
 
 

 

 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA DA SAÚDE 

 

 

 

 

  

 

CLIMA ORGANIZACIONAL E BURNOUT: UM ESTUDO COM 

SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS 

 

 

 

 

 

 

 

Lucyene Pereira Pinto Infante 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 

2016 



 
 

 

  

Clima organizacional e burnout: um estudo com servidores públicos federais. 

 

 

 

 

Lucyene Pereira Pinto Infante 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada em cumprimento parcial às exigências 

do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde da 

Universidade Metodista de São Paulo para obtenção do grau de 

Mestre em Psicologia da Saúde. 

 

Área de concentração: Psicologia da Saúde 

Orientadora: Profa. Dra. Maria do Carmo Fernandes Martins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 

2016 

 



 
 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 
 

In3c 

Infante, Lucyene Pereira Pinto 

    Clima organizacional e burnout: um estudo com servidores 

públicos federais / Lucyene Pereira Pinto Infante. 2016. 

      95 f.  

 

    Dissertação (Mestrado em Psicologia da Saúde) –Escola de 

Ciência Médicas e da Saúde da Universidade Metodista de São 

Paulo, São Bernardo do Campo, 2016.         

    Orientação de: Maria do Carmo Fernandes Martins. 

                       

1. Clima organizacional 2. Burnout (Psicologia) 3. Servidores 

públicos federais  I. Título 

                                                                                    CDD 157.9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho a todos os servidores públicos. 

  



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os 

insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. 

Provérbios 1:7 

 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus pela oportunidade concedida de aprender com essa experiência proporcionada 

por mestres tão capazes que me conduziram à conclusão deste trabalho.  
 

Agradeço a Deus por colocar em meu caminho cada colaborador da Universidade Metodista de 

São Paulo, todos sempre dispostos a remover as pedras do caminho. 

 

Agradeço a Deus pelo apoio familiar ofertado por meu marido, minha mãe e minha filha que 

sempre me estimularam durante essa caminhada. 

 

Agradeço a Deus por colocar nessa trajetória a professora Maria do Carmo, humana, sábia, 

paciente e prestimosa sem a qual, essa jornada não seria possível.  
 

Agradeço a Deus pela generosidade encontrada em novos amigos. Clayton Eduardo, Rosângela 

e toda a equipe da biblioteca, Elisangêla da secretaria, Pedro do setor de atendimento aos alunos, 

colegas do mestrado e especialmente a Marcelo Januário, exemplo a ser seguido por aqueles 

que desejam vencer as adversidades e aprender mais.  

 

Agradeço a Deus por conhecer pessoas tão especiais nessa experiência rica e singular. 

 

Deus abençoe a todos. 

 

  



 
 

 

 

Lista de figuras e tabelas 

 

Figuras 

Figura.1 Mecanismo do estresse. 

Figura.2 Modelos de pesquisa do estudo do clima organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabelas 

Tabela. 1 Diversidade  de  dimensões observadas nos estudos da pesquisas 

Tabela. 2 Comparativo entre regimes CLT e RJU 

Tabela. 3 Descrição dos perfis demográficos dos participantes 

Tabela. 4 Descrição do instrumento ECO ( Escala de Clima Organizacional) 

Tabela. 5 Descrição do instrumento ECB (Escala de Caracterização do Burnout) 

Tabela. 6 Cálculo do alpha de Cronbach das escalas ECO e ECB 

Tabela. 7 Síntese das médias, medianas, desvios padrão, coeficientes de variação, testes t e 

ANOVAs das variáveis do estudo (n=201) 

Tabela. 8  Força dos coeficientes de correlação 

Tabela. 9  Correlações entre as variáveis do estudo 

Tabela. 10 Comparação da percepção de clima de servidores com e sem burnout 

Tabela. 11 Resultados das ANOVAs – comparação de percepção de clima organizacional de 

trabalhadores sem e com burnout (N=201). 

Tabela. 12 Resultados dos testes de Bonferroni para comparação da percepção de clima por  

participantes com e sem burnout (N=201). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

SUMÁRIO 

1            INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 13 

2            FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ............................................................................. 15 

2.1         Clima Organizacional ................................................................................................. 15 

2.1.1      História ....................................................................................................................... 15 

2.1.2      Conceito ...................................................................................................................... 16 

2.1.3      Dimensões componentes do clima organizacional ..................................................... 18 

2.1.4      O estudo do clima organizacional e suas abordagens................................................. 19 

2.1.5      Variáveis antecedentes e consequentes do clima organizacional ............................... 24 

2.1.6      Medidas de clima organizacional ............................................................................... 29 

2.1.7     Divergências conceituais sobre o clima organizacional .............................................. 32 

2.2     Cultura organizacional ................................................................................................ 33 

2.3         Burnout ....................................................................................................................... 35 

2.3.1      História do Burnout .................................................................................................... 38 

2.3.2      Burnout, o conceito .................................................................................................... 40 

2.3.3      Antecedentes do Burnout, variáveis situacionais ....................................................... 41 

2.3.4      Consequentes do Burnout – Efeitos ao nível individual e organizacional ................. 44 

2.3.5      Medidas de Burnout ................................................................................................... 46 

2.4         O servidor público federal e Burnout ......................................................................... 48 

 

3             Problema de pesquisa, objetivos, variáveis e hipóteses ............................................. 51 

3.1          Objetivo geral ............................................................................................................ 51 

3.2          Objetivos específicos ................................................................................................. 51 

3.3          Hipóteses ................................................................................................................... 51 

 

4             Método ....................................................................................................................... 52 

4.1          Participantes .............................................................................................................. 52 

4.2          Local de coleta de dados ............................................................................................ 54 

4.3          Instrumentos .............................................................................................................. 54 

4.4          Procedimentos ........................................................................................................... 56 

4.4.1       De coleta .................................................................................................................... 56 

4.4.2       De análise de dados ................................................................................................... 57 

 

5             Resultados e discussão .............................................................................................. 58 

5.1          A estabilidade das escalas.......................................................................................... 58 

5.2 Caracterização do clima e do burnout……………………………………………….59 

5.3   Correlações entre as variáveis do estudo – o teste de H1  …………………………...62 

5.4         Comparação da percepção de clima entre servidopres com e sem burnout –  

  o teste de H2……………………………………………………………….………...68 

 

6            Considerações finais ................................................................................................. 72 

6.1           Contribuições teóricas .............................................................................................. 73 

 

6.2           Limitações do estudo ................................................................................................ 73 

 

 

 

 



 
 

 

Referências...................................................................................................................75 

            ANEXO I Convite para participação na pesquisa.........................................................85 

 ANEXO II questionário de dados sociodemograficos..................................................86 

ANEXO III Escala de Caracterização de Burnout........................................................87 

 ANEXO IV Escala de Clima Organizacional ..............................................................89 

 ANEXO V Termo de consentimento livre e esclarecido..............................................91 

ANEXO VI Parecer do comitê de ética........................................................................92 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMO  

As condições inadequadas vivenciadas nas organizações afligem não só os trabalhadores da 

iniciativa privada, pois são igualmente encontradas no segmento estatal, contrariando a 

expectativa de que o aparato governamental eliminaria as condições insalubres e criaria outras 

melhores nas quais prevalecesse à promoção de saúde. Diante desse panorama questionou-se 

porque, uma vez que, pelo menos do ponto de vista da sociedade leiga, esses servidores estão 

submetidos a condições privilegiadas de trabalho. O presente estudo objetivou identificar e 

descrever possíveis relações entre o clima organizacional e o burnout em servidores públicos 

de uma instituição federal de ensino. Objetivou-se ainda descrever o clima organizacional 

predominante. A pesquisa realizada teve cunho quantitativo, tipo estudo de caso e exploratória. 

