1988, 

p. 184). Tal como cada pessoa tem uma personalidade que a torna única, cada organização 

tem um clima organizacional que a distingue (Rodrigues e Gowda, 2011), e que pode ser 

avaliado pelos membros da organização ou por pessoas externas familiarizadas com a sua 

vivência interna (Ekvall, 1996). Rodrigues et al. (2011) resumem-no como sendo o 

conjunto de normas, valores, expectativas, políticas e procedimentos que influenciam a 

motivação, comprometimento, desempenho, e, em última análise, a satisfação individual 

com o trabalho e com a organização em si. Num contexto de mutação da economia 

mundial, as organizações terão de promover um ambiente de trabalho saudável e um clima 

organizacional em que os colaboradores sintam que são o seu recurso chave, e liberdade 

para exprimir comportamentos positivos (Choudhury, 2011). 

1.2. Evolução do Conceito 

Clima organizacional é um conceito que tem vindo a ser estudado há várias décadas, tendo 

na atualidade grande importância, evidenciada pelo fato de o tema ter deixado de ser 

periférico nas organizações para se converter num aspeto relevante (Echeverri e Cruz, 

2014). Segundo Menezes e Gomes (2010), a sistematização e ordenamento da pesquisa 

sobre comportamento organizacional permite perceber três momentos distintos na 

evolução do conceito, que iremos adotar para explanação da evolução do conceito. Num 

momento inicial, nas décadas de 1930 a 1960, assiste-se ao estudo da taxonomia, contexto e 

estrutura do conceito. As premissas da investigação podem ser encontradas no estudo 

conduzido por Elton Mayo em 1927 na fábrica da Western Electric Company, conhecida 

como experiência de Hawthorne (Menezes et al, 2010). Neste estudo a equipa de Mayo 

conseguiu constatar empiricamente a existência de fatores não económicos responsáveis 
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pelo clima sentido, vivido e representado pelos trabalhadores (Lobo, 2003, p. 21). O 

interesse inicial sobre o tema é também atribuído a estudos relativos ao campo psicológico 

de Kurt Lewin em 1939. Neles, o autor afirma que as variações individuais do 

comportamento social humano com relação à norma são condicionadas pela tensão entre 

as perceções que o indivíduo tem de si mesmo, e pelo ambiente psicológico em que se 

insere (Ali et al., 2014). Lewin, Lippit e White (1939) destacam também a importância de 

serem estudados os elementos culturais para entender os ambientes sociais. No seu estudo 

sobre o impacto de diferentes estilos de liderança sobre um grupo de rapazes, demonstram 

a influência que os processos grupais têm sobre o indivíduo, alterando a ideia vigente de 

que a causa se encontrava primariamente nas diferenças individuais. São também 

introduzidos os conceitos de clima social e atmosfera social, que ganharam ampla 

divulgação com o Movimento das Relações Humanas. A este movimento é atribuída a 

necessidade de enquadramento dos fenómenos psicossociais, e a preocupação dos líderes 

com o bem estar das pessoas, no exercício das suas funções (Lobo, 2003, p. 27), com a 

ênfase colocada na consciencialização da importância da satisfação dos colaboradores no 

local de trabalho (Adenike, 2011). Argyris (1958) trouxe avanços significativos para a 

obtenção de uma definição mais clara e abrangente de clima organizacional. O autor 

evidencia a existência de uma complexa rede recíproca de interesses e variáveis que 

compõem as organizações como sendo o clima da organização. Avança com a noção de 

comportamento organizacional como sendo um nível de análise que engloba propriedades 

de três sistemas interrelacionados: variáveis organizacionais formais, como procedimentos 

ou políticas que forçam os colaboradores a agir de um certo modo; variáveis de 

personalidade, que incluem as necessidades, os valores, e as competências individuais que 

induzem os colaboradores a se expressarem de forma concordante com a sua 

personalidade; e, por fim, as variáveis informais, que estão associadas ao esforço dos 

colaboradores para acomodarem os seus objetivos individuais com os da organização. Na 

literatura científica subsequente é também percetível a preocupação com a identificação das 
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variáveis que compõem o construto, e quais as dimensões do clima organizacional a 

analisar. Tagiuri e Litwin (1968) afirmam que não existe um conjunto de dimensões 

universal definido para avaliar o clima organizacional. Ao invés, caracterizam o construto 

como sendo sintético, maleável, e permeável à influência da estrutura e tipo de gestão, mas, 

por outro lado, também a valores e normas grupais duradouros que tendem a estabilizá-lo. 

Logo, clima organizacional deve ser descrito de acordo com as dimensões mais adequadas à 

organização em estudo. Avançam ainda que as interpretações sobre clima organizacional 

podem, na realidade, ser sumarizadas em três abordagens: Abordagem dos Atributos 

Múltiplos de Medidas Organizacionais, onde o clima organizacional é considerado um 

atributo exclusivamente da organização, e que não sofre a influência das perceções dos 

colaboradores. Nesta linha de análise encontram-se Forehand e Gilmer (1964, p. 362) que o 

definem como “conjunto de características que descrevem uma organização e influenciam 

o comportamento das pessoas nas organizações”; Abordagem dos Atributos Percetuais de 

Medidas Organizacionais, onde o clima organizacional é considerado um conjunto de 

atributos únicos da organização, que podem ser inferidos pela forma como lida com os 

seus colaboradores e com o ambiente. Nesta linha de análise encontra-se Litwin (1971, p. 

111) que o define como “qualidade ou propriedade do meio ambiente organizacional que é 

experimentada pelos membros da organização e influencia o seu comportamento”; e 

Abordagem dos Atributos Percetuais de Medidas Individuais, onde o clima organizacional 

é considerado como a perceção resultante da interação entre características individuais e 

organizacionais. Nesta linha de análise encontram-se Schneider e Hall (1972, p. 447) que o 

definem como “as perceções da organização afetadas pelas características da organização e 

do individuo”. A desordem conceitual, associada à efervescência da produção cientifica 

deste primeiro momento, levou à necessidade de alguns autores demarcarem o conceito de 

clima organizacional de outros conceitos. Schneider (1985) considera mesmo que a maioria 

dos estudos que utilizam o termo clima antes da década de 1980 se referem, na verdade, a 

práticas interpessoais que refletem o clima social, e não o clima organizacional. Clima, 
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nesse contexto, refere-se a um conjunto de políticas e atividades formais e informais 

consonantes com a visão relacional de Kurt Lewin (1939), ou seja, características da forma 

como os trabalhadores se descrevem uns aos outros, e às relações existentes entre 

superiores e subordinados (Menezes et al., 2010). Vega et al. (2010, p. 142) clarificam que o 

clima social se reduz, assim, a um dos elementos do clima organizacional. Após quase um 

século de investigação e evolução, o conceito ainda carece de consenso epistemológico e 

ontológico, ao nível da unidade de análise – indivíduo, organização ou grupo (Schneider et 

al., 2013) – mas também pela perspetiva enquadradora – psicológica, organizacional ou 

social (Lobo, 2003, p. 37). Para análise dos diferentes conceitos de clima organizacional foi 

elaborada a Tabela Síntese que consta do Anexo I, para perceção da sua evolução histórica. 

O segundo momento de investigação situa-se nas décadas de 1970 e 1980, e caracteriza-se 

pela obtenção de um cariz mais científico, uma vez que as anteriores referências eram de 

carácter geral (Souza, 1980). A ênfase é agora colocada na criação de métodos de 

investigação para avaliar a multidimensionalidade do construto. Ferreira et al. (1996, p. 206) 

caracterizam esta fase de desenvolvimento pela grande abundância de literatura e grande 

peso nas questões metodológicas, nomeadamente nas técnicas de medida que marquem a 

singularidade do conceito. Grande parte desta necessidade de delimitação conceitual advém 

da proximidade de conceitos entre cultura organizacional e clima organizacional, existindo 

uma relação próxima e por vezes ambígua que foi, muitas vezes, descurada na literatura (Ali 

et al., 2014). O interesse pela cultura organizacional é posterior ao de clima, e deriva de 

estudos antropológicos aplicados às organizações que obtiveram grande popularidade em 

contexto empresarial na década de 1980. Pettigrew (1979), demonstrou que os conceitos de 

crenças, ideologias, linguagem, rituais e mitos podiam ser associados à cultura das 

organizações, sendo rapidamente identificados como fator de diferenciação das 

organizações de sucesso. De acordo com Schein (2004, p. 17), cultura organizacional pode 

ser entendida como um conjunto de “pressupostos básicos criado, desenvolvido ou 

descoberto num processo de aprendizagem coletivo para lidar com os problemas socio 
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emocionais dos membros do grupo e que permite às organizações a adaptação aos desafios 

externos”. A globalização, internacionalização, e busca de excelência empresarial, 

trouxeram o tema da cultura para a primeiro plano organizacional, denotando-se pela 

grande quantidade de literatura (Almeida e Rolo, 2000, pp. 206-207). Como efeito, o clima 

organizacional perdeu preponderância para a abrangência e riqueza de interpretação que a 

cultura organizacional prometia oferecer (Schneider et al., 2013). Tal, trouxe maior 

complexidade à definição de clima organizacional de uma forma distinguível de cultura 

(Field e Ableson, 1982). Através de uma análise de conteúdo da literatura existente, 

Verbeke, Volgering, e Hessels (1998) identificaram 32 definições diferentes de clima 

organizacional e 54 de cultura organizacional, o que demonstra confusão na distinção, e 

amplitude de fenómenos organizacionais que estas englobam (Glisson e James, 2002). 

Segundo Barker (1994), existem inclusive evidências de que os dois termos foram 

frequentemente usados como sinónimos, e muitas vezes compreendidos de forma idêntica 

e intercambiável. Apesar de distintos, os construtos estão correlacionados como constatado 

por Glisson et al. (2002). Menezes et al. (2010) avançam mesmo que será incoerente 

desenvolver um clima desejado se tal mudança for incompatível com a cultura da 

organização. Assim, é defendida a existência de uma perspetiva cultural e sistémica de clima 

organizacional, com base na forma com as pessoas são condicionadas nas suas interações 

pela cultura organizacional, expressa em valores, normas e mitos, sendo o clima criado pelo 

grupo que interage e que partilha uma cultura de referência (Moran e Volkwein, 1992). 

Dentro desta correlação, alude-se à diferenciação entre clima e cultura organizacional como 

sendo partes de um mesmo iceberg, em que o clima representa a parte superior (periférica) e 

a cultura a parte inferior (submersa). Esta metáfora coaduna-se com a visão de Schein 

(1990) que afirma que o clima é percetível por um observador exterior, enquanto a cultura 

pode ser difícil de captar, considerando mesmo que o clima nada mais é que uma 

manifestação superficial da cultura. Luthans (1998) também considera o clima 

organizacional como uma componente da cultura organizacional, mas afirma existir 
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controvérsia na literatura académica sobre as suas similaridades e diferenças. Uma das 

diferenças mais relevantes é apontada por Bosche (1984) quando afirma que a cultura 

insiste no que é comum, no que é partilhado, enquanto o clima descreve igualmente o que 

é diferente ou contraditório. Neste sentido, o clima apresenta uma visão da organização 

menos harmoniosa, demonstrando, por vezes, desvios entre a filosofia da gestão e a sua 

prática. Esta realidade poderá ser díspar em diferentes locais da organização, e o clima 

reflete a sua coexistência de forma coerente para alcance de equilíbrio. Glisson et al. (2002) 

resumem de forma clara esta distinção quando afirmam que o clima é definido como uma 

propriedade individual, que pode ser partilhada com outros membros do local de trabalho, 

enquanto a cultura é uma propriedade do local de trabalho. Os autores que estudam a 

cultura denotam também uma maior preocupação com a evolução dos sistemas sociais ao 

longo do tempo, enquanto a preocupação dos que estudam o clima se centra mais no 

impacto que esses sistemas organizacionais têm nos grupos e indivíduos. Não obstante a 

indefinição conceptual, que deriva, em grande parte, da adaptação do conceito ao progresso 

da realidade organizacional, um ponto de concórdia aparenta encontrar-se na metodologia 

escolhida. O clima organizacional apoia-se na Psicologia Social, utilizando métodos 

quantitativos para estudo, como o questionário, enquanto a cultura se apoia na 

Antropologia e Sociologia, privilegiando métodos qualitativos como a observação ou 

entrevista (Almeida et al., 2000, p. 207; Schein, 2004, p. 206). 