A coleta de dados deu-se por meio das escalas ECO (escala de clima organizacional), ECB 

(escala de caracterização do burnout) e um questionário sociodemográfico, todos os 

instrumentos autoaplicáveis eletronicamente disponíveis à instituição. Participaram do estudo 

201 servidores públicos federais, com idade média de 37 anos, majoritariamente de nível 

superior e casados. Os resultados revelaram que cerca de um quarto dos participantes raramente 

experimentaram burnout, no entanto outra quarta parte deles frequentemente experimentaram 

altos níveis de burnout, resultado bastante expressivo. Os servidores perceberam clima 

organizacional mediano, destacando-se a boa coesão entre os colegas de trabalho e a percepção 

de baixa recompensa. Merece destaque a grande dispersão entre as percepções de clima, o que 

permite inferir haver subclimas não identificados nesta investigação, possivelmente 

ocasionados por uma força de clima fraca e pela participação dos servidores de unidades de 

ensino geograficamente distintas, geridas por gestores locais com relativa autonomia. Os 

resultados dos cálculos de correlação revelaram que, quanto menos os participantes percebem 

apoio da chefia e da organização, coesão entre colegas, e mais controle/pressão, mais exaustos 

se sentem, mais desumanizam as pessoas com quem tratam e mais se decepcionam no trabalho 

e vice-versa.  Conforto físico menor está associado a maior desumanização e a mais decepção 

no trabalho e vice-versa; e que controle/pressão, relaciona-se positiva e fracamente com 

desumanização e vice-versa. Desta forma, a hipótese de que existe associação entre burnout e 

clima organizacional foi confirmada. Os resultados também revelaram que os servidores com 

burnout, perceberam pior clima organizacional que os seus pares sem burnout, confirmando a 

segunda hipótese. Esses servidores também se mostraram neutros quanto à percepção de apoio 

da chefia e conforto físico; não percebem controle pressão, nem recompensa; todavia percebem 

coesão entre os colegas. Esses resultados sugerem que os participantes têm se apoiado nessas 

relações para suportar a indiferença e ausência de estímulos experimentados no trabalho. Os 

resultados obtidos nesse estudo permitiram concluir que o clima organizacional é fraco, 

provavelmente influenciado por uma cultura organizacional fraca, explicando a 

heterogeneidade da percepção do clima organizacional pelos servidores. Além disso, embora 

haja burnout entre poucos participantes, há que se atentar que cerca de um quarto deles, 

encontra-se acometido desta síndrome e isto poderá contagiar os demais.  

 

Palavras-chave: clima organizacional, burnout, servidores públicos federais. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

The unsuitable conditions lived by corporations is affecting not only workers from private 

companies, but are also equally found in the state-based corporations, counteracting the 

expectations that the government apparatus would eliminate the unhealthy conditions and could 

created better ones, prevailing the health promotion. Facing this scenario, it is still to be known 

why it is a common sense in our society that workers hired by the government are submitted to 

better work conditions and health insurance when compared to private companies’ workers. 

This study aims to identify and describe the possible relations between the organizational 

environment and the Burnout in government employees from a federal educational institution.It 

will also describe the present and dominant organizational environment. The current study has 

a quantitative nature as well as a deep and exploratory study case. The data presented was 

obtained by the use of the organizational climate scale (ECO), the Burnout Characterization 

Scale (ECB) and a sociodemographic questionnaire. All the electronic automatically self- 

applicable instruments were available for the institution. 201 public agents participated in the 

study, the average age was 37, predominantly graduated and married. The results revealed that 

one quarter of the participants rarely experimented burnout; however another quarter is 

frequently experimenting burnout. The workers noticed an average organization climate, 

highlighting a good cohesion among the fellow workers coworkers and concluded that the 

reward is low. Another highlight is the big dispersion between the climate perceptions, which 

leads to the conclusion that there are still unidentified subclimates in the current investigation, 

possibly occasioned by a weak force of climate and by the participation of employees from 

different teaching units, administrated by local managers with relative autonomy. The result of 

the calculations of correlation revealed that, the less support given by the managers and the 

institution, cohesion between coworkers and more control/pressure received, more exhausted 

they feel which leads to a worse relation between the people in contact with the workers and 

the disappointment at work grows. Physical comfort is less associated with this issue, and 

control/pressure is both positively and negatively associated with the contact between the 

workers and the people. Therefore, the hypothesis that there is a link between burnout and 

organizational climate was confirmed. The results also revealed that workers with burnout 

noticed a worse climate than workers without burnout, confirming the second hypothesis. These 

workers also revealed themselves neutral when questioned about support from superiors and 

physical comfort, do not notice control/pressure, neither reward, however they do realize the 

cohesion between the coworkers. The result suggests that the workers use this relation to 

tolerate the indifference and lack of stimulation experienced at work. The results obtained by 

this study concluded that the organizational climate is weak, and probably influenced by an 

insufficient organizational culture, explaining the heterogeneity of the perception of the climate 

lived by the workers. Although there is burnout between a few participants, it should be noted 

that one quarter of them is currently stricken in this syndrome and it potentially could affect the 

others.  

 

Keywords: organizational climate, burnout, federal employees, government employees. 
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1. Introdução 

“A globalização financeira e a mundialização da precarização social, juntamente com 

as inovações tecnológicas e as novas formas de gestão causam rápidas transformações no 

mundo do trabalho” (Silva, Bernardo, Maeno, & Kato, 2010, p.187). Para Heloani e Capitão, 

(2003), diante da tecnicidade do mundo do trabalho são exigidas do trabalhador maior 

habilidade e agilidade nas atividades, sendo que tais inovações passam a atuar de forma 

avassaladora na vida do homem em todos os seus aspectos, podendo levar os menos resistentes 

a degenerar-se rapidamente.  

Em estudo de 2005, Peiró defende que as práticas de novas atividades laborais oriundas 

das mudanças tecnológicas e organizacionais, somadas às pressões por maior produção em 

razão da crescente competitividade e da globalização, incrementam as pressões ao nível mental 

e emocional dos trabalhadores. Essas mudanças ocorridas na sociedade transcendem a 

expectativa das pessoas e muitas são levadas a adaptar-se mais rápido do que conseguem.      

Lipp (2010) acredita que os indivíduos expostos a essas condições extremas, dificilmente 

escaparão do estresse excessivo e suas consequências. 

O trabalho pressupõe um conjunto indispensável de valores intrínsecos para o indivíduo 

e para a coletividade, atua na vida do trabalhador como principal meio para formação da sua 

identidade e é uma das formas de satisfação de suas necessidades (Murcho & Jesus, 2006). 

Nesse sentido, alguns autores como Puente-Palacios, Pacheco e Severino (2013) defendem que 

o bem-estar no trabalho deveria ser tão valorizado quanto o desempenho laboral. Os autores 

declaram que urge compreender os efeitos das características da gestão da organização sobre 

os trabalhadores, como possível geradora de condições excessivamente estressantes que 

apontam para uma ameaça ao seu bem-estar e saúde e para a perda da efetividade. 

De modo semelhante, Martins, Oliveira, Silva, Pereira & Souza (2004) destacam a 

relevância da compreensão do modo como o contexto profissional afeta o comportamento dos 

trabalhadores, bem como sua saúde, seu desempenho e sua qualidade de vida. Enfatizam as 

autoras que o conhecimento do clima organizacional pode colaborar para melhoria na qualidade 

de vida do trabalhador e para uma otimização do desempenho das organizações. Daí a 

importância da identificação do clima organizacional prevalente para o correto manejo de seus 

consequentes desdobramentos.  

Como relatam Gomes e Menezes (2010) as premissas dos estudos sobre o clima 

organizacional se iniciaram já nos anos 1920, com o trabalho de Mayo (1927), seguindo nos 

anos 1930 com os trabalhos de Lewin, Lippitt e White (1939); todavia ganhou maior 

notoriedade nos anos 1950 com os trabalhos de Argyris (1958). Somente nos anos 1960 a 
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psicologia organizacional passou a considerá-lo como objeto de pesquisas e a partir dos anos 

1990 os estudos sobre o clima organizacional cresceram significativamente (Gomes & 

Menezes, 2010).  

Estudiosos sul-americanos do assunto (Martins et al, 2004; Puente-Palacios et al., 2013) 

asseveram que clima organizacional impacta sobre a saúde dos trabalhadores. O estresse 

exagerado no ambiente profissional pode constituir uma ameaça à saúde do indivíduo, além de 

prejuízos para as organizações. Ainda quanto à saúde do trabalhador na organização e de acordo 

com os estudos de Carmelo e Angerami (2008) o estresse é avesso à eficiência, podendo ser o 

causador de doenças para os trabalhadores que não dispõem de instrumentais que os protejam 

suficientemente. Para Lazarus (1964), quando o indivíduo sofre a exposição crônica ao estresse 

em níveis muito elevados, terá prejuízo na sua capacidade perceptual e se tornará menos apto a 

utilizar os recursos disponíveis para a solução dos seus problemas cotidianos. 

Nas investigações sobre a saúde do servidor público federal, os estudos de Palazzo, 

Carlotto e Aerts (2012); Boechat e Ferreira (2014) demonstram que ainda são incipientes os 

trabalhos sobre as doenças ocupacionais decorrentes da atividade laboral nas esferas públicas 

em que atuam os chamados servidores públicos. Esses estudos estão tipicamente voltados aos 

profissionais de ajuda, como médicos, enfermeiros e ainda professores. Apesar de vivenciarem 

relações menos instáveis quanto ao risco de demissão do trabalho, os servidores públicos 

também estão expostos a outras formas de instabilidades, não se isentando das condições 

preditoras do estresse ocupacional e do burnout. Exemplos típicos são: as instabilidades 

provenientes de possíveis privatizações da empresa pública, terceirização da mão de obra dentro 

da estatal, deterioração das condições de trabalho e da sua imagem quando imputados pelas 

deficiências dos serviços, crises das instituições públicas, políticas externas sazonais e voláteis, 

frequentemente verificadas no contexto de trabalho no ambiente estatal (Lancman, Sznelwar, 

Uchida, Seiji, & Tuacek, 2007; Palazzo, Carlotto, & Aerts, 2012). 

Essa breve exposição suscita algumas questões sobre a possibilidade de nexo entre o 

clima organizacional e a instalação de possíveis doenças laborais. Diante da severidade dos 

sintomas na instalação da síndrome de burnout, portanto diante da possibilidade de perda da 

qualidade de vida fora e dentro do ambiente laboral, esse estudo pretende investigar associações 

entre as condições relacionadas ao clima da organização vivenciadas pelos servidores e burnout. 

Para melhor compreender e descrever as variáveis envolvidas e o possível ambiente profissional 

favorável à instalação do burnout convém abordar de forma mais detida cada variável, como se 

fará a seguir. 
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2. Fundamentação teórica  

2.1 Clima organizacional 

2.1.1 História  

 Os estudos preliminares sobre o constructo clima organizacional já eram observados na 

década de 1920 no estudo de Elton Mayo (1927) conforme salientam Gomes e Menezes (2010).  

Na década posterior, Lewin, Lippitt e White (1939) lançaram mão do conceito para verificar 

quais eram as condições psicológicas dentro de um ambiente controlado.  

 Entre 1930 e 1960, os estudos sobre o clima estavam voltados à identificação das 

variáveis que constituíam o constructo, especificamente ao estudo das suas dimensões. Nesse 

período também houve incursões na compreensão da estrutura e complexidade das 

organizações, bem como nos estilos de liderança que dirigiam os comportamentos dentro da 

organização. Na década de 1950, os trabalhos de Argyris (1958) influenciaram 

significativamente o estudo sobre clima organizacional; a partir de então a expressão clima 

organizacional estaria vinculada à percepção e ao comportamento dos trabalhadores diante de 

uma dada atmosfera no ambiente de trabalho; todavia esses estudos inicialmente eram mais 

populares na área da administração. Somente na década posterior o clima organizacional se 

tornaria objeto de estudo da psicologia, quando se iniciaram as primeiras pesquisas sobre o 

tema.  

Na década de 1960 as investigações tentavam responder se o clima organizacional era 

um atributo do indivíduo ou da organização. Nesse contexto, uma pesquisa se destacou ao 

identificar descritores e fatores comuns às organizações. Tal pesquisa ficou conhecida como 

“modelo de Litwin e Stringer”, que foi o primeiro modelo de investigação que visava reunir 

características do ambiente de trabalho consideradas transversais a organizações distintas. No 

Brasil o modelo de Litwin e Stringer foi primeiramente adaptado e introduzido por Souza 

(1980; 1982; 1983), pioneira dos estudos do clima organizacional no país                                 

(Gomes & Menezes, 2010).  

Na década de 1970 os estudos de James e Jones (1974) examinavam as diferentes 

possibilidades de abordagem do clima organizacional passíveis de investigação: 1) abordagem 

estrutural; 2) abordagem perceptual; 3) abordagem interativa. Na década de 1980 o modelo de 

Sbragia (1983) investigava o clima organizacional prevalente em 13 empresas do segmento 

estatal.  Sbragia (1983) buscou a ampliação e sistematização do conhecimento sobre o 

constructo, bem como a identificação do clima prevalente nas instituições de pesquisa por meio 

de 20 fatores: estado de tensão; conformidade exigida; ênfase na participação; proximidade da 

supervisão; consideração humana; adequação da estrutura; autonomia presente; recompensas 
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proporcionais; prestígio obtido; cooperação existente; padrões enfatizados; atitude frente a 

conflitos; sentimento de identidade; tolerância existente; clareza percebida; justiça 

predominante; condições de progresso; apoio logístico; reconhecimento proporcionado e forma 

de controle.  

Ainda na década de 1980 os estudos de Schein (2004) investigavam um novo elemento 

considerado significativo na compreensão do clima organizacional, elemento esse já esboçado 

nos estudos de Argyris (1958). Os estudos da cultura organizacional começam a ganhar 

destaque nas pesquisas. Na década de 1990 os estudos passaram a investigar marcadamente não 

só as abordagens relativas à estrutura da organização, às percepções dos indivíduos ou à 

interação dos mesmos dentro da organização, mas também à influência da cultura 

organizacional na formação do clima organizacional. Os trabalhos de Moran e Volkwein (1992) 

deram especial atenção à interação entre as três abordagens de clima: estrutural, perceptual, 

interativa e ainda a essa nova possibilidade denominada abordagem cultural. 

 Contemporaneamente, os estudos voltados ao clima organizacional estão concentrados 

no desenvolvimento de modelos de pesquisa e em instrumentos que congreguem dimensões 

suficientemente adequadas aos diferentes tipos de organizações (Menezes, Sampaio, Gomes, 

Teixeira & Santos, 2009). 

2.1.2 Conceito 

Forehand e Gilmer (1964, p. 362) definem o clima organizacional como: “Conjunto de 

características que descrevem a organização e que: distinguem umas das outras, são 

relativamente duráveis em longo prazo, influenciam o comportamento das pessoas na 

organização”. Já para James e Jones (1974) clima organizacional consiste nas percepções 

individuais dos trabalhadores que respondem às variáveis situacionais psicologicamente 

significativas para eles. Alinhada a essas perspectivas os estudos de Souza (1983, p. 69) que 

sintetiza assim o conceito: “as percepções de clima são uma função das características da 

organização e suas interações, ou ainda, que clima é um conjunto de atributos específicos de 

uma organização particular, que podem ser induzidos da forma pela qual essa organização lida 

com os seus membros e seu ambiente”, aproximando-se do conceito de Hellriegel e Scolum 

(1974), em que o clima refere-se à percepção de um conjunto de atributos que podem ser 

induzidos a depender da maneira como a organização lida com seus membros e o meio 

ambiente.  Koys e DeCotiis (1991, p.266) entendem o clima como: “fenômeno perceptual 

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

membros de uma unidade da organização, cuja função principal é orientar e regular os 

comportamentos individuais de acordo com os padrões determinados por ela”. 
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As semelhanças e dessemelhanças percebidas nos conceitos formulados estimularam os 

teóricos a delimitar melhor o constructo. 

Para Moran e Volkwein (1992) o conceito de clima organizacional foi forjado com base 

nas abordagens anteriores, todavia, foi acrescido o elemento cultura como forte precursor na 

sua formação, o clima é compreendido pelos autores como: constituído de características 

relativamente duradouras, percepções partilhadas pelos membros quanto as suas dimensões, 

autonomia, confiança, coesão, apoio, inovação e justiça; é produzido pela interação dos 

membros; serve de base para interpretar a situação; reflete a prevalência das normas; valores e 

atitudes da cultura da organização e atua como uma fonte para moldar o comportamento.  

Alinhados ao conceito de Koys e DeCotiis (1991, p.266), estão os estudos de Laros e 

Puente-Palacios (2004); Puente-Palacios, Vieira e Freire (2010), que concordam que o clima é: 

“fenômeno perceptual duradouro, construído com base na experiência, multidimensional e 

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

e regular os comportamentos individuais de acordo com os padrões determinados por ela”.  Para 

Toro (2001) o clima consiste nas percepções compartilhadas que os trabalhadores desenvolvem 

através das relações com as práticas e procedimentos da organização sejam formais ou 

informais. Os estudos de Verbeke, Volgering e Hessels (1998) e Castro e Martins (2010) 

balizados pelo conceito defendido por Moran e Volkwein (1992) definem o clima como as 

percepções compartilhadas, sentimentos e atitudes que os membros da organização têm sobre 

as normas estabelecidas, valores e atitudes de comportamento, sobretudo considerando que a 

cultura influencia os indivíduos da organização positiva ou negativamente. Schneider et al. 