O terceiro momento de investigação sobre clima organizacional inicia-se na década de 1990 

e caracteriza-se pelo desenvolvimento de estudos empíricos para testar a validade 

descriminante, e desenvolvimento de novos métodos de análise (Menezes et al., 2010). 

Neste âmbito, a clarificação sobre a aparente similaridade entre os conceitos de clima 

organizacional e clima psicológico revela-se essencial. James e Jones (1974) definem clima 

psicológico como sendo o conjunto de representações interiorizadas pelos indivíduos sobre 

as condições organizacionais e as suas inter-relações, e reflete uma estrutura cognitiva das 

influências situacionais percecionadas. Ambos os conceitos se encontram relacionados com 
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a satisfação no trabalho (Schulte, Ostroff, e Kinicki, 2006), porém o clima organizacional 

enfatiza a partilha das perceções, enquanto que o clima psicológico se refere à perceção 

individual. Assim se justifica que no primeiro conceito nos encontremos ao nível da 

perceção grupal, enquanto no segundo fiquemos apenas ao nível individual da perceção de 

cada colaborador conforme preconizado por Hellriegel e Slocum (1974). James et al. (2008) 

afirmam que o clima organizacional é, porém, um produto agregado do clima psicológico. 

É uma sua extensão, na medida em que é o resultado de um reunião de climas psicológicos, 

logo individuais, que são depois partilhados. É expectável que indivíduos semelhantes 

sejam socializados de forma similar, gerando as mesmas interpretações e perceções, sendo, 

portanto, um processo recíproco. Com o passar do tempo, esta situação resulta num 

consenso das perceções, que pode assumir-se como clima organizacional (James, 1982). 

Esta conclusão revela-se importante na medida em que a revisão da literatura permite 

perceber o clima numa dupla aceção: como um atributo situacional (organizacional), e 

como atributo subjetivo (perceções individuais). As pesquisas anteriores focavam de forma 

independente a perceção individual dos trabalhadores, ou as características do ambiente 

organizacional, preterindo a interação entre ambas para uma avaliação mais global do 

construto (Menezes et al., 2010). Argyris (1958), numa fase embrionária dos estudos sobre 

clima organizacional, já o designava como sendo o estado homeostático das organizações 

onde é natural e expectável que um sistema se autorregule e procure o equilíbrio. Esta visão 

sistémica permite abarcar a total abrangência do clima organizacional, que pressupõe que 

uma condição se possa alterar a qualquer momento em busca de nova estabilidade. Isto 

implica que a escolha do método de pesquisa e análise de clima organizacional seja 

concordante, só se afigurando exequível se constarem diferentes níveis de análise para que 

os modelos representem a realidade. Glick (1985) destaca, também, que para um 

conhecimento mais pormenorizado do contexto organizacional é necessário contemplar a 

multidimensionalidade das relações entre indivíduos e organizações. Atualmente, a 

globalização da economia, períodos cíclicos de crise, e a cada vez maior exposição das 
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organizações a fatores externos, levam à procura constante de equilíbrio, com a eficiência 

organizacional a basear-se na adaptabilidade a novos desafios, a novas pressões, e seus 

efeitos no equilíbrio psíquico dos colaboradores (Lobo, 2003, p. 27). Têm ganho 

importância pesquisas de clima organizacional em relação a vários efeitos a nível individual, 

grupal e organizacional (Kanten et al., 2013). Resulta, assim, que se torna particularmente 

instável desenvolver um instrumento único de análise. Ao invés, avaliar o clima 

organizacional reflete a focalização em relatos de pesquisas aplicadas, com a utilização de 

instrumentos desenvolvidos para áreas cada vez mais específicas (Menezes et al., 2010). 

Apresentada a evolução do conceito de clima organizacional, relevou-se a multiplicidade de 

perspetivas de diversos autores, e seus contributos para uma definição não consensual na 

identificação das variáveis que o definem. Ressalvou-se também a sua relevância, atestando 

que o seu desenvolvimento acompanha, cada vez mais, a preocupação organizacional para 

com a satisfação dos colaboradores, na sua singularidade e multiplicidade, e com influência 

direta na eficiência e desempenho individual e organizacional. 

1.3. Modelos de Clima Organizacional 

Após revisão histórica do conceito, é possível depreender a emergência do clima 

organizacional como um tema de proeminente importância no contexto organizacional. 

Este interesse crescente necessita, porém, de ser acompanhado pelo desenvolvimento de 

instrumentos de avaliação adequados que, sendo psicometricamente estáveis, permitam ao 

pesquisador a recolha de dados fidedignos sobre o a organização em estudo (Laros e 

Puente-Palacios, 2004). Um primeiro e crucial passo na análise organizacional passa pela 

obtenção de uma medida de clima organizacional (Thumin e Thumin, 2011). Neste sentido, 

e segundo Bispo (2006, p. 259), “a pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta 

objetiva e segura, isenta de comprometimento com a situação atual, em busca de problemas 

reais na Gestão dos Recursos Humanos”. É, em última análise, a base  para o aumento da 

produtividade, melhoria da qualidade e adoção de políticas internas e soluções obtidas pela 
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análise e diagnóstico organizacional. Argyris (1958) afirma que os modelos permitem ao 

investigador reunir, de variados campos, informação sobre a organização. Auxiliam, desta 

forma, a separar o trivial do relevante numa área de estudo onde o investigador é 

submergido na riqueza, vastidão e complexidade das variáveis em análise. Vários têm sido 

os modelos e as dimensões utilizadas nos diferentes estudos de clima organizacional, pelo 

que, de seguida, concordantemente com o método de Santos (2011), se apresentam alguns 

dos mais representativos, e que servirão de base à construção do Modelo Lusoponte.  

Modelo de Litwin e Stringer (1968) - É o primeiro modelo de investigação desenvolvido 

e um dos mais conhecidos e mencionados (Kanten et al., 2013). Foi também o primeiro a 

ser testado em empresas de grande porte, permitindo uma comparação das empresas 

pesquisadas e evidenciando distintos climas organizacionais em empresas com diferentes 

políticas de recursos humanos. Demonstram que os diferentes climas têm impacto tanto no 

desempenho individual como organizacional, numa grande variedade de diferentes cenários 

(Furnham e Goodstein, 1997).  

Modelo de Moos (1974) – Modelo denominado The Social Climate Scales Work, pondera 

tanto as variáveis organizacionais como as individuais para perceção do indivíduo enquanto 

agente no processo de formação do clima organizacional. Moos insere-se numa época em 

que a multidimensionalidade do clima organizacional é evidenciada, tendo o autor 

confirmado o contexto social como influência direta no comportamento humano. Concebe 

o modelo numa perspetiva de ecologia social, que considera os aspetos físicos e sociais do 

trabalho, seus determinantes e efeitos no clima social. Subjacente está a ideia de que o 

significado do trabalho deve ser considerado em termos do contexto social.  

Modelo de Kolb (1978) - Desenvolvido com base nos progressos da psicologia aplicada às 

organizações (Bispo, 2006), é um modelo mais sintético, e tem como base a teoria de 

McLelland sobre a motivação humana (Xavier, 1986). Segundo McLelland (1987, pp. 224-

225), a motivação resulta de um processo interno, individual, mas para o qual muito 

contribui o ambiente, e a partir do qual o homem constrói a perceção do que o rodeia. A 
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motivação humana é dominada por três necessidades que todos sentem, embora a 

magnitude da sua incidência derive da interação com o ambiente. Às necessidades que 

McLelland identifica como resultado da dinâmica do comportamento humano,  Kolb 

associa sete dimensões: à necessidade de poder, associa liderança e conformidade; à 

necessidade de realização, associa responsabilidade, padrões de desempenho e clareza; e à 

necessidade de afiliação associa recompensas, calor humano e apoio. Kolb (1978) resume 

que a perceção do clima organizacional existe em função dos interesses motivacionais da 

pessoa e da forma como serão recompensados pelo meio no qual se encontra. 

Modelo de Sbragia (1983) - Modelo elaborado a partir de um estudo em instituições 

públicas de pesquisa e desenvolvimento, defendendo o autor que a sua especificidade 

tecnológica e científica as diferencia das restantes organizações. Segundo Sbragia (1983), o 

homem desempenha aqui um papel crítico, representando em si, em última análise, a 

tecnologia da própria organização, uma vez que a competência técnica se situa no homem e 

não nos equipamentos e materiais. A criação e manutenção de um clima organizacional 

satisfatório é, pois, condição primária para o desempenho pessoal e organizacional. 

Modelo de Kozlowski (1989) - Desenvolvido com grande especificidade na relação entre 

a liderança e seus efeitos no clima organizacional (Bispo, 2006). A liderança como fator 

organizacional que afeta as perceções dos colaboradores é um tema recorrente (Holloway, 

2012), demonstrando-se, mais recentemente, que o clima se altera no tempo de uma forma 

consonante com o estilo de liderança. Esta influência deverá ser analisada a um nível cada 

vez mais micro, em cada processo de liderança, já que é na qualidade das interações com a 

hierarquia direta, pela sua tangibilidade, que se baseia a perceção dos colaboradores, e que, 

muitas vezes, medeiam processos iniciados na liderança de topo (Kozlowski et al., 1989).  

Modelo Great Place to Work (1992) - Fundado em 1992 por Levering e Lyman, o Great 

Place to Work (GPTW) resulta da identificação das 100 melhores empresas norte-

americanas para trabalhar. Na senda do Modelo de Levering (1984), que serviu de base a 

este, os autores demonstram que é da construção de relações de qualidade, caracterizadas 
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pela confiança, orgulho, e camaradagem, que resulta uma maior satisfação e melhoria de 

desempenho dos negócios de uma empresa. Um excelente local para trabalhar caracteriza-

se pelo desaparecimento da divisão entre administração e trabalhador, por uma ambiente 

que se torna numa comunidade, em que os colaboradores sentem orgulho, não só no que 

fazem, mas também no seu departamento e na organização. O GPTW é um modelo 

testado internacionalmente ao longo de mais de duas décadas, e divulga anualmente um 

ranking das melhores empresas para trabalhar. 

Modelo de Furnham e Goodstein (1997) - Modelo que representa uma alteração 

interessante sobre modelos anteriores, que os autores afirmam ter reduzida fidelidade 

interna e fraca validação de dados obtidos. Avançam com o Organizational Climate 

Questionnaire, questionário que proporciona dois fins para cada um dos itens aferidos. É 

pedido aos respondentes que expressem a sua concordância com cada questão, o que 

permite aferir a sua satisfação, mas também com a importância atribuída a esse fator 

organizacional, o que avalia o grau de significância desse item na forma como o trabalho é 

desenvolvido. Este binómio permite recolher perceções e crenças pessoais, que refletem as 

estruturas e sistemas que as afetam. O Anexo II representa o modelo e suas especificidades. 