(2011), definem clima organizacional como a percepção e o significado associado às políticas, 

práticas e procedimentos empregados, experiência e os comportamentos recompensados, 

esperados e apoiados.  

Embora se verifique certa convergência na conceituação, percebe-se variedade na sua 

delimitação, conforme asseveram (Puente-Palacios & Freitas, 2006; Souza, 1982) os quais 

salientam que embora o constructo seja utilizado popularmente sem dificuldade, no âmbito 

científico, ainda existem divergências acerca da sua conceituação e essas imprecisões 

conceituais que, segundo os autores, dificultam os avanços na compreensão dos fenômenos do 

mundo organizacional. Como já apontavam os clássicos estudos de James e Jones (1974), em 

que evidenciaram a existência de diversas definições constitutivas e operacionais o que levaria 

a uma complexidade no mapeamento do constructo. Para esclarecer um pouco mais sobre suas 

definições, a seguir serão tratadas as dimensões de clima organizacional e as diferentes 

abordagens que originam definições diversas. 
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2.1.3 Dimensões componentes do clima organizacional 

A partir da década de 1990 observou-se o interesse dos estudiosos na busca da 

identificação das dimensões ou fatores do clima organizacional. Os estudos de Koys e Decotiis 

(1991) identificaram 80 aspectos constituintes do conceito. Posteriormente conservaram 45 

desses aspectos e os reuniram em 8 fatores que acreditavam estruturar o clima organizacional: 

autonomia, coesão, confiança nos membros hierarquicamente superiores, pressão por tempo de 

desempenho, suporte fornecido pelo superior, reconhecimento, justiça e inovação, que foram 

retidos após análise fatorial.  

Em revisão atual da literatura (Puente-Palácios & Martins 2013) evidenciou 14 

instrumentos fatorialmente validados para a medida do clima organizacional: Litwin e Stringer 

(1968), Friedlander e Margulies (1969), Schneider e Bartlett (1970), Payne e Phesey (1971), 

Moos, Insel e Humphrey (1974), Kolowsky e Dohety (1989), Dunegan, Tierney e Duchon 

(1992), Balboa (1992), Brown e Leigh (1996), Tamayo (1999), Toro (2001), Martins, Oliveira, 

Silva, Pereira e Sousa (2004) e Laros e Puente-Palacios (2004) que mostram dimensões comuns 

entre alguns instrumentos, mas grande diversidade entre outros.   

No estudo de Gersbon, Stone, Bakken e Larson (2004) as dimensões identificadas de 

clima foram: estilos de liderança, tipo de supervisão, coesão grupal, comunicação, hierarquia 

confiança, resolução de conflitos, recompensas, condições de trabalho, número de horas de 

trabalho, imposição de horas extras, segurança no trabalho. A pesquisa apontou ainda que uma 

das maiores dificuldades enfrentadas pelos pesquisadores reside na falta de clareza quanto à 

definição das dimensões do constructo. 

As dificuldades na definição das dimensões dos componentes do clima organizacional 

também são discutidas nos estudos de Sousa e Garcia (2011). Os autores justificam a análise 

fatorial como forma de detecção dos fatores ou dimensões, revelando que entre as dimensões 

mais frequentemente identificadas do constructo destacam-se: estrutura, estilo de liderança, 

comunicação, controle, apoio organizacional, os  conflitos e confiança; todavia, Sousa e Garcia 

(2011) interrogam quais seriam as dimensões mais relevantes para a avaliação do clima 

organizacional? Referindo-se ao fato dos componentes do clima não serem universais ou 

transorganizacionais, o que, oportunamente, já destacara Tamayo (1999) ao sugerir que a 

medida do clima deveria ser desenvolvida para cada organização em particular, em função das 

características únicas de cada cultura organizacional.  

Diferentes estudiosos ilustram a grande diversidade de dimensões consideradas 

componentes do clima organizacional. Puente-Palácios e Martins (2013) criticam os trabalhos 

de cunho teórico que investigam o constructo, apontando não haver muita coesão sobre as 
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dimensões componentes do clima organizacional, mas revelando um “núcleo rígido” formado 

pelas seguintes dimensões mais comumente identificadas como constituintes do clima: 

liderança de suporte, controle/pressão, clareza, coesão, justiça/recompensa e autonomia, que 

também podem ser observados nos estudos de Gersbon, Stone, Bakken e Larson (2004) e Sousa 

e Garcia (2011), descritos anteriormente e não incluídos na revisão daquelas autoras. 

Assim, além da diversidade entre os fatores identificados, apontada por Puente-Palacios 

e Martins (2013), há falta de limpidez conceitual nessas dimensões, o que torna muito difícil a 

comparação entre as estruturas identificadas nos vários estudos, e que não permite definir 

claramente quais seriam as dimensões componentes do constructo. Desta forma, o que se pode 

fazer é apontar aquelas mais frequentemente identificadas nos estudos empíricos e foi o que se 

tentou revelar nesta pequena seção. 

 2.1.4 O estudo do clima organizacional e suas abordagens 

A literatura produzida nas últimas décadas revela a existência de diferentes abordagens 

sobre o constructo clima organizacional, cada uma destacando diferentes características 

estruturais (Puente-Palacios, 2002). Forehand e Gilmer (1964) sustentavam que as 

características objetivas da organização como: seu tamanho, divisão, hierarquia, centralidade, 

modo de controle, tecnologia empregada, entre outros, possuem papel central na constituição 

do clima organizacional, daí a denominada abordagem estrutural. Os estudos de Forehand e 

Gilmer(1964) apontam que essas características influenciam a percepção das pessoas dentro da 

organização; assim, nesse contexto, clima organizacional é compreendido como sinônimo de 

ambiente. Essa abordagem seria criticada por James e Jones (1974), que a reconheciam como 

insuficiente para explicar o clima organizacional em especial por considerar que os membros 

da instituição desempenhavam nesta abordagem um papel passivo, visto que o clima seria um 

atributo da organização (Puente-Palacios & Martins, 2013). 

Na visão de James e Jones (1974), o indivíduo tem papel central na formação do clima, 

o que se justifica, visto que o processo de percepção é individual, carregado de significados 

cognitivamente construídos e psicologicamente importantes para o sujeito, daí a abordagem 

perceptual, que pressupõe o indivíduo como ator sensível às condições organizacionais e 

criador de representações abstratas ou psicológicas (Puente-Palacios & Martins, 2013).  

As dimensões constitutivas dessa abordagem perceptual segundo James e Jones (1974) 

são: autonomia individual; estrutura imposta pelo papel desempenhado; orientação às 

recompensas; consideração; confiança e suporte.  Tal abordagem suscitou questionamentos 

quantos aos processos focados predominantemente na percepção do indivíduo sem considerar 

as relações interpessoais, as percepções sobre a organização e a cultura organizacional vigente 
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no seio da organização, o que seria mais tarde discutido nos estudos de Moran e Volkwein 

(1992) como destaca Puente-Palacios (2002).  

A abordagem interativa considera que o clima organizacional é resultado das interações 

dos indivíduos no seio da organização e não estão focados essencialmente na sua percepção 

individual, mas na percepção do grupo, que interpreta os aspectos do cenário organizacional, 

construindo os seus significados socialmente (Schneider, Ehrhart &Macey, 2013). Tal 

abordagem foi considerada insuficiente para explicar como a organização, seus valores, 

normas, padrões de desempenho, etc. exercem influência sobre as práticas organizacionais.  

A ausência de consenso quanto à formação do clima organizacional fomentou outros 

teóricos, em especial os citados Moran e Volkwein (1992), que o concebiam de forma mais 

ampla considerando ainda outro elemento como protagonista na sua formação. Apresentaram 

então uma nova possibilidade de abordagem, a denominada abordagem cultural, pois através 

da compreensão da cultura organizacional, desconsiderada nas abordagens anteriores, se 

compreenderia a formação do clima organizacional (Puente-Palacios, 2002).  A abordagem 

cultural prevê a influência da cultura organizacional como protagonista responsável em moldar 

os processos sociais e individuais na formação do clima organizacional, pois a cultura 

organizacional, ao refletir seus conjuntos de normas, crenças, valores e mitos mais ou menos 

estáveis, acaba por definir os padrões de comportamento esperados dos membros e que são 

utilizados como modelos de comparação e julgamento, norteando o comportamento de seus 

membros (Puente-Palacios, 2002). A abordagem adotada neste estudo será abordagem cultural 

por ser considerada a mais ampla, pois ela considera clima e o compartilhamento das 

percepções dos trabalhadores acerca de seu ambiente profissional, percepções formadas sob 

influência da cultura organizacional. 

 Essa pequena retrospectiva da evolução dos estudos do clima organizacional procurou 

demonstrar o curso dos estudos evidenciando o amadurecimento do conceito/construto e sua 

importância em consonância com os pressupostos de Puente-Palacios e Martins (2013), para as 

quais o valor da descrição da evolução do conceito de clima organizacional reside no 

conhecimento da sua trajetória e na utilização desse conhecimento ao propor as intervenções 

na organização. 

O clima organizacional não pôde ser compreendido por meio de única abordagem. 

Diversas abordagens complementares são necessárias para se obter respostas suficientemente 

convincentes. Em síntese para melhor compreendê-lo fez-se necessário considerar outras 

abordagens como: abordagem perceptual, em que a percepção dos indivíduos protagoniza o 

processo de criação desse clima; abordagem interativa, em que se observam os processos de 
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interação entre a organização e os trabalhadores e as interações entre indivíduos que a compõem 

e ainda; a abordagem cultural, pela qual é possível compreender melhor o forte impacto da 

cultura organizacional instituída como precursora na percepção do clima pelos indivíduos da 

organização (Puente-Palacios, 2002). E por que estudar o clima organizacional? Por que tantos 

teóricos dispensam seus esforços na compreensão do clima e dos seus efeitos para trabalhador 

e a organização? 

Para Puente-Palacios, Vieira e Freire (2010) o clima organizacional tem importância 

fundamental na explicação do comportamento e no desempenho das equipes, pois pode conter 

elementos que facilitam ou dificultam o alcance das metas propostas. Por essa razão, as 

pesquisas de clima são particularmente valiosas para as corporações. Nesse mesmo sentido, 

Puente-Palacios e Martins (2013) ratificam que o clima organizacional exerce influência sobre 

o comportamento dos membros da organização, o que impacta diretamente sobre sua 

efetividade. As autoras acreditam que essa seja a razão da existência de diversas investigações 

sobre o papel do clima no cenário organizacional. 

Gomes e Menezes (2010) referem-se ao clima organizacional como um constructo de 

centralidade no campo do comportamento organizacional, fortemente relacionado às 

percepções dos trabalhadores sobre os vários aspectos do seu trabalho dentro das organizações. 

Destacam que o constructo é um dos atributos mais relevantes para a compreensão dos 

elementos reguladores do comportamento humano no ambiente de trabalho.  

O conhecimento dos efeitos das características da organização e das suas políticas de 

gestão sobre a saúde do trabalhador é considerado essencial, especialmente pela possibilidade 

de melhoria na sua qualidade de vida e de maior efetividade da organização conforme 

asseveram Puente-Palacios, Pacheco e Severino (2013). Identificar o clima permite 

compreender como ele afeta o comportamento, atitudes das pessoas, sua qualidade de vida e o 

seu desempenho na organização; daí a necessidade de maiores investigações                         

(Martins et al., 2004). 

Assim, um bom clima organizacional parece favorecer importantes consequentes 

individuais e organizacionais. Mas o que é um bom clima? A pesquisa de clima organizacional 

pode revelar como a corporação é percebida pelos trabalhadores; estudos evidenciam os 

diferentes tipos de clima existentes. No Brasil, os estudos de Souza (1978) classificam clima 

como: clima desumano, aqueles nos quais se dá excessiva importância à tecnologia; clima 

tenso, em que há forte pressão para o cumprimento de normas e muita rigidez ou clima de 

tranquilidade e confiança, aquele em que existe plena aceitação dos afetos, sem descuidar-se 

dos preceitos e do trabalho. Desde então, as classificações do clima sofreram algumas 
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mudanças. Em estudos mais recentes como o de Gosendo (2009) utilizou-se a realidade 

simbólica das metáforas para caracterizar o clima da organização, fazendo uma analogia entre 

clima meteorológico e o clima organizacional. Gosendo (2009) sugeriu as seguintes 

classificações: clima caloroso/clima gelado que caracterizava as relações entre chefes e 

subordinados; clima quente, clima frio, clima seco e clima úmido que caracterizavam as 

relações entre os pares.  

No estudo de Sousa e Garcia (2011) os autores utilizaram a seguinte classificação: clima 

desfavorável, onde o trabalhador demonstra frieza e distanciamento social, reclamações, 

conflitos, reações de estresse, de alienação, sentimento de rejeição e negatividade acompanhada 

de frustração; clima neutro, quando o trabalhador perde a consciência do significado do trabalho 

e passa executar as tarefas de forma linear e monótona, existe apatia, falta de criatividade e 

desinteresse pelo trabalho e clima favorável, em que se identifica o calor humano nas relações, 

integração, satisfação, receptividade ao novo, comprometimento e elevada produtividade. 

Estas categorizações podem ser úteis para que a organização, suas chefias e seus 

membros compreendam melhor o que significam os resultados de sua pesquisa de clima, de 

modo que resultados de diagnósticos alcancem a todos os membros organizacionais e possam 

ser utilizados pela gestão em benefício da organização e seus membros. 

 

 No estudo do clima organizacional ainda se enfrentam os desafios teóricos da busca de 

coesão acerca de suas dimensões e da criação e aplicação dos instrumentos psicométricos 

compatíveis com esses desafios teóricos e a sua aplicação às diferentes organizações (Tamayo, 

1999) e até mesmo uma séria questão metodológica relativa aos níveis de medida e de análise, 

pois clima organizacional é fenômeno de emersão, que surge no nível individual, mas que 

caracteriza a organização (nível organizacional), Puente-Palacios e Martins, (2013), tudo isso 

diante de uma gama abrangente de possibilidades de estudos como  poderá ser visto a seguir. 

As investigações sobre clima organizacional frequentemente são pesquisas empíricas 

relacionadas ao conhecimento sobre as relações estabelecidas entre outras variáveis como por 

ex., nos estudos de Castro e Martins (2010) em que os pesquisadores investigaram o clima 

organizacional e a satisfação no trabalho, nos trabalhos de                                                                 

Puente-Palacios, Vieira e Freire (2010) em que as pesquisadoras buscam compreender o clima 

e a efetividade das equipes, nas pesquisas de Estrada, Pupo, Rodríguez e Andalia (2009) em 

que os focos são as relações entre o clima organizacional e a cultura organizacional como 

preditores da produtividade laboral. 

As investigações sobre clima organizacional também estão presentes não só em estudos 
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empíricos, mas também naqueles que remetem à fundamentação da teoria em si, como nos 

trabalhos de Menezes e Gomes (2010); Puente-Palacios e Freitas (2006) e Schneider, Ehrhart e 

Macey (2013) em que os pesquisadores, revisitando a produção sobre o assunto (obras seminais 

e contemporâneas) interpretam, analisam e descrevem os conceitos, registrando as trajetórias 

das pesquisas, produzindo o estado da arte do constructo. 

Há ainda pesquisas que visam desenvolver instrumentos psicométricos para avaliação 

do clima organizacional, capazes de apreender os detalhes necessários à mensuração e 

interpretação do clima prevalente, como descrevem os trabalhos de Thumin e Thumin (2011) 

em que os autores desenvolveram uma escala psicométrica a ser aplicada em estudantes de 

administração e profissionais da área médica; pesquisas como a de Martins, Oliveira, Silva, 

Pereira e Sousa (2004) com a construção e validação da ECO (Escala de clima organizacional). 

Outras pesquisas pretendem validar instrumentos existentes como nos trabalhos de Laros e 

Puente-Palacios (2004). Existem ainda pesquisas intervencionistas como nos estudos de Niño, 

Rodríguez e Cárdenas (2009) que após identificarem um clima acentuadamente negativo e com 

a finalidade de experimentar modelos de intervenção no clima organizacional identificado em 

um hospital na Colômbia puderam orientar os gestores sobre possíveis medidas corretivas.  