Os quadrantes consequentes providenciam uma tabela de ação para os itens identificados, 

conforme a média particular obtida no inquérito. Os resultados permitem obter uma 

imagem global da organização, e um plano de ação a seguir, possibilitando também a 

subdivisão para análise de clima nas diversas funções e locais.  

Modelo de Patterson (2005) - Intitulado de Organizational Climate Measure,  é um modelo 

de cisão com o passado, já que os autores defendem que os modelos precedentes, alguns 

descritos anteriormente têm fraca base teórica, uma validação incapaz, e medidas que não 

são globais. Advoga que estas carências resultam na incapacidade de se obterem resultados 

consistentes quanto à importância dos diversos aspetos do clima organizacional para 

diferentes resultados (Bernstrøm et al., 2013). Assim, sustenta o seu modelo no Modelo dos 

Valores Contrastantes de Quinn e Rohrbaugh (1983), cujo foco de análise incide nos 
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valores opostos que existem nas organizações, e na forma como cada organização 

desenvolve deles uma conjunção diferente que se reflete nos seus objetivos, e na forma de 

os obter. É proposto que o critério de eficiência organizacional presente na literatura seja 

organizado em três dimensões de valores contrastantes: orientação interna versus orientação 

externa; flexibilidade versus controlo; e meios versus fins. O modelo sugere que os indivíduos 

numa organização partilham um mapa cognitivo que pode ser representado por dois eixos, 

horizontal e vertical, ao redor dos quais as três dimensões supra se distribuem (Bilhim, 

2008, p. 198). Os quadrantes resultantes descrevem um conjunto de resultados que estão 

associados às ideologias de gestão pelas quais são atingidos. A grande força do modelo 

advém, também, do facto de derivar de quatro grandes escolas de estudos organizacionais, 

o que reflete no modelo a longa tradição em gestão e psicologia organizacional. Para análise 

dos diferentes quadrantes foi elaborado o Anexo III, que congrega as especificidades do 

modelo. Quinn e Rohrbaugh (1983) concluem que um equilíbrio entre as forças 

contrastantes é sinal de eficiência organizacional, e Patterson et al. (2005) acrescentam, 

similarmente, que a sua força do seu modelo acrescenta ainda o desenvolvimento de uma 

medida de clima organizacional inclusiva que assegura correspondência entre as dimensões 

e os valores organizacionais nucleares. Não sugere, porém, que as organizações estão 

predominantemente localizadas num quadrante mas, ao refletirem a vasta mistura de 

perspetivas na organização, propõe que ativamente enfatizem cada domínio com diferentes 

forças.   

1.4. Comparação dos Modelos 

As dimensões dos modelos descritos, bem como de outros, são compiladas na tabela 

síntese de modelos de clima organizacional constante do Anexo IV. A sua análise permite 

perceber que existe uma grande variedade de fatores de avaliação apontados pelos autores, 

não existindo igualmente consonância na escolha de um número ideal. Também é 

percetível que a diversidade de dimensões apontadas se deve, na realidade, ao fato de terem 
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recebido designações diferentes pelos seus autores, mas cuja aceção é a mesma podendo 

ser agrupadas e sintetizadas. Algumas dimensões acompanham a maioria dos modelos e são 

tidas como nucleares no âmbito deste trabalho: estrutura, responsabilidade, recompensas e 

benefícios, relacionamento, cooperação, orgulho, apoio, clareza, participação, carreira, 

liderança, reconhecimento e comunicação. 

2. MODELO LUSOPONTE 

2.1. Modelo Proposto  

O objetivo deste trabalho é desenvolver e validar um modelo de diagnóstico de clima 

organizacional para a Lusoponte. Após revisão da literatura, com incidência nos modelos 

de clima organizacional, é possível basear a sua construção de forma sustentada nas 

dimensões mais utilizadas, e na sua adequação à realidade organizacional em questão. 

Segundo Laros et al. (2004), apenas após esta constatação podem ser desenvolvidos 

instrumentos de mensuração adequados, com uma estrutura estável, e que permitam a 

obtenção de resultados conclusivos. Verifica-se que, de todos, o Modelo GPTW é o que 

obtém uma correspondência quase total com as dimensões mais constantemente utilizadas, 

sendo considerado na elaboração do Modelo Lusoponte. É um modelo atual, amplamente 

testado e utilizado na realidade organizacional mundial, incluindo a portuguesa, há vários 

anos (Santos, 2011). Tem por base a satisfação dos colaboradores para eleição de um 

excelente local para trabalhar, pelo que se coaduna também com o método deste trabalho, 

descrito de seguida. Na perspetiva adotada, iremos valorizar a integração de fatores que 

avalizem o indivíduo nas diferentes facetas, na sua subjetividade enquanto integrado em 

contexto e ambiente organizacional. Nesse sentido, verifica-se que o Modelo de Patterson 

possui dimensões de relevância que o Modelo GPTW não inclui, pelo que o Modelo 

Lusoponte resultará da integração de ambos os modelos, conforme Anexo V. São incluídas 

as dimensões coincidentes em ambos os modelos, com exceção de responsabilidade / 



 

- 23 - 

 

autonomia, e participação, que são preteridas por serem estimadas pela dimensão avaliação 

já incluída. Em conclusão, e simplificando, as dimensões recompensas e benefícios, 

relacionamento, orgulho, clareza, bem estar, liderança, comunicação, formação, e avaliação 

são as escolhidas para o Modelo Lusoponte, e servirão de base ao questionário a elaborar.   

2.2. Procedimento Metodológico 

Conforme exposto no Ponto 1.2., estudar o clima organizacional requer um método 

quantitativo, pela categorização das práticas e perceções observáveis em dimensões 

analíticas definidas pelos pesquisadores (Denison, 1996). Tendo em conta que se pretende 

analisar a relação entre a satisfação dos colaboradores e as dimensões do modelo proposto, 

optou-se pela recolha de dados próprios mediante aplicação de um inquérito por 

questionário à totalidade dos colaboradores da Lusoponte. O questionário é um 

instrumento de grande praticidade de aplicação, baixo custo, e da familiaridade da 

população alvo, por ser usual na organização em estudo. Para sua validação e adequação foi 

seguido um procedimento metodológico que permitiu o melhoramento e rigor. As 

questões representativas de cada dimensão escolhida para o modelo proposto foram 

elaboradas com base no Organizational Climate Questionnaire de Furnham e Goodstein (1997)  

cujo modelo foi anteriormente descrito no Ponto 1.3.. Para aumento do grau de exatidão, e 

de acordo com Santos (2011), submeteram-se os conjuntos de questões a dois profissionais 

de GRH, com formação específica na área, para que identificassem as suas dimensões 

relacionadas. Consolidadas e revistas as questões com aproveitamento das sugestões 

proferidas, procedeu-se à submissão do questionário a quatro colaboradores da Lusoponte, 

de diferentes direções, para verificação da adequabilidade das questões quanto à sua clareza 

e interpretação. Deste processo resultaram também alterações, principalmente para ajuste 

das questões à realidade organizacional da Lusoponte. O questionário adotado é composto 

por questões fechadas, e os inquiridos manifestam a sua opinião através da maior ou menor 

concordância com o conteúdo das frases. Optou-se por uma escala par de Likert de 6 
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pontos para evitar que as respostas recaíssem sempre na opção intermédia. A distribuição 

foi feita em papel, pessoalmente em mão, devido à maior aceitação por parte dos 

colaboradores, que poderiam preferir não responder caso se optasse por um meio 

eletrónico, por motivos de identificação do respondente. Pretendeu-se, desta forma, 

garantir a confidencialidade e maximizar o número de respostas. A recolha foi feita por 

deposição em urna fechada colocada em local de acesso público, com recolha em data 

previamente estabelecida como prazo final de participação, e do conhecimento de todos os 

interessados. A amostra consiste na totalidade dos trabalhadores, uma vez que o aumento 

da dimensão da amostra leva sempre a um aumento da sua representatividade (Pinto, 

2009). Para efeitos de tratamento estatístico pretendeu-se também caracterizar a amostra na 

sua natureza sociodemográfica e profissional, mantendo porém o equilíbrio exigido para a 

confidencialidade das respostas. O Anexo XVII mostra a caracterização da amostra. 

2.3. Caracterização da Lusoponte 

A Lusoponte, Concessionária para a Travessia do Tejo, S.A. nasce na sequência da decisão 

do Governo Português de construir uma nova travessia rodoviária sobre o Rio Tejo. Em 

1994, ganha o concurso público internacional para a concessão do projeto, iniciando a 

construção da Ponte Vasco da Gama no ano seguinte. O projeto emblemático trouxe 

novas acessibilidades a Lisboa, sendo inaugurada em março de 1998, a poucos meses da 

realização da Expo’98. A travessia foi selecionada pela Ordem dos Engenheiros como uma 

das 100 obras de Engenharia Civil mais notáveis do Século XX, em Portugal (Lusoponte, 

2011), e a sua importância reflete-se na identificação pessoal de muitos dos colaboradores 

da Lusoponte com o projeto, pela sua participação desde a fase inicial. O Estado Português 

adjudicou à Lusoponte a travessia em regime de concessão, por cerca de 30 anos, da Ponte 

Vasco da Gama, da qual também faz parte a exploração da Ponte 25 de Abril no que às 

vias rodoviárias diz respeito. A Lusoponte tem como missão maximizar o retorno acionista, 

disponibilizando um serviço de elevado nível de qualidade, segurança e ambiente para os 
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seus clientes, almejando, expressamente, proporcionar um ambiente de trabalho 

estimulante aos seus colaboradores. Nesse âmbito, desde 2006, tem vindo a ser 

implementado um Sistema de Gestão Integrado de Qualidade, Segurança e Ambiente (SGI-

QSA), alcançado em pleno em 2009 (Lusoponte, 2015), para o qual contribuirá este 

modelo de diagnóstico de clima organizacional, numa ótica de colaborador enquanto 

cliente interno, que contribui determinantemente para o sucesso organizacional. A 

Lusoponte apresenta 131 colaboradores a 31 de dezembro de 2014, com média etária a 

fixar-se nos 46 anos, sendo aproximadamente 52% do sexo masculino e 48% do sexo 

feminino. A distribuição é feita por quatro grandes áreas funcionais, de acordo com o 

organograma da empresa, constante do Anexo VI estando repartidos geograficamente por 

Almada e Montijo correspondendo às duas travessias concessionadas. 

3. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

3.1. Caracterização da amostra 

Foram rececionados 102 dos 132 questionários distribuídos, o que representa 77% da 

população em estudo. Conforme explicado no Ponto 2.2., a caracterização da amostra foi 

ponderada para maximização de número de questionários devolvidos. Ainda assim, é 

patente que em todos os itens existe ausência de respostas, conforme Anexo VII. Tal 

dever-se-á à apreensão sentida face à possível identificação do respondente, caso fosse 

preenchida toda a informação pessoal requerida. Verifica-se que o item Direção é o que 

apresenta maior percentagem de ausência de respostas, não obstante a sua simplificação de 

forma dicotómica em Direção de Operação e Manutenção (n=101) ou Outras Direções 

(n=30). Por outro lado, o item Idade é o que apresenta menor ausência de respostas devido 

à amplitude etária ser relativamente baixa, logo menos diferenciadora, com uma média de 

46 anos, e 97% dos colaboradores acima dos 35 anos. Procedeu-se, de seguida, ao 

tratamento estatístico dos dados com recurso ao SPSS (Statistical Package for Social Sciences), 
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versão 22. As questões que constituem o questionário foram agrupadas conforme Anexo 

VIII, para aferição do modelo proposto. Pretende confirmar-se a hipótese de que a 

satisfação dos colaboradores da Lusoponte está correlacionada de forma positiva e 

estatisticamente significativa com as dimensões do modelo proposto. 

3.2.  Consistência interna  

Com objetivo de verificar a fidelidade do questionário utilizado, foi adotado o método de 

consistência interna pela determinação do Alpha de Cronbach. Este teste estima a 

confiabilidade de um questionário aplicado numa pesquisa, medindo a correlação das 

respostas através da análise do perfil das respostas dadas pelos respondentes. A valores de 

Alpha de Cronbach superiores a 0,7 atribui-se uma consistência interna razoável, superiores 

a 0,8 uma consistência interna boa, e superiores a 0,9 uma consistência interna muito boa 

(Pestana e Gajeiro, 2008, pp. 527-528). Pela análise do Anexo IX verifica-se que os valores 

de duas dimensões (Comunicação e Avaliação) têm uma consistência interna muito boa, 

enquanto cinco dimensões (Recompensa e Benefícios, Relacionamento, Clareza, Liderança, 

e Formação) têm uma consistência interna boa. Apenas duas dimensões (Orgulho e Bem 

Estar) obtiveram uma consistência interna razoável, embora com valores consideráveis 

acima de .74. 

3.3. Análise descritiva das dimensões  

Com o objetivo de identificar diferenças significativas nas respostas aos itens do 

questionário procede-se, de seguida, à descrição e análise dos resultados pelo mínimo, 

máximo, média e desvio padrão, conforme Anexo X. Expõe-se também o propósito de 

cada dimensão, bem como as diferenças significativas encontradas na análise de cada 

dimensão face à caracterização da amostra. Em casos de grupos com muito poucos casos 

(Idade e Antiguidade), procedeu-se ao seu reagrupamento. 

Recompensas e benefícios – A média da dimensão é 3,54. Esta dimensão reflete a 

perceção dos colaboradores face à forma como são recompensados por um trabalho bem 



 

- 27 - 

 

feito, com elevada ênfase na justiça percecionada sobre a remuneração e as políticas de 

promoção (Kanten et al., 2013). Camara et al. (2007, p. 485), concluem ser necessário um 

sistema com “equidade interna e competitividade externa, e que os fatores de motivação 

sejam adequadamente geridos”. Nesse sentido, e após análise da Tabela 1, concluímos que 

existe uma perceção positiva dos colaboradores da Lusoponte para com a remuneração 

quando percecionada face ao exterior, mas com divergência face à equidade remuneratória 

interna em prática, que obtém um grau de satisfação mais baixo.  

Tabela 1 – Recompensas e Benefícios: Médias dos itens Q17 e Q31 

Item  M 

A tabela salarial da Lusoponte é competitiva face à atual realidade económica nacional. 4,37 
Obtenho uma remuneração justa quando comparada com funções similares na Lusoponte. 3,70 

 

Verifica-se também que os colaboradores afetos à Direção de Operação e Manutenção se 

encontram menos satisfeitos com as recompensas e benefícios (3,46), quando comparado 

com os das Outras Direções (3,86). A Tabela 2 mostra os resultados. 

Tabela 2 - Média dos itens da dimensão Recompensas e Benefícios por Direção 
 

  Recompensas e Benefícios 

  N M DP 

Direção Direção de Operação e Manutenção 62 3,46 1,03 
 Outras Direções 30 3,86 1,17 

 

Relacionamento – A média da dimensão é 3,60. Esta dimensão reflete a forma como são 

percecionadas as relações entre os diferentes colaboradores, e a sua influência no clima 

organizacional. A singularidade e subjetividade humana influenciam o grupo, e 

repercutem-se na organização na sua totalidade (Lima e Albano, 2002). Também o 

conjunto de procedimentos e políticas organizacionais, bem como os valores e crenças 

vigentes, criam uma identidade que delineia a forma única de agir da organização. 

Conjuntamente, colaboram para o estabelecimento de uma cultura e clima organizacional 

que a distingue das restantes. Trabalhar numa organização significa partilha de objetivos, 

muitas vezes apenas alcançáveis pela utilização de recursos comuns, pelo que as relações 

de respeito, desenvolvimento, e entendimento são facilitadoras do progresso (Catano et al., 
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2007). Um ambiente de trabalho colaborativo e aberto, caracterizado pela confiança e 

apoio, entre colegas do mesmo departamento, de departamentos diferentes, incluindo 

chefias, desenvolve espírito de equipa e faculta um clima organizacional propício à 

participação, resolução de problemas, utilização correta de recursos, e melhor qualidade de 

produtos e serviços (Holloway, 2012). Segundo Cunha, Rego, e Cunha (2006), “nas 

organizações positivas o contacto entre departamentos é mais importante do que a defesa 

de territórios, e a colaboração entre áreas sobrepõe-se à identidade funcional, numa lógica 

de busca de soluções conjuntas”. A perceção geral é a de que o relacionamento na 

Lusoponte é positivo, porém apontam-se duas diferenças nos itens da caracterização da 

amostra. Pela Tabela 3, verifica-se que colaboradores afetos à Direção de Operação e 

Manutenção se encontram menos satisfeitos com o relacionamento (3,54), em comparação 

com Outras Direções (3,93). 

Tabela 3 - Média dos itens da dimensão Relacionamento por Direção 

  Relacionamento 

  N M DP 

Direção Direção de Operação e Manutenção 60 3,54 1,16 
 Outras Direções 30 3,93 1,18 

 

Pela Tabela 4, verifica-se também que os colaboradores com antiguidade inferior a 10 anos 

estão mais satisfeitos com o relacionamento (4,17), quando comparado com os que têm 

maior antiguidade (3,61). 

Tabela 4 - Média dos itens da dimensão Relacionamento por Antiguidade 

  Relacionamento 

  N M DP 

Antiguidade 10 anos ou menos 12 4,16 ,96 
 Mais de 10 anos 80 3,61 1,19 

 

Orgulho - A média da dimensão é 4,03, uma das mais elevadas no estudo. Esta dimensão 

reflete o orgulho percecionado pelos colaboradores em pertencerem à Lusoponte, e a 

identificação com a sua missão. Um desempenho organizacional excelente gera 

sentimentos de orgulho, que, por sua vez, influenciam positivamente as atitudes, bem como 

a perceção sobre as restantes dimensões de clima organizacional (Voorde et al., 2010). 
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Após análise da Tabela 5, concluímos que o orgulho em trabalhar na Lusoponte apresenta 

o valor mais alto obtido num item do questionário, o que poderá materializar-se numa 

vantagem efetiva. Valores altos propiciam sentimento de pertença e comprometimento 

com os objetivos organizacionais (Gouthier e Rhein, 2011). Já a perceção sobre a qualidade 

do serviço prestado revela concordância inferior, o que poderá apontar padrões de 

desempenho e qualidade menores, e tornar-se contraproducente num processo de melhoria 

contínua associada ao SGI-QSA em vigor, e explanado no ponto 2.3. 

Tabela 5 - Orgulho: Médias dos itens Q6 e Q27 

Item  M 

Orgulho-me de trabalhar  na Lusoponte 4,37 
Tenho Orgulho na qualidade de serviço que a Lusoponte presta 3,70 

 

Pela Tabela 6, verifica-se também que os colaboradores com antiguidade inferior a 10 anos 

têm mais orgulho em trabalhar na Lusoponte (4,58), quando comparado com os que são 

mais antigos (4,07).  

Tabela 6 - Média dos itens da dimensão Orgulho por Antiguidade 

  Orgulho 

  N M DP 

Antiguidade 10 anos ou menos 12 4,58 1,10 
 Mais de 10 anos 82 4,07 1,17 

 
 
Clareza - A média da dimensão é 4,05, a mais elevada no estudo. Esta dimensão reflete a 

perceção sobre a transparência das regras, e o grau de ambiguidade de papéis e objetivos na 

Lusoponte. Segundo Cunha, et al. (2006, p.253), um clima organizacional positivo e 

transparente promove sentimentos de pertença e lealdade, bem como relações pautadas 

pelo respeito e dignidade. Işgın e Barry (2015) ligam positivamente a transparência à 

eficiência e produtividade nas organizações. Após análise da Tabela 7, concluímos a 

existência de diferenças na clareza percecionada sobre os papéis próprios (4,21), quando 

comparada com os papéis de outros colaboradores (3,67), o que poderá causar alguma 

entropia pela falta de conhecimento global da organização. 
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Tabela 7 - Clareza: Médias dos itens Q1 e Q19 

Item  M 

Percebo com clareza como posso contribuir para os objetivos globais da Lusoponte 4,21 
Sei o que a maior parte das pessoas na Lusoponte faz 3,67 

 

Pela Tabela 8, verifica-se também que os colaboradores com habilitações inferiores ao 

ensino secundário se encontram menos satisfeitos com a clareza (3,75), quando comparado 

com os que têm o ensino secundário (4,13) ou superior (4,13). Pela Tabela 9, verifica-se 

ainda que os colaboradores com antiguidade inferior a 10 anos estão mais satisfeitos com a 

clareza (4,35), quando comparado com os que têm maior antiguidade (4,05). 

Tabela 8 - Média dos itens da dimensão Clareza por Habilitações 

  Clareza 

  N M DP 

Habilitações Inferior ao Ensino Secundário 11 3,75 ,96 
 Ensino Secundário 66 4,13 1,31 
 Ensino Superior 18 4,13 1,06 

 

Tabela 9 - Média dos itens da dimensão Clareza por Antiguidade 

  Clareza 

  N M DP 

Antiguidade 10 anos ou menos 12 4,35 ,82 
 Mais de 10 anos 81 4,05 1,11 

 

Bem Estar - A média da dimensão é 3,34. Esta dimensão reflete a satisfação pela forma 

como as necessidades individuais são acolhidas pela organização, enquanto parte de uma 

rede complexa de fatores internos e externos que a afetam, e que podem resultar num 

sentimento de bem estar geral, e motivação elevada (Zeitz, 1983). Os colaboradores 

procuram satisfazer as suas necessidades de autorrealização, enquanto incluídos num grupo 

social que permeia as relações de trabalho e a sua satisfação. Segundo Souza (1980), a 

eficiência da organização pode ser potenciada através de um clima organizacional que 

satisfaça essas necessidades, e, ao mesmo tempo, motive no sentido dos objetivos 

organizacionais. Também a celebração comum de momentos-chave permite reconhecer a 

participação de todos no sucesso da organização, de uma forma construtiva e positiva 

(Eigenhuis e Van Dijk, 2007, p. 69. Pela análise da Tabela 10, concluímos que a dimensão 
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apresenta disparidade de valores. A flexibilidade da Lusoponte para com as necessidades 

dos colaboradores apresenta dos valores mais elevados (4,25), enquanto a comemoração de 

datas e eventos especiais obtém, paradoxalmente, um valor negativo, e o mais baixo do 

estudo (2,74). Já a motivação percecionada obtém um valor positivo baixo (3,04). 

Tabela 10 - Bem Estar: Médias dos itens 

Item  M 

A motivação é mantida em níveis elevados 3,04 
A Lusoponte é flexível para com as necessidades dos colaboradores 4,25 
Comemoramos datas e eventos especiais 2,74 

 

Liderança - A média da dimensão é 3,63. Esta dimensão reflete a perceção sobre a forma 

como a estrutura hierárquica motiva e alinha os seus colaboradores para os objetivos 

organizacionais, e sobre o processo de tomada de decisão e responsabilização. Kurt Lewin 

et al. (1939) identificou três estilos de liderança (autoritário, democrático, e laissez-faire), aos 

quais foram sendo adicionados outros ao longo dos tempos. Litwin e Stringer (1968) 

destacaram que climas organizacionais distintos resultam de diferentes tipos de liderança, e 

os estudos têm progredido no sentido de este ser entendido como um processo dual entre 

líderes e liderados no alcance de um objetivo comum (Antelo et al., 2010). Não existe um 

tipo de liderança melhor a adotar, sendo essencial eleger o que maximize o desempenho 

organizacional, mantendo níveis altos de motivação e eficiência. Pela Tabela 11, verifica-se 

que colaboradores afetos à Direção de Operação e Manutenção se encontram menos 

satisfeitos com a liderança (3,54), quando comparados com Outras Direções (3,96). Pela 

Tabela 12, verifica-se também que os colaboradores com antiguidade inferior a 10 anos 

estão mais satisfeitos com a liderança (4,18), quando comparado com os que têm maior 

antiguidade (3,62). 