Puente-Palacios, Vieira e Freire (2010) salientam a importante dificuldade 

metodológica no que diz respeito à investigação do clima, que é a pertinência de medir o clima 

com base nas percepções individuais, visto que o clima organizacional deve refletir a percepção 

de uma coletividade, ou melhor dizendo, da equipe de trabalho e não de um indivíduo, como 

caracteriza o clima psicológico. Esta problemática é também destacada na literatura 

internacional, bem representada na revisão de Schneider, Ehrhart e Macey (2013), que afirmam 

existir uma confusão entre o nível da teoria e o nível dos dados e de sua análise. Os autores 

argumentam, citando Glick, que, a menos que os itens da medida de clima se refiram ao 

funcionamento organizacional, que os dados coletados sejam agregados ao nível organizacional 

de análise e que a medida de clima seja focada em resultados organizacionais, não se pode dizer 

que as pesquisas de clima sejam diferentes de investigações de outras atitudes do nível do 

indivíduo.  Desta forma, as pesquisas de clima padecem de importante problema metodológico 

que diz respeito ao nível de análise, que está intimamente ligado ao instrumento de medida e à 

análise de dados. Ou seja, para se garantir de que se trata realmente de um fenômeno coletivo, 

a escolha do instrumento é fundamental, mas trabalhar com medidas estatísticas de agregação 

que apontem que o fenômeno avaliado é realmente coletivo é a única maneira de superar esta 

crítica basilar. 
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A seguir serão apresentados resultados de estudos empíricos que apontam os principais 

antecedentes e consequentes de clima organizacional. Depois dessas subseções, seguirá outra, 

na qual serão descritos os principais instrumentos internacionais e nacionais de medida de clima 

organizacional.  

2.1.5 Variáveis antecedentes e consequentes do clima organizacional  

Em uma breve descrição dos estudos mencionados a seguir procurou-se destacar, os 

achados de pesquisas nacionais e internacionais no intuito de ilustrar alguns dos principais 

antecedentes e consequentes detectados nas investigações, algumas dessas pesquisas detalham 

também o instrumento utilizado e os principais resultados obtidos.  

Segundo Puente-Palacios e Martins (2013) uma grande gama de pesquisas está centrada 

na relação entre o clima e diversos comportamentos organizacionais. As autoras identificam 

que as relações entre clima e os seguintes constructos são comumente identificadas:  

comprometimento;  envolvimento;  esforço;  performance;  satisfação;  rotatividade;  

absenteísmo;  efetividade e  práticas administrativas. 

Para Tamayo (1999) que investigou a relação entre valores e clima organizacional, os 

antecedentes de clima ao nível individual mais frequentemente citados são: desejo de clareza,  

harmonia e justiça;  desejo de desafios;  independência e responsabilidade;  desejo de facilitação 

do trabalho;  suporte e reconhecimento e  desejo de relacionamento social amistoso e caloroso. 

Ao nível organizacional, a estrutura organizacional aparece como um dos principais 

antecedentes. 

No trabalho de Lee, Esaki, Kim, Greene, Kirkland e Herzfeld (2013) sobre clima e 

burnout entre visitadores domésticos, na pesquisa voltada a uma instituição estadual de apoio 

social para crianças vítimas de maus tratos, os autores utilizaram duas subescalas da Work 

Environment Scale (WES) de Moos (1981) composta em sua totalidade por 90 itens e 10 

subescalas: orientação para tarefas e pressão no trabalho, respondidas em escala tipo verdadeiro 

ou falso. Participaram 179 visitadores domésticos. Resultados de regressão hierárquica e 

equação estrutural revelaram que clima organizacional positivo, suporte do supervisor e 

juventude relacionavam-se diretamente com baixo burnout.  

Nos trabalhos de Sousa e Garcia (2011) as dimensões do clima investigadas são:  apoio 

da chefia;  recompensa;  conforto físico;  controle/pressão e  coesão entre colegas. Nesse estudo, 

o instrumento de coleta de dados utilizado foi a Escala de Clima Organizacional (ECO), 

construída e validada por Martins et al. (2004), composta por 63 itens, distribuídos por cinco 

fatores:  apoio da chefia e da organização;  recompensa;  conforto físico;  controle/pressão e  

coesão entre colegas. A ECO foi aplicada em 158 funcionários de uma rede de farmácias. Na 
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análise dos dados, os resultados referentes aos cinco fatores de clima organizacional, constatou-

se uma situação intermediária entre a concordância e a discordância em relação a todos os 

fatores percebidos pelos participantes, visto os escores obtidos apresentarem uma média entre 

3,00 a 3,99, exceto para o fator “coesão entre os colegas”, que apresentou o valor 4,00, 

indicando concordância. Resultados revelaram ainda maior escolaridade associa-se com melhor 

clima organizacional; menos tempo de casa relaciona-se com mais coesão entre colegas e 

salários menores vinculam-se à menor recompensa e menor suporte, portanto, o pior clima. 

 Outros trabalhos como a pesquisa de Balducci e Kanaane (2007) investigaram o 

impacto da gestão de pessoas sobre o clima organizacional. Neste estudo, os autores utilizaram 

um instrumento constituído por um questionário de 33 questões contendo seguintes dimensões:  

políticas e práticas de RH,  gestão de pessoas e processos de liderança;  comunicação e 

motivação (clima organizacional), dividido em duas partes, sendo a primeira com questões 

abertas e a segunda, de múltipla escolha. Para cada questão foram solicitados comentários, com 

o intuito de melhor entender a posição dos respondentes sobre o assunto em pauta. Participaram 

45 trabalhadores. Resultados de análises descritivas revelaram que os trabalhadores percebem 

gestão de pessoas incipiente, clima não é percebido como bom e que os trabalhadores não se 

sentem valorizados.   

Os trabalhos de Burboa, Manriquez e Venegas (2014) examinaram o clima 

organizacional prevalente numa organização governamental de saúde e as relações 

estabelecidas com os servidores administrativos da Diretoria de Administração da Saúde. Para 

tanto utilizaram o instrumento adaptado: “Organizational Climate Questionary” de Litwin e 

Stringer, constituído de 50 perguntas que verificam nove dimensões:  estrutura,   

responsabilidade;  recompensa;  risco;  calor;  apoio;  normas; conflito e identidade. As 

perguntas desse questionário são formuladas como afirmações positivas ou negativas e cada 

uma apresentam quatro opções de respostas: de 4 a 1 se positivas e de 1 a 4 se negativas. Nesta 

pesquisa o clima foi percebido como positivo pelos trabalhadores sendo que somente um 

antecedente foi considerado como possível preditor de um clima não excelente: recompensa, 

que refletiu os menores valores na análise dos dados.  

A relação entre o clima organizacional e as atividades de prevenção do consumo de 

álcool foi objeto dos estudos de Cruvinel e Ronzani (2011) pesquisa voltada à investigação do 

clima organizacional prevalente numa organização pública de saúde em Minas Gerais ligada 

ao Programa de Saúde da Família. As ferramentas utilizadas para mensurar as dimensões foram 

subescalas (Tomada de decisão, Caos/Stress e Comunicação) de uma escala de clima 

organizacional de Ohaman-Strickland et al. (2007) que mensurava as seguintes dimensões: 
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papel das lideranças, carga de trabalho e comunicação com a equipe, composta por 18 itens e 

respondida em escala do tipo Likert onde 1= discordo totalmente, 2= discordo, 3 = neutro, 4= 

concordo, 5= concordo totalmente; o Audit (1999) (Teste de Identificação de Desordens Devido 

ao Uso de Álcool) e um questionário para avaliar a prática de prevenção e promoção de saúde. 

Os resultados apontaram para um clima percebido positivamente, contrariando a ideia de que a 

sobrecarga de trabalho que frequentemente é responsável por estresse laboral, levaria à 

percepção de um clima desfavorável. Os índices obtidos sugerem que, mesmo com a sobrecarga 

de trabalho, não houve prejuízo à realização do trabalho. Os antecedentes do bom clima 

percebido destacados pelos autores foram boa comunicação entre os funcionários e tomada de 

decisões em conjunto.  

Os estudos de Grojean, Resick, Dickson e Smith (2004) em que investigam as inter-

relações da liderança, dos valores e da ética, como influentes no clima organizacional, destacam 

como importantes antecedentes de um clima positivo:  liderança eficaz,  confiança na liderança 

e  liderança compartilhada. Esse estudo salientou ainda a relevância do líder como principal 

responsável pela transmissão dos valores organizacionais e formação do comportamento 

organizacional almejado pela organização no corpo de funcionários, bem como pela 

manutenção dos valores junto aos membros da organização.  

Na pesquisa voltada a investigações sobre as relações entre a cultura organizacional e o 

clima organizacional numa instituição pública de serviço de saúde mental para crianças e 

adolescentes da cidade de Sandiego, Aarons e Sawitzky (2006) adaptaram os instrumentos de 

Hackman e Oldham (1980); Mowday et. al. (1982); Aarons et. al. (2003); Gisson e Durik 

(1988), Hemmelgarn (1998); Glisson e James (2002); Glisson e Martin (1980) com a finalidade 

de mensurar os seguintes antecedentes:  a cultura negativa;  o volume de negócios;  o estilo de 

liderança;  a ausência de apoio;  ausência de autonomia nos trabalhos e  atitudes positivas no 

trabalho. Ao analisarem os resultados do estudo evidenciou-se que a cultura organizacional 

influenciou de maneira indireta o clima organizacional que foi percebido negativamente pelos 

trabalhadores. Os resultados identificaram ainda que:  cultura construtiva se encontrava 

associada negativamente como um mau clima organizacional;  cultura defensiva se encontrava 

associada positivamente com o mau clima organizacional. Diante desses achados a organização 

foi orientada sobre a necessidade de procederem alterações na cultura organizacional 

objetivando uma melhora o clima organizacional prevalente.  

Os estudos de Aarons e Sawitzky (2006) evidenciaram que a rotatividade é ao mesmo 

tempo variável antecedente e consequente de clima organizacional. É variável antecedente 

quando funciona como precursora de um clima negativo em razão da sobrecarga de trabalho 
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causada pela constante renovação dos quadros de funcionários e seus desdobramentos 

negativos e é variável consequente quando o ambiente organizacional se torna penoso para os 

que lá desenvolvem a sua atividade e que acabam por absorver as tarefas dos funcionários que 

ainda não foram capacitados aos seus postos de trabalho.  

Nas pesquisas de Carlucci e Schiuma (2014) realizadas em um hospital de grande porte 

na América do Norte, os autores buscaram identificar o clima organizacional prevalente. Para 

realização desse estudo, os autores fizeram uso de uma abordagem qualiquantitativa com a 

utilização da técnica do grupo focal como forma de apreensão complementar da visão dos 

funcionários. O estudo com o grupo focal revelou que os trabalhadores percebem o clima como 

um fator que influencia de forma significativa a qualidade do serviço fornecido, a capacidade 

de atender o paciente, a produtividade e a capacidade de inovar. O instrumento utilizado para 

mensurar o clima organizacional do ponto de vista quantitativo foi a escala proposta por 

Wienand et al. (2007) que avalia as seguintes dimensões:  a satisfação no trabalho;  a 

comunicação organizacional;  a qualidade dos serviços;  o trabalho em equipe;  estilo de 

liderança;  avaliação de desempenho e  sistema de recompensa. Ao final dos trabalhos tornou-

se evidente a presença dos seguintes consequentes do clima organizacional:  desmotivação;  

baixa realização no trabalho;  desinteresse pelas políticas da organização;  baixa gestão de 

conflitos;  insatisfação com layout dos ambientes de trabalho e  a percepção de ausência de 

oportunidade de ascensão na carreira. Nesse contexto o clima organizacional foi percebido 

negativamente pelos trabalhadores.  

O estudo de Salgado, Remeseiro e Iglesias (1996) investigou as relações entre o clima 

organizacional e a satisfação no trabalho numa pequena empresa espanhola revendedora de 

automóveis, utilizando-se do instrumento “Work Environment Scale (WES) de Moos 

(1974/1989)”. Esse instrumento é composto por 90 itens com resposta do tipo verdadeiro ou 

falso e avalia as seguintes dimensões do clima organizacional: implicação; apoio; autonomia; 

organização; pressão; clareza; controle; inovação; comodidade. Os resultados dessa 

investigação apontaram para uma percepção de clima positivo pela maioria dos funcionários. 

Resultados apontaram relações moderadas entre ambas as variáveis. 

O estudo de Castro e Martins (2010) investigou o clima organizacional e a satisfação no 

trabalho, numa empresa sul africana. Participaram do estudo 696 funcionários administrativos. 

Para medida das variáveis, os pesquisadores fizeram uso de um questionário adaptado de 

Martins & Von der Ohe (2006), que é constituído de 70 questões que avaliam nove dimensões: 

liderança;  transformação e diversidade;  crescimento pessoal e desenvolvimento;  ajustamento 

interpessoal;  sentimento geral de satisfação no trabalho;  bem-estar dos funcionários;  imagem;  



28 
 

 

 

 

pagamento;  trabalho desafiador e interessante;  reconhecimento;  ambiente de trabalho 

respondido em escala do tipo Likert com cinco possibilidades de respostas variando de discordo 

totalmente (1) a concordo totalmente (5). Os resultados apontaram para uma percepção positiva 

do clima organizacional e para um modelo que destacou clima como preditor de satisfação no 

trabalho. A variável consequente identificada na pesquisa foi satisfação no trabalho. 

A investigação de Puente-Palacios, Vieira e Freire (2010) vêm abordar o impacto do 

clima organizacional sobre o comprometimento afetivo em equipes de trabalho numa rede de 

farmácia constituída de 28 lojas. A pesquisa foi realizada com 303 respondentes de equipes de 

trabalho; utilizou-se 35 perguntas agregadas em dois fatores:  gestão do trabalho e  gestão de 

relações. As dimensões de clima investigadas pelos autores foram:  relacionamento;  

reconhecimento;  inovação;  desempenho, e  autonomia. Os resultados da pesquisa apontaram 

que nessa organização ficou evidente a existência de regras organizacionais fortes, o que está 

refletido em todas as lojas. Quanto ao impacto do clima sobre o comprometimento, o estudo 

permitiu concluir que este impacta de forma favorável a estimular um vínculo afetivo entre a 

equipe de trabalho conforme refletem os resultados estatísticos obtidos. As variáveis 

consequentes identificadas são  comprometimento das equipes e  vínculo afetivo entre as 

equipes. 

Estudos de Niño, Rodriguez e Cárdenas (2009) tinham como objetivo verificar se um 

modelo de intervenção seria efetivo. Os participantes dessa pesquisa foram 110 trabalhadores 

de um hospital estatal localizado em Yopal na Colômbia.  Para a investigação e intervenção no 

clima utilizaram a escala denominada PMCO (Prueba para Medir el Clima Organizacional) 

construída por Cárdenas y Villamizar (2008). Esse instrumento consta de 45 itens e mede sete 

dimensões:  estilo de direção;  crescimento pessoal;  modelo de gestão;  comunicação 

organizacional e  imagem corporativa. Após medição do clima que foi considerado aceitável, 

As variáveis consequentes identificadas após a intervenção foram:  melhora nas relações 

interpessoais;  melhora na comunicação e  melhora no trabalho de equipe. Para Niño, Rodriguez 

e Cárdenas (2009), esses resultados apontaram que o instrumento utilizado foi eficaz ao permitir 

melhorias nos processos organizacionais e melhoria no clima organizacional. 

A pesquisa realizada por Santos e Neiva (2013) verificou a relação entre clima 

organizacional, percepção de mudança organizacional e a satisfação do cliente em uma 

organização pública prestadora de serviços em todo o território nacional. Os participantes da 

pesquisa foram 2013 funcionários e 3350 clientes. Para mensurar a satisfação do cliente foi 

utilizada uma escala de 17 itens, com escala de respostas variando de 1 a 10. Para avaliar o 

clima organizacional foi utilizada escala com 44 itens com afirmativas, respondidas em uma 
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escala de cinco pontos, do tipo Likert onde 1=discordo totalmente a 5=concordo totalmente. 

Para medir a percepção de mudanças foi utilizada uma escala com 17 itens sobre a percepção 

de mudança decorrente do clima organizacional; esses itens eram respondidos em escala de 

cinco pontos variando de 1-nada a 5-totalmente. Os resultados apontaram que o clima 

organizacional influencia a satisfação do cliente com a mediação da percepção de mudança 

decorrente da pesquisa de clima organizacional. A percepção de mudança decorrente da 

pesquisa de clima organizacional influencia diretamente a satisfação do cliente e a percepção 

de mudança geral influencia diretamente a satisfação do cliente. O clima aferido foi considerado 

agradável para obtenção de bons resultados.  

Rueda, Santos e Lima (2012) objetivaram analisar a relação entre satisfação no trabalho 

e o clima organizacional. Participaram da pesquisa 182 trabalhadores de diferentes áreas com 

idade entre 18 e 58 anos. Os instrumentos utilizados nessa pesquisa foram a Escala de 

Satisfação no Trabalho (de Siqueira, 1995), constituída por cinco fatores:  satisfação com 

colegas;  satisfação com o salário;  satisfação com a chefia;  satisfação com a natureza do 

trabalho;  satisfação com as promoções. Para avaliar o clima organizacional foi utilizada a 

Escala de Avaliação do Clima Organizacional (CLIMOR de Rueda & Santos, 2011), 

constituída por 32 itens distribuídos em cinco fatores:  comunicação;  desenvolvimento 

profissional e benefícios;  ergonomia;  condições de trabalho e  processo decisório. Os 

resultados apontaram para as seguintes variáveis consequentes:  satisfação com os colegas;  

satisfação com a chefia;  insatisfação com o salário;  satisfação com a natureza do trabalho e  

insatisfação com as promoções. Os autores destacam que os mais satisfeitos com o seu trabalho 

tendem a avaliar o ambiente de trabalho (clima organizacional) de forma mais positiva. 