 

Tabela 11 - Média dos itens da dimensão Liderança por Direção 

  Liderança 

  N M DP 

Direção Direção de Operação e Manutenção 62 3,54 1,16 
 Outras Direções 30 3,96 1,18 
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Tabela 12 - Média dos itens da dimensão Liderança por Antiguidade 

  Liderança 

  N M DP 

Antiguidade 10 anos ou menos 12 4,18 1,07 
 Mais de 10 anos 81 3,62 1,13 

 
 

Comunicação - A média da dimensão é 3,52. Esta dimensão reflete a perceção dos 

colaboradores quanto à partilha de informação na execução das suas tarefas, mas também 

quanto ao seu grau de conhecimento sobre outros departamentos e sobre a Lusoponte 

em geral. A importância da comunicação a um nível global deve clarificar os objetivos da 

organização, as ocorrências internas, e as tarefas específicas para que os trabalhadores se 

sintam capazes de os enfrentar. A comunicação é uma parte crítica de qualquer gestor, e a 

sua falha resultará no eventual insucesso de uma estratégia, por melhor que tenha sido 

delineada (Thomas e Sireno, 1980). Uma comunicação incapaz também contribuirá 

grandemente para a insatisfação no local de trabalho (Strand e Dore, 2009). Importante 

nesta dimensão é, igualmente, a análise da transferência de informação quanto à sua 

recetividade, abertura e fluxo, e que deriva da forma de gestão adotada (Kozlowski e 

Doherty, 1989). Pela análise da Tabela 13, concluímos que a comunicação na Lusoponte é 

percecionada como positiva (3,01), mas alcançando um valor baixo. Denota-se também 

uma diferença na perceção da comunicação, que decresce quando o nível de análise passa 

da informação obtida para a tarefa (3,73), ou para a globalidade da organização (3,31).  

 

Tabela 13 - Comunicação: Médias dos itens Q8, Q25 e Q34 

Item  M 

Recebo toda a informação necessária para executar o meu trabalho 3,73 
A comunicação na Lusoponte é eficaz 3,01 
Sou informado acerca dos assuntos significativos da Lusoponte no seu todo 3,31 

 

Pela Tabela 14, verifica-se também que os colaboradores afetos à Direção de Operação e 

Manutenção se encontram menos satisfeitos com a comunicação (3,43), quando 

comparado com os das Outras Direções (3,83). Pela Tabela 15, verifica-se ainda que os 



 

- 33 - 

 

colaboradores com antiguidade inferior a 10 anos estão mais satisfeitos com a comunicação 

(4,13), quando comparado com os que têm maior antiguidade (3,49). 

 
Tabela 14 - Média dos itens da dimensão Comunicação por Direção 

  Comunicação 

  N M DP 

Direção Direção de Operação e Manutenção 60 3,43 1,04 
 Outras Direções 28 3,83 1,11 

 
 
 

Tabela 15 - Média dos itens da dimensão Comunicação por Antiguidade 

  Comunicação 

  N M DP 

Antiguidade 10 anos ou menos 12 4,13 1,11 
 Mais de 10 anos 77 3,49 1,06 

 
 
Formação - A média da dimensão é 3,63. Esta dimensão reflete a perceção que os 

colaboradores têm sobre o processo formativo, e a sua adequação à evolução da realidade 

organizacional. A formação permite adquirir novos conhecimentos que se traduzem numa 

atualização e qualificação profissional, no sentido da evolução dos processos de trabalho. 

Organizações que buscam a excelência, são motivadas pela melhoria contínua e pela 

autossuperação, encarando esta possibilidade com o contributo de todos (Cunha et al., 

2006, pp. 445-446). A formação é vista como um esforço partilhado pela organização e 

pelo colaborador, já que ambos beneficiam com o aumento dos conhecimentos, 

competências e habilidades (Bartol e Martin, 1998). O processo formativo tem, assim, 

como objetivo último que o conhecimento seja tranferido e se reflita no trabalho, tendo 

Lim e Morris (2006) relacionado positivamente o clima organizacional com a perceção dos 

colaboradores com a aprendizagem, e os resultados dessa transferência de conhecimento. 

Pela Tabela 16, verifica-se que os colaboradores com habilitações inferiores ao ensino 

secundário se encontram mais satisfeitos com a formação (3,84), quando comparado com 

os que têm o ensino secundário (3,72) ou superior (3,46). Depreende-se que quanto mais 

habilitações menor a satisfação com a formação na Lusoponte, tendo Axtell, Maitlis e 

Yearta (1997) relacionado a transferência da formação com a perceção da sua utilidade e 
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relevância. Ter em conta esta informação na elaboração do plano anual de formação 

tenderá a aumentar a satisfação dos colaboradores. Pela Tabela 17, verifica-se ainda que os 

colaboradores com antiguidade inferior a 10 anos estão mais satisfeitos com a formação 

(4,36), quando comparado com os que têm maior antiguidade (3,60). Tal poderá ser 

explicado pelo processo formativo e adaptativo a que um colaborador é sujeito no seu 

ingresso na organização, mas cuja perceção se torna mais negativa conforme aumenta a 

antiguidade.  

Tabela 16 - Média dos itens da dimensão Formação por Habilitações 

  Formação 

  N M DP 

Habilitações Inferior ao Ensino Secundário 11 3,84 1,45 
 Ensino Secundário 66 3,72 ,97 
 Ensino Superior 18 3,46 1,15 

 

Tabela 17 - Média dos itens da dimensão Formação por Antiguidade 

  Formação 

  N M DP 

Antiguidade 10 anos ou menos 11 4,36 1,06 
 Mais de 10 anos 82 3,60 1,04 

 

Avaliação - A média da dimensão é 3,15, a mais baixa no estudo. Esta dimensão reflete a 

perceção dos colaboradores para com o sistema de avaliação da Lusoponte. O processo 

de avaliação tem a capacidade de tornar uma organização mais eficiente, ajudando a 

manter os colaboradores motivados. A avaliação regular indicará onde os colaboradores 

se distinguem, onde podem melhorar, e em que medida conseguiram atingir os objetivos 

da organização (Kondrasuk, 2011). Pela análise da Tabela 18, concluímos que o sistema 

de avaliação é percecionado como deficiente em alguns pontos-chave. O insuficiente 

feedback constante (2,80), revela um incapaz alinhamento e acompanhamento do 

colaborador no desempenhar das suas funções, e não reduz a sua incerteza e insatisfação 

face ao processo de avaliação. Existe igualmente insatisfação quanto à justiça associada à 

forma como as pessoas são promovidas na Lusoponte (2,86), uma das valências de um 

processo de avaliação. A incoerência de um processo de avaliação distante do processo 
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decisório de promoção, resultará numa perceção de credibilidade e importância reduzidos. 

Um ponto relevante passa, também, pelo desenvolvimento dos recursos humanos com 

base no aproveitamento dos resultados do processo de avaliação de desempenho, que, 

segundo os colaboradores, aponta para uma eficácia moderada (3,33), não identificando 

ações de melhoria, logo não condicente com um processo de melhoria contínua.  

Tabela 18 - Avaliação:  Médias dos itens 

Item  M 

O meu esforço é valorizado 3,39 
Percebo como funciona o sistema de avaliação 3,23 
Os colaboradores recebem feedback constante pelo seu desempenho 2,80 
As pessoas são promovidas com justiça 2,86 
Existem meios adequados para avaliar o meu desempenho 3,29 
A minha avaliação permite identificar ações de melhoria de desempenho 3,33 

 

Pela Tabela 19, verifica-se também que os colaboradores afetos à Direção de Operação e 

Manutenção se encontram menos satisfeitos com a avaliação (3,10), quando comparado 

com os das Outras Direções (3,45). Pela Tabela 20, verifica-se ainda que os colaboradores 

com antiguidade inferior a 10 anos estão mais satisfeitos com a avaliação (3,50), quando 

comparado com os que têm mais antiguidade (3,19). 

 
Tabela 19 - Média dos itens da dimensão Avaliaçao por Direção 

  Avaliação 

  N M DP 

Direção Direção de Operação e Manutenção 61 3,10 1,12 
 Outras Direções 29 3,45 1,38 

 

 
Tabela 20 - Média dos itens da dimensão Avaliação por Antiguidade 

  Avaliação 

  N M DP 

Antiguidade 10 anos ou menos 11 3,50 1,22 
 Mais de 10 anos 82 3,19 1,21 

 

3.4. Testes Paramétricos 

Para estudar as diferenças entre os itens de caracterização da amostra foram ainda 

utilizados dois testes paramétricos. Para Idade, Direção, e Antiguidade foi utilizado o teste t 

de Student para duas amostras independentes, e para analisar as diferenças entre 
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Habilitações foi utilizada a análise de variância (ANOVA 1 factor) e teste Post Hoc pelo 

Método de Tukey. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas ao 

nível dos colaboradores mais novos e mais velhos (p > .05), conforme Anexo XI; ao nível 

dos colaboradores pertencentes à Direção de Operação e Manutenção e Outras Direções 

(p > .05), conforme Anexo XII; nem ao nível dos colaboradores com habilitações 

inferiores ao ensino secundário, com ensino secundário, ou com ensino superior (p > .05), 

conforme Anexo XIII. Foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa entre os 

colaboradores mais antigos e os colaboradores mais recentes ao nível da formação, 

conforme Anexo XIV, com t (91) = 2.287; p .032. Os resultados mostram que os 

colaboradores com menos antiguidade apresentam maior satisfação com a formação, a 

adaptação aos procedimentos existentes, e com a entreajuda e aprendizagem no trabalho. 

3.5.  Análise Correlacional 

Para verificar a existência de relação entre as dimensões em estudo e a Satisfação foi 

utilizado o coeficiente de correlação de Pearson. A satisfação correlacionou-se de forma 

positiva, moderada a forte e estatisticamente significativa com todas as outras dimensões, 

com valores de correlação que variam entre r = .58; p < .001 (Comunicação) e r = .80; p < 

.001 (Orgulho), conforme Anexo XV. Os resultados demonstram que quanto maior são as 

recompensa e benefícios, relacionamento, orgulho, clareza, bem estar, liderança, 

comunicação, formação, e avaliação, maior é a satisfação. Confirma-se, assim, a hipótese 

descrita anteriormente de que a satisfação dos colaboradores da Lusoponte se relaciona 

positiva e significativamente com as dimensões do modelo proposto. 

3.6.  Regressão Linear 

Com objetivo de verificar que dimensões influenciam a satisfação no trabalho foi realizada 

uma análise de regressão linear pelo método stepwise, com as variáveis Recompensa e 

Benefícios, Relacionamento, Orgulho, Clareza, Bem Estar, Liderança, Comunicação, 

Formação, e Avaliação, como variáveis independentes, e a Satisfação como variável 
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dependente. Foi encontrado um modelo de predição da Satisfação com o Orgulho, a 

Liderança e a Comunicação como variáveis independentes [F(3;87) = 63.420; p < .001)], 

com uma percentagem de variância explicada de 67.5%. O Anexo XVI mostra os 

resultados. 

3.7. Discussão de resultados 

Quando avaliado globalmente, os colaboradores da Lusoponte manifestam a existência de 

um clima organizacional positivo, embora moderado, com média de 3,61, destacando-se a 

Clareza e o Orgulho como pontos mais fortes. Já a Liderança, Formação, Relacionamento, 

Recompensas e Benefícios, e Comunicação são dimensões que apresentam valores de 

satisfação próximos da média global. A Avaliação de desempenho (3,15) é a dimensão pela 

qual os colaboradores revelam menor satisfação, e conjuntamente com Bem Estar (3,34), 

que se encontra também abaixo da média global, são as dimensões que necessitam de 

intervenção mais cuidada. O sistema de avaliação de desempenho é percecionado como 

incapaz de produzir os resultados a que se propõe. Os resultados obtidos mostram 

insatisfação dos colaboradores com o feedback constante (2,80), e, segundo Caruth e 

Humphreys (2008), um sistema que não seja desenvolvido de forma adequada, com 

constante acompanhamento, poderá resultar na insatisfação dos colaboradores, e no 

impedimento da sua implementação estratégica e sistemática. A avaliação de desempenho é 

uma das ferramentas mais fortes da Gestão de Recursos Humanos, uma vez que fornece 

informação vital para processos como formação e desenvolvimento, recompensas e 

benefícios, ou identificação de potencial e promoção. Kondrasuk (2011) afirma, porém, 

que este é também o processo mais problemático na área de recursos humanos e o que 

mais se evita e teme, tanto por avaliados como por avaliadores. Os resultados também 

mostram existência de um conhecimento apenas moderado dos colaboradores sobre o 

funcionamento do sistema de avaliação, bem como inadequação dos meios de avaliação 

utilizados. Segundo Allan (1992), aumentar o conhecimento global com esclarecimento lato 
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do sistema de avaliação e seus desígnios, tanto a avaliados como a avaliadores, com 

eventual formação específica, clarificação de indicadores e de métrica de avaliação, reverte a 

insatisfação sentida, pelo é uma medida a considerar. A insuficiente justiça percecionada 

(2,86) e o sentimento de valorização do esforço (3,39) também revelam pouca satisfação. 

Neste ponto, a Teoria da Equidade de Adams (1965) parece-nos de relevar. Segundo o 

autor, a perceção de justiça é baseada na comparação do investimento e ganhos próprios, 

em comparação com os investimentos e ganhos de um outro relevante. Se desta 

comparação resultar uma perceção de insatisfação pela iniquidade, as pessoas tendem a 

procurar o equilíbrio pela redução do investimento, que pode resultar em menor 

produtividade e controlo de qualidade, estando também associada à intenção elevada de 

abandonar a organização (Carrell e Dittrich, 1978). Se o sistema de avaliação não é justo, 

nem valoriza o esforço, torna-se um fator de insatisfação levando à redução do 

investimento dos colaboradores. Segundo Kuvaas (2007),  o aumento da perceção positiva 

sobre a avaliação de desempenho resulta num maior comprometimento para com a 

organização, e potencia igualmente o aumento da motivação, pelo que se propõe a sua 

revisão como ponto de melhoria. Relativamente à dimensão Bem Estar, verificam-se 

também valores baixos na perceção da motivação mantida na Lusoponte (3,04), e na 

comemoração de datas e eventos especiais (2,74). De acordo com o instituto GPTW 

(Caccamese, 2011), cujo modelo serviu de base ao Modelo Lusoponte, quando as equipas 

são fortes e os seus membros compartilham interesses nos resultados que alcançam juntos, 

a celebração reforça os seus laços e o seu sentido de respeito. Estes podem traduzir-se no 

alcance de um determinado lucro, na colocação de um novo produto no mercado, ou numa 

nova iniciativa organizacional. Celebrar eventos especiais adiciona elementos críticos ao 

conceito de partilha, como estabilidade, profundidade e integração (Schein, 2004, pp .13-

14), e influencia a perceção dos colaboradores sobre a sua contribuição para a organização, 

e do clima organizacional no seu bem estar (Williams e Glisson, 2013). Igualmente, a 

motivação revela-se no comportamento que se direciona para os objetivos, e que persiste 
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até que a satisfação seja alcançada (Burke e Litwin, 1992). Traduz-se no desempenho 

individual e organizacional, e resulta na produtividade, lucro e qualidade. Desta forma, 

propõe-se tomada de medidas que promovam o sentimento grupal, motivação e aumento 

do sentimento de pertença à organização. Relativamente aos pontos fortes da Lusoponte, 

Clareza e Orgulho, estes revelam uma verdadeira vantagem competitiva. A satisfação com a 

Clareza (4,05) reflete a forma como está organizado o trabalho, e a definição de papéis na 

organização (Bispo, 2006), enquanto facilitador do desempenho organizacional. Já o 

Orgulho revela um forte sentimento de lealdade para com a organização e 

comprometimento com os seus objetivos (Biech, 2010). A história da Lusoponte, 

indissociável do projeto da Ponte Vasco da Gama, de distinta importância em Portugal, 

marcou muitos dos colaboradores da Lusoponte que contribuíram para a sua existência. 

Ainda assim, verifica-se que os colaboradores com antiguidade inferior a 10 anos revelam 

mais orgulho tanto em trabalhar na Lusoponte, como na qualidade de serviço que esta 

presta. O Orgulho, conjuntamente com as dimensões Liderança e Comunicação, são 

preditores da satisfação dos colaboradores com uma percentagem de variância explicada de 

67.5%, pelo que acresce de importância que sejam mantidos em níveis altos. Na dimensão 

Comunicação, verificamos que os colaboradores mostram uma satisfação fraca (3,01) com 

a sua eficácia. A lacuna de comunicação entre a gestão e os colaboradores é um problema 

comum nas organizações, e a causa de muitas queixas (Choudhury, 2011). Os líderes que 

não estabelecem um ambiente de abertura e honestidade geram um clima organizacional 

que não permite o desenvolvimento de informação estratégica que permita tomar as 

decisões adequadas (Cangemi et al., 2008). Os líderes estratégicos estabelecem criam e 

gerem o clima organizacional pelo estabelecimento de comunicação bidirecional e de uma 

visão unificadora (Grojean et al., 2004), o que suporta as conclusões anteriores relativas ao 

reforço do sentimento de pertença e comprometimento dos colaboradores com a 

organização como parte de um plano de melhorias. 
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A caracterização da amostra aponta os itens Antiguidade e Direção como mais 

discriminantes do que Idade ou Habilitações. No item Antiguidade, a importância desta 

condição aumenta de relevo quando percebemos que mais de 80% dos colaboradores da 

Lusoponte se encontram na empresa há mais de 10 anos, e que demostram sempre uma 

satisfação menor na totalidade das dimensões, quando comparado com o grupo de 

colaboradores com menor antiguidade. Depreende-se que quanto maior a antiguidade, 

menor a satisfação dos colaboradores. Igualmente, os colaboradores afetos à Direção de 

Operação, cerca de 60% dos colaboradores da Lusoponte, demostram sempre uma 

satisfação menor na totalidade das dimensões quando comparado com os colaboradores de 

outras direções, o que se revela um ponto de intervenção futura a considerar. 

3.8. Limitações do estudo e direções futuras 

As limitações do estudo prendem-se com a sua capacidade discriminante, sendo de 

reconsiderar a caracterização da amostra em estudos futuros. Ali et al. (2014) resumem os 

estudos de clima a um padrão de estudo macro, com foco no clima organizacional de que 

os indivíduos se apercebem na totalidade da organização, ou a um padrão micro, com a 

investigação mais focalizada num ambiente específico no interior da organização. 

Coincidentemente, deverá também ser ponderada a realização de estudos específicos a 

áreas diversas da Lusoponte, nomeadamente por direção ou área geográfica para identificar 

a existência de diferentes climas organizacionais. Uma variação reveladora poderá resultar 

ainda da aplicação de estudos particulares sobre uma dimensão a intervir. Desta forma 

tirar-se-ia proveito da característica diferenciadora do clima organizacional, que possibilita 

uma avaliação das disparidades entre a filosofia de gestão e a sua prática em diferentes áreas 

da organização. 
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4. CONCLUSÕES 

 
Nada nas organizações pode ser dissociado das pessoas, do ambiente, e dos grupos que 

compõem cada singularidade organizacional. Cada vez mais, é fundamental auscultar em 

permanência o nível e os fatores que condicionam a satisfação dos colaboradores, sendo 

este tema de premência atual e assinalada por várias entidades. O Boston Consulting 

Group (BCG, 2007) previu para 2015 que um desafio pertinente para a Gestão de Recursos 

Humanos na Europa seria o de compreender o ambiente organizacional interno, devendo 

as organizações instar na análise quantitativa e qualitativa dos seus recursos humanos. No 

âmbito da promoção de políticas que tendam ao desenvolvimento económico e bem estar 

social das pessoas, a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico 

(OCDE, 2015) incentiva todos os estados-membro a promover a transparência da 

informação nas relações entre a gestão e os colaboradores, e em Portugal a Comissão de 

Mercado de Valores Mobiliários (Tavares, 2014), afirma que a responsabilidade social 

começa no interior das empresas, no comportamento da gestão, e na forma como são 

tratados, considerados e reconhecidos os colaboradores.  

 

Recordamos que o presente estudo tem como objetivo o desenvolvimento e validação de 

um modelo de diagnóstico de clima organizacional para a Lusoponte. Foi revista a literatura 

científica, explanados os modelos de clima organizacional mais representativos, e avaliadas 

as dimensões apontadas que serviram de suporte teórico ao Modelo Lusoponte proposto. 

Este resulta da junção de dois modelos amplamente testados, o Modelo de Patterson e o 

Modelo Great Place to Work, devidamente adaptados à realidade organizacional em 

questão. Pela sua aplicação confirmou-se a hipótese avançada de que a satisfação dos 

colaboradores da Lusoponte se relaciona positiva e significativamente com as dimensões 

do modelo proposto, extraídas da revisão bibliográfica, e que as dimensões Orgulho, 

Liderança, e Comunicação explicam mais de 67% da satisfação dos colaboradores da 
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Lusoponte. Estas são tidas como dimensões fortemente preditoras da satisfação dos 

colaboradores. Perante o objetivo proposto de desenvolvimento e validação de um modelo 

de diagnóstico de clima organizacional, adaptado à realidade específica da Lusoponte, é 

possível verificar a utilidade da ferramenta na identificação de pontos importantes, que 

deverão ser alvo de intervenção pela gestão no sentido da sua melhoria. Salienta-se o 

Sistema de Avaliação como o ponto de menor satisfação, sendo proposta a sua melhoria.  

 

A utilização de um diagnóstico de clima organizacional permite ao investigador reunir das 

várias dimensões representativas dos mais salientes aspetos organizacionais, a informação 

sobre a organização. Permite avaliar diferentes aspetos da atividade organizacional, numa 

visão menos una e mais díspar da organização, aferindo e envolvendo as necessidades e 

objetivos particulares dos colaboradores no processo decisório, antecipando eventuais 

adversidades. Nesse sentido, conclui-se a utilidade do modelo de diagnóstico desenvolvido 

e validado, propondo-se a sua implementação na organização. 
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6. ANEXOS 

 
 
 
ANEXO I - Tabela Síntese de Conceitos de Clima Organizacional 

 
Ano Autoria Definição 

1939 Lewin Perceções dos atributos organizacionais partilhados pelos membros de um grupo. 

1958 Argyris Construto definido em termos do conjunto de políticas formais organizacionais, 

necessidades dos colaboradores, valores, e personalidades. 

1964 Forehand e 

Gilmer 

Conjunto de características relativamente duradouras que descrevem e distinguem a 

organização de outras, influenciando o comportamento dos colaboradores. 

1968 Litwin e 

Stringer 

Características mensuráveis do ambiente de trabalho, direta ou indiretamente 

percecionadas por aqueles que aí vivem e trabalham, e que influenciam a sua motivação 

e comportamento. 

1968 Tagiuri Qualidade relativamente duradoura do ambiente de uma organização, experienciada 

pelos seus colaboradores, que influencia o seu comportamento, e que pode ser descrito 

em termos de valores de um conjunto especifico de características. 

1970 Campbell et 

al. 

Atributos específicos de uma organização que podem ser influenciados pela forma como 

se relacionam com os seus membros e ambiente. 

1971 Litwin Qualidade ou propriedade do meio ambiente organizacional que é experimentada pelos 

membros da organização e influencia o seu comportamento 

1972 Schneider e 

Hall 

Conjunto de perceções globais das pessoas sobre o meio interno organizacional, que é 

resultado da interação das características pessoais e da organização. 

1973 Payne e 

Mansfield 

Elo conceitual de ligação entre o nível individual e organizacional, no sentido de 

expressar a compatibilidade ou congruência das expectativas, valores e interesses 

individuais com as necessidades, valores e diretrizes formais. 

1974 James e Jones Perceção coletiva do ambiente de trabalho pelos indivíduos inseridos num sistema 

comum. 

1975 Schneider Abstrações sobre um conjunto de estímulos como eventos específicos, práticas e 

procedimentos de uma organização, que permitem aos indivíduos reduzir um número 

elevado de informação, funcionado como diretrizes para comportamentos a adaptar à sua 

situação. 

1976 Payne e Pugh Processo característico de uma organização num determinado período de tempo, 

refletindo as atitudes, crenças, e valores, mensurados quer objetivamente quer 

subjetivamente. 

1978 Souza Resultante dos efeitos dos elementos culturais, valores, políticas, tradições, estilos de 

gestão, comportamentos, expressões dos indivíduos envolvidos, e também do conjunto 

de instrumentos, conhecimentos e processos operacionais da organização. 

1978 Kolb, Rubin e 

McIntyre  

Resultado da combinação de motivos, estilos de liderança, normas e valores dos 

colaboradores e estrutura de uma organização. 

1988 Tagiuri Qualidade relativamente duradoura do ambiente organizacional experienciada pelos seus 

ocupantes, que influencia o seu comportamento e pode ser descrito em termos de valores 

de um conjunto específico de características. 

1991 Koys e 

DeCotiis 

Fenómeno percetual duradouro, construído com base na experiência, multidimensional e 

compartilhado pelos membros de uma unidade da organização, cuja função principal é 

orientar e regular os comportamentos individuais de acordo com os padrões 

determinados por ela. 

1993 Coda Indicador do grau de satisfação dos membros de uma empresa, em relação a diferentes 

aspetos da cultura ou realidade aparente da organização. 

1995 Oliveira  Estado em que a organização, ou parte dela, se encontra num dado momento, sendo este 

passível de alteração num curto espaço de tempo motivada por novas influências. 

1997 Coda  Tendência existente na organização para com a satisfação das necessidades da 

organização e dos seus colaboradores. 

1998 Luthans Sentimento abrangente que é transmitido pelo layout físico, pela forma como os seus 

participantes interagem, e pela forma como os membros da organização se comportam 

com clientes e outros elementos externos. 

2000 Maximiano Formado pelos sentimentos que se as pessoas partilham a respeito das organizações e 

que afetam de maneira positiva ou negativa sua satisfação e motivação para o trabalho. 
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2000 Ashkanasy, 

Wilderom e 

Peterson 

Sentimento transmitido num grupo pela estrutura física e pelo modo como os membros 

da organização interagem entre si, com os clientes ou outras pessoas exteriores à 

organização. 

2002 Puente-

Palácios  

Representações partilhadas das perceções dos colaboradores em resposta às ações da 

organização. 

2002 Wooldridge e 

Minsky  

Forma pela qual a organização operacionaliza a sua cultura, bem como a sua estrutura e 

processos que facilitam o alcance de comportamentos desejados. 

2003 Luz Clima retrata o grau de satisfação material e emocional das pessoas no trabalho. 

Observa-se que este clima influencia profundamente a produtividade do indivíduo e, 

consequentemente da empresa. 

2004 Chiavenato Qualidade ou propriedade do ambiente organizacional que é percebida ou experimentada 

pelos participantes da organização e que influencia o seu comportamento. 

2007 Biswas e 

Varma  

Reações individuais às avaliações do seu ambiente diário de trabalho. 

2009 Attkinson e 

Frechette 

Conjunto de atributos específicos a uma organização em particular que pode ser induzido 

pela organização, pelo relacionamento entre os seus membros e pelo seu ambiente.. 

2011 Rodrigues e 

Gowda 

Mistura de normas, valores, expectativas, políticas e procedimentos que influenciam a 

motivação, comprometimento, e desempenho a nível individual e departamental. 

2011 Choudhury Sistema que inclui as ações, valores, e crenças partilhadas e que se desenvolve numa 

organização, guiando o comportamento dos seus colaboradores. Depende da atitude dos 

colaboradores  e da forma como interpretam o clima organizacional. 

2013 Schneider, 

Ehrhart, e 

Macey 

Significado que as pessoas vinculam a conjuntos interrelacionados de experiências que 

têm no trabalho. 

 

2014 Ali e Patnaik Perceção de como as coisas são no ambiente organizacional, que é composto por uma 

variedade de elementos ou dimensões. Também pode ser usado para descrever as 

perceções individuais ou grupais acerca do seu trabalho. 
 

Fonte: Baseado em Coda, Silva, & Custodio (2014) 
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ANEXO II – Quadrantes do Modelo de Furnham e Goodstein 

 

 
C

O
N

C
O

R
D

Â
N

C
IA

 

A
L

T
A

 
 

CONSIDERAR 

DIMENSÕES 

 

  Colaboradores vêm que 

algo é bem feito mas não 

valorizado; 

  Poderão representar 

esforços mal direcionados. 

 

CELEBRAR 

DIMENSÕES 

 

  Assuntos importantes 

recebem a atenção devida; 

 Manter comportamentos 

enquanto se resolvem áreas 

problemáticas. 

B
A

IX
A

 

 

IGNORAR 

DIMENSÕES 

 

  Pouca importância para 

a organização; 

  Não merecem 

intervenção. 

 

 

REPARAR 

DIMENSÕES 

 

  Importância alta mas 

desempenho fraco; 

  Requerem atenção 

imediata. 

 BAIXA ALTA 

 IMPORTÂNCIA 

 
ANEXO III – Quadrantes do Modelo de Patterson 
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FLEXIBILIDADE 
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Modelo das Relações Humanas Modelo de Sistema Aberto 
Modelo da escola sociotécnica Modelo orgânico 

Normas e valores associados: Pertença, 

confiança, empenho 

Normas e valores associados: Aquisição de 

recursos, criatividade, adaptação 

Meios: Coesão  

Coordenação através de empowerment e 

participação 

Meios: Flexibilidade, capacidade adaptativa 

Capacidade de correr riscos, fazer crescer a 

organização, ter uma visão estratégica 

Fins: Desenvolvimento dos recursos humanos Fins: Crescimento 

Ênfase: Relações interpessoais de apoio, 

cooperação e confiança 

Ênfase: Preparação para a mudança 

Dimensões: Bem-estar do colaborador; 

autonomia; participação; comunicação; 

formação; integração; e apoio da supervisão 

Dimensões: Flexibilidade; inovação; foco no 

exterior; e reflexibilidade 

Modelo Taylorista Modelo económico racional 

Normas e valores associados:  

Coordenação e controlo pela adesão às regras e 

procedimentos;  

Liderança conservadora, centralizada, e 

orientada para a tarefa e para as regras. 

Normas e valores associados: 
Produtividade, eficiência; 

Satisfação de objetivos; 

Feedback de desempenho. 

Meios: Planeamento Meios: Gestão de informação, coesão 

Fins: Estabilidade e controlo Fins: Eficácia 

Ênfase: Estabilidade, com efeitos do ambiente 

externo a serem ignorados ou minimizados. 

Ênfase: Procura e obtenção de objetivos pré-

definidos 

Dimensões: formalização; tradição Dimensões: Clareza; esforço; eficiência; 

qualidade; pressão; e avaliação de desempenho 

Modelo dos Processos Internos Modelo dos Objetivos Racionais 

  

CONTROLO 

 

FINS 

MEIOS 
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ANEXO IV – Tabela síntese de modelos de clima organizacional  

 DIMENSÃO 

L
it

w
in

 e
 

S
tr

in
g

er
 

C
am

p
b

el
l 

M
o

o
s 

K
o

lb
 

S
b

ra
g

ia
 

L
ev

er
in

g
 

K
o

zl
o

w
sk

i 

e 
D

o
h

er
ty

 

R
ib

ei
ro

 

L
u

z 

E
k

v
al

l 

F
u

rn
h

am
 e

 

G
o

o
d

st
ei

n
 

G
P

T
W

 

R
iz

za
tt

i 

L
ar

o
s 

e 

P
u

en
te

-

P
al

ác
io

s 

P
at

te
rs

o
n

 

B
is

p
o

 

S
o

p
o

w
 

H
af

er
 e

 

G
re

sh
am

 

C
o

d
a 

T
O

T
A

L
 

  1968 1970 1974 1978 1983 1984 1989 1990 1995 1996 1997 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2014 

 Estrutura / Regras                    9 

 
Responsabilidade / 

Autonomia 
                   13 

 Desafio / Risco                    3 

 Recompensas / Benefícios                    12 

 Relacionamento                    9 

 Cooperação                    12 

 Conflitos                    6  

 Identidade / Orgulho                    9 

 Padrões                    3 

 Consideração / Apoio                    7 

 Implicação                    2 

 Coesão / Integração                    2 

 Clareza                    11 

 Organização                    1 

 Pressão                    3 

 Comodidade / Bem estar                     3 

 Participação                    6 

 Justiça                    3 

 Carreira / Progresso                     7 

 Liderança                    9 

 Conformismo                    2 

 Reconhecimento                    6 

 Estado de tensão                    2 

 Tolerância                    1 

 Prestígio                    2 

 Apoio logístico                    4 

 Forma de controlo                    2 

 Comprometimento                    3 

 Carga de trabalho                    3 
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 Trabalho em equipa                    4 

 Valorização do trabalho                    4 

 Expectativas                    1 

 Cultura organizacional                    2 

 Estabilidade                    2 

 Nível sociocultural                    1 

 Convivência familiar                    1 

 Situação financeira                    2 

 Política / Economia                    1 

 Segurança                    2 

 Vida social                    1 

 Respeito                    2 

 Comunicação                    7 

 Inovação                    4 

 Qualidade de serviço                    2 

 Moral                    1 

 Apoio a ideias                    2 

 Confiança / Abertura                    1 

 Dinamismo                    1 

 Satisfação                    1 

 Objetivos organizacionais                    2 

 Terceirização                    1 

 Utilização do tempo                    1 

 Credibilidade                    1 

 Imparcialidade                    2 

 Motivação                    2 

 Filosofia de gestão                    1 

 Gestão de pessoas                    2 

 Avaliação de desempenho                    1 

 Envolvimento                    1 

 Formação                    1 

 Foco externo                    1 

 Reflexividade                    1 

 Eficiência                    1 

 Feedback de desempenho                    1 

 Gestão do conhecimento                    1 

Fonte: Baseado em Echeverri e Cruz (2014)
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ANEXO V - Integração de Modelo GPTW e Modelo Patterson   

 

DIMENSÃO GPTW Patterson Lusoponte 

Responsabilidade / 

Autonomia 
   

Desafio / Risco    

Recompensas / Benefícios    

Relacionamento    

Cooperação    

Identidade / Orgulho    

Clareza    

Comodidade / Bem Estar     

Participação    

Carreira / Progresso     

Liderança    

Reconhecimento    

Comunicação    

Imparcialidade    

Formação    

Avaliação de desempenho    

 

 
 

ANEXO VI - Organograma da Lusoponte 

 

 

 

Figura 1. Organograma simplificado da Lusoponte 
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ANEXO VII - Caracterização da amostra 

 

 N % 
Idade   

Até 30 anos 4 4.1 

De 31 a 44 anos 45 45.9 

Mais de 45 anos 49 50 

SR 4 3.9 

Direção   

Operação e Manutenção 62 60.8 

Outras Direções 30 29.4 

SR 10 9.8 

Habilitações   

Inferior ao ensino secundário 11 10.8 

Ensino secundário 68 66.7 

Ensino superior 18 17.6 

SR 5 4.9 

Antiguidade na empresa   

Até 5 anos 7 6.9 

Entre 6 e 10 anos 5 4.9 

Mais de 10 anos 83 81.4 

SR 7 6.9 

 

ANEXO VIII - Questões por dimensão 

 
Dimensão Item do questionário 

Recompensa e Benefícios Q3, Q17, Q31, Q37 

Relacionamento Q32, Q35 

Orgulho Q6, Q27 

Clareza Q1, Q5, Q19, Q28 

Bem Estar Q15, Q16, Q23 

Liderança Q2, Q4, Q7, Q13, Q21 

Comunicação Q8, Q18, Q25, Q29, Q30, Q34 

Formação Q10, Q11, Q14, Q22 

Avaliação Q9, Q20, Q24, Q26, Q33, Q36 

 

ANEXO IX - Consistência interna 

 
  de Cronbach Média inter-item Correlação item-total 

Recompensa e benefícios .80 .502 .455 - .714 

Relacionamento .81 .683  

Orgulho .74 .593  

Clareza .82 .540 .632 - .699 

Bem Estar .77 .536 .567 - .681 

Liderança .86 .606 .627 - .785 

Comunicação .90 .602 .667 - .777 

Formação .84 .579 .624 - .770 

Avaliação .94 .740 .761 - .876 
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ANEXO X - Estatística descritiva 

 

 

 
ANEXO XI - Diferenças entre idade e as dimensões do modelo 

 

 Até 44 anos 45 ou mais anos 

t  (N=49) (N=49) 

 M DP M DP 

Recompensa e benefícios 3.54 .99 3.62 1.18 - .388 

Relacionamento 3.53 1.18 3.78 1.17 - .992 

Orgulho 3.99 1.17 4.21 1.16 - .945 

Clareza 4.02 1.00 4.16 1.12 - .672 

Bem Estar 3.18 1.12 3.56 1.09 - 1.687 

Liderança 3.48 1.07 3.87 1.16 - 1.735 

Comunicação 3.47 1.05 3.66 1.09 - .830 

Formação 3.60 1.03 3.77 1.08 - .797 

Avaliação 3.03 1.11 3.34 1.31 - 1.233 

Satisfação 3.86 1.37 4.20 1.38 - 1.247 
p > .05. 

 
ANEXO XII - Diferenças entre direção e as dimensões do modelo 

 

p > .05. 

 

 

 

 Min Max M DP 

Recompensa e benefícios 1.25 6.00 3.54 1.08 

Relacionamento 1.00 6.00 3.60 1.18 

Orgulho 1.00 6.00 4.03 1.21 

Clareza 1.25 6.00 4.05 1.07 

Bem Estar 1.00 6.00 3.34 1.20 

Liderança 1.00 6.00 3.63 1.15 

Comunicação 1.00 6.00 3.52 1.09 

Formação 1.25 6.00 3.63 1.18 

Avaliação 1.00 6.00 3.15 1.22 

 Operação e Manutenção Outras Direções 

t  (N=62) (N=30) 

 M DP M DP 

Recompensa e benefícios 3.46 1.03 3.86 1.17 - 1.679 

Relacionamento 3.54 1.16 3.93 1.18 - 1.500 

Orgulho 4.09 1.20 4.27 1.12 - .679 

Clareza 4.00 .99 4.17 1.22 - .715 

Bem Estar 3.32 1.07 3.50 1.17 - .712 

Liderança 3.53 1.12 3.96 1.17 - 1.673 

Comunicação 3.43 1.04 3.83 1.11 - 1.655 

Formação 3.60 1.03 3.82 1.13 - .954 

Avaliação 3.10 1.12 3.45 1.38 - 1.283 

Satisfação 4.06 1.30 4.20 1.42 - .453 
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ANEXO XIII - Diferenças entre habilitações e as dimensões do modelo 

 

 
Inferior ao ensino 

secundário 

(N=11) 

Ensino 

secundário 

(N=67) 

Ensino 

superior 

(N=18) 
F 

 M DP M DP M DP 

Recompensa e benefícios 3.66 1.48 3.57 .97 3.57 1.31 .033 

Relacionamento 3.73 1.37 3.69 1.11 3.47 1.34 .265 

Orgulho 4.18 1.25 4.08 1.15 4.08 1.23 .034 

Clareza 3.75 1.18 4.13 .98 4.13 1.31 .608 

Bem Estar 3.30 1.49 3.44 1.10 3.17 1.02 .452 

Liderança 3.76 1.67 3.66 1.01 3.69 1.28 .040 

Comunicação 3.55 1.36 3.59 1.02 3.58 1.09 .007 

Formação 3.84 1.45 3.72 .97 3.46 1.15 .561 

Avaliação 3.05 1.68 3.22 1.08 3.10 1.51 .144 

Satisfação 4.18 1.89 4.01 1.31 3.89 1.32 .154 
p > .05. 

 
ANEXO XIV - Diferenças entre antiguidade e as dimensões do modelo 

 

 10 ou menos anos Mais de 10 anos 

t  (N=12) (N=82) 

 M DP M DP 

Recompensa e benefícios 4.04 1.07 3.55 1.07 1.490 

Relacionamento 4.16 .96 3.61 1.19 1.555 

Orgulho 4.58 1.10 4.07 1.17 1.425 

Clareza 4.35 .82 4.05 1.10 .916 

Bem Estar 3.89 1.05 3.33 1.10 1.636 

Liderança 4.18 1.07 3.62 1.31 1.616 

Comunicação 4.12 1.11 3.49 1.06 1.910 

Formação 4.36 1.06 3.60 1.04 2.287 

Avaliação 3.50 1.22 3.19 1.21 .794 

Satisfação 4.75 1.48 3.96 1.32 1.899 
p > .05. 

 

 
ANEXO XV - Correlação entre dimensões 

 

 Satisfação 

Recompensa e benefícios .60*** 

Relacionamento .65*** 

Orgulho .80*** 

Clareza .59*** 

Bem Estar .60*** 

Liderança .70*** 

Comunicação .58*** 

Formação .64*** 

Avaliação .62*** 

*** p ≤ .001. 
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ANEXO XVI - Predição de satisfação 

 

 B Beta t p 

Orgulho .829 .696 7.057 < .001 

Liderança .660 .555 3.783 < .001 

Comunicação -.550 -.411 -3.153 .002 

R   .828  

R² ajustado   .675  
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ANEXO XVII - Questionário 

QUESTIONÁRIO 

 
Preencha a área I conforme a sua condição pessoal e profissional. De seguida, assinale 

o seu grau de concordância para com as afirmações apresentadas na área II. Todos os 

dados recolhidos servirão para tratamento estatístico, sendo a confidencialidade 

preservada. 

 
I. DADOS PESSOAIS 

Idade Até 30 anos   Habilitações Inferior ao ensino secundário  

De 31 a 44 anos  Ensino secundário  

Mais de 45 anos  Ensino superior  

      

Direção Operação e Manutenção  Antiguidade 

na Empresa 

Até 5 anos  

Outras Direções  Entre 6 e 10 anos  

 Mais de 10 anos  

 

II. QUESTÕES 

 < Discordo Concordo > 

1. Percebo com clareza como posso contribuir para os objetivos 

globais da Lusoponte 
1 2 3 4 5 6 

2. Participo nas decisões que afetam o meu trabalho 1 2 3 4 5 6 

3. O bom desempenho é reconhecido  1 2 3 4 5 6 

4. Tenho confiança no processo pelo qual as decisões importantes são 

tomadas 
1 2 3 4 5 6 

5. Tenho objetivos claros no meu trabalho 1 2 3 4 5 6 

6. Orgulho-me de trabalhar na Lusoponte 1 2 3 4 5 6 

7. Sou encorajado(a) a inovar 1 2 3 4 5 6 

8. Recebo toda a informação necessária para executar o meu trabalho 1 2 3 4 5 6 

9. O meu esforço é valorizado 1 2 3 4 5 6 

10. Os procedimentos existentes são apropriados 1 2 3 4 5 6 

11. Os colaboradores estão empenhados na entreajuda e aprendizagem 

no trabalho 
1 2 3 4 5 6 

12. Tenho um forte sentimento de satisfação com o meu trabalho 1 2 3 4 5 6 

13. Os métodos de trabalho adaptam-se rapidamente a novas condições 1 2 3 4 5 6 
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 < Discordo Concordo > 

14. A Lusoponte aproveita ao máximo a experiência dos colaboradores 1 2 3 4 5 6 

15. A motivação é mantida em níveis elevados  1 2 3 4 5 6 

16. A Lusoponte é flexível para com as necessidades dos 

colaboradores 
1 2 3 4 5 6 

17. A tabela salarial da Lusoponte é competitiva face à atual realidade 

económica nacional 
1 2 3 4 5 6 

18. O meu departamento trabalha bem com os restantes departamentos 1 2 3 4 5 6 

19. Sei o que a maior parte das pessoas na Lusoponte faz 1 2 3 4 5 6 

20. Percebo como funciona o sistema de avaliação 1 2 3 4 5 6 

21. A minha chefia atribui e coordena as minhas tarefas de forma 

eficaz 
1 2 3 4 5 6 

22. Recebo a formação de que necessito para um bom trabalho 1 2 3 4 5 6 

23. Comemoramos datas e eventos especiais 1 2 3 4 5 6 

24. Os colaboradores recebem feedback constante pelo seu 

desempenho 
1 2 3 4 5 6 

25. A comunicação na Lusoponte é eficaz 1 2 3 4 5 6 

26. As pessoas são promovidas com justiça  1 2 3 4 5 6 

27. Tenho orgulho na qualidade de serviço que a Lusoponte presta 1 2 3 4 5 6 

28. Sei exatamente o que é esperado de mim 1 2 3 4 5 6 

29. Tenho oportunidade para expressar a minha opinião no meu 

departamento 
1 2 3 4 5 6 

30. Todos os departamentos cooperam para alcançar os objetivos da 

empresa 
1 2 3 4 5 6 

31. Obtenho uma remuneração justa quando comparada com funções 

similares na Lusoponte.  
1 2 3 4 5 6 

32. A Lusoponte tem um bom ambiente de trabalho 1 2 3 4 5 6 

33. Existem meios adequados para avaliar o meu desempenho 1 2 3 4 5 6 

34. Sou informado acerca dos assuntos significativos da Lusoponte no 

seu todo 
1 2 3 4 5 6 

35. Os colaboradores estão altamente comprometidos com a Lusoponte 1 2 3 4 5 6 

36. A minha avaliação permite identificar ações de melhoria de 

desempenho 
1 2 3 4 5 6 

37. O bom desempenho traduz-se em mais oportunidades para o 

crescimento e desenvolvimento profissional 
1 2 3 4 5 6 

 