É possível perceber diante dos estudos elencados, que as variáveis antecedentes, como 

o próprio terno sugere, estão diretamente associadas a eventos preditores do clima 

organizacional prevalente na organização, motivo pelo qual se tornam valiosas na compreensão 

desse clima. Já as variáveis consequentes representam os resultados das percepções, interações 

entre os personagens organizacionais e a organização em face dos antecedentes 

experimentados. 

2.1.6 Medidas de clima organizacional  

Toro (2001) salienta que a metodologia de pesquisa do clima organizacional segue duas 

vertentes, uma quantitativa e a outra qualitativa e que em ambas as abordagens a maioria dos 

estudos considera o clima organizacional com base na percepção do trabalhador. A abordagem 

quantitativa, com a utilização de instrumentos psicométricos mais estruturados como escalas, 

permite maior apreensão de aspectos importantes. Entretanto, através da abordagem qualitativa 
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por meio de entrevistas dirigidas, não dirigidas, grupais ou individuais, focadas em dimensões 

específicas, é possível alcançar níveis de detalhe em maior profundidade sendo que os mesmos 

não podem ser alcançados convenientemente pelos instrumentos psicométricos.  Em 

concordância com Toro (2001), Gersbon, Stone, Bakken e Larson (2004) afirmam que ambos 

os constructos: clima organizacional e cultura podem ser medidos por métodos quantitativos e 

qualitativos; todavia destacam que a cultura organizacional, por apresentar elementos 

intangíveis, será melhor aferida quando se utilizar o método qualitativo e que o clima 

organizacional por apresentar elementos mais palpáveis será melhor mensurado ao usar-se o 

método quantitativo. Tamayo (1999) chama a atenção sobre a necessidade de a medida do clima 

ser desenvolvida para cada organização dada à especificidade da cultura organizacional 

presente na sua estrutura. Ainda sobre a importância do instrumento de coleta de dados mostrar-

se adequado às especificidades das organizações os trabalhos de Castro e Martins (2010), 

destacam que ao mensurar o clima nem sempre ocorrerá a portabilidade do instrumento ainda 

que a aplicação ocorra em unidades distintas da mesma organização. 

Uma síntese de alguns estudos contendo exemplos da diversidade de dimensões 

empregas nas pesquisas pode ser vista na Tabela 1.  
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Tabela. 1 Diversidade de dimensões observadas nos estudos. 

Autores de âmbito nacional e internacional Dimensões mais frequentes 

  

Litwin e Stringer (1968)  1) liderança; 2) controle pressão. 

Friedlander e Margulies (1969)  1) liderança; 2) suporte pressão; 3) coesão.  

Payne e Phersey (1971)  
1) liderança; 2) controle pressão e 3) 
autonomia. 

House e Rizzo (1972 ) 

1) conflito e inconsistência; 2) formalização; 
3) consenso e clareza; 4) pressão de trabalho; 
5) adequação do planejamento; 6) satisfação 
com o avanço; 7) seleção com base na 
capacidade e desempenho; 8) tolerância ao 
erro; 9) adequação da autoridade.  

Pritchard e Karasick (1973) 

1) autonomia; 2) conflito versus cooperação; 
3) relações sociais; 4) estrutura; 5) nível 
de recompensa; 6) desempenho-
recompensa dependência; 7) motivação para 
atingir; 8) estado polarização; 9) flexibilidade 
e a inovação; 10) decisão centralização e 11) 
Sinergia. 

Moos, Insel e Humphrey (1974).  

1) suporte; 2) pressão controle; 3) clareza; 4) 
coesão; 5) autonomia e 6) ambiente 
conforto. 

Kolb, Rubin e McIntyre (1978).  

1) liderança; 2) suporte; 3) controle pressão; 
4) clareza; 5) coesão; e 6) justiça 
recompensa. 

Koslowsky e Doherty(1989)  
 1) suporte; 2) controle pressão; 3)clareza; 4) 
coesão e 5) autonomia. 

Dunegan, Tierney e Duchon (1992).  
1) controle pressão; 2) coesão; 3) justiça 
recompensa e 4) autonomia. 

Tamayo (1999)  1) liderança e 2) ambiente conforto 

Rada (2004)  

 1) clareza da organização; 2) sistema de 
recompensa e incentivos; 3) tomada de 
decisões/ autonomia; 4) liderança; 5) 
interação social; 6) abertura organizacional. 

Martins, Oliveira, Silva, Pereira e Souza, (2004). 

 1) apoio da chefia e da organização; 2) 
recompensa; 3) conforto físico; 4) 
controle/pressão; 5) coesão. 

Laros e Puentes-Palacios (2004)  1) liderança; 2) suporte 3) clareza. 

Elaborado pela autora  

 

Os diferentes trabalhos elencados na Tabela 1 refletem a variedade de instrumentos com  

finalidade de mensurar o clima organizacional, como aludido nos estudos de  Tamayo (1999) e  

Puente-Palácios e Martins (2013) pelos os quais os autores explicam a existência de inúmeras 

e divergentes dimensões para mensurar o clima organizacional, as dificuldades no sentido de 

obter-se coesão entre os pesquisadores e a necessidade do desenvolvimento de novos 

instrumentos focados nas demandas específicas das diversas organizações. 

Contemporaneamente os estudos sobre o clima organizacional caminham nessa direção ao 
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buscar o desenvolvimento de instrumentos psicométricos fidedignos aplicáveis às organizações 

distintas que possuem cultura ímpar e requerem tal especificidade dos instrumentos. 

2.1.7 Divergências conceituais: clima organizacional e clima psicológico 

James e Jones (1974) já destacavam a importância de considerar adequadamente as 

diferenças entre clima organizacional e clima psicológico bem como a necessidade de mensurar 

o clima organizacional com base nas percepções compartilhadas pelos membros das equipes e 

não somente na percepção dos indivíduos, pois o clima psicológico refere-se aos atributos do 

indivíduo, os processos pelo qual o mesmo traduz a interação entre sua percepção 

organizacional e suas características individuais, expectativas, atitudes e comportamentos; 

enquanto que o clima organizacional refere-se aos atributos organizacionais, principais efeitos, 

ou estímulos dispensados e percebidos pelos membros da organização. Há ainda outras 

confusões estabelecidas entre os conceitos de clima organizacional e cultura organizacional. 

Frequentemente os conceitos de clima organizacional e cultura organizacional são tratados 

como sinônimos. Entretanto, Moran e Volkwein (1992) e Denison (1996) salientam que os 

constructos, embora semelhantes, têm diferenças significativas. Os estudos sobre a cultura 

organizacional têm suas origens na antropologia que focaliza as estruturas subjacentes que a 

constituem, bem como seus símbolos, mitos, ritos e por essa razão, cultura é considerada mais 

abrangente e durável que o clima organizacional (Denison, 1996). 

Já o clima organizacional tem suas origens na psicologia social que, ao focalizar as 

percepções dos indivíduos e suas cognições, está observando outro fenômeno, este mais 

superficial, o clima organizacional. Clima organizacional é considerado menos abrangente que 

a cultura organizacional. Para a psicologia social o clima organizacional é relativamente 

duradouro, entretanto a cultura organizacional está consolidada há muito mais tempo dentro da 

organização, evolui lentamente, mostra-se muito mais resistente às mudanças do que o clima 

organizacional. Cultura organizacional é mais abrangente porque reúne os citados ritos, mitos, 

heróis, valores e significados compartilhados pelos membros organizacionais, enquanto clima 

é o aspecto mais superficial, apenas relacionado à percepção grupal dos trabalhadores acerca 

de alguns desses aspectos da cultura em dado momento (Schein, 2004). 

Diante deste contexto, pode-se verificar a existência de divergências e confusões 

conceituais sobre o clima organizacional que inicialmente dividiam os teóricos que ora 

abordavam o constructo com foco no ambiente organizacional, daí os termos “clima 

organizacional”; ora o abordavam com foco na percepção do ambiente pelo indivíduo, daí os 

termos “clima psicológico”. O clima psicológico parece ser constituído de “elementos afetivos” 

e o clima organizacional constituído de “elementos cognitivos” (James & Jones, 1974). Tal 
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indefinição acerca do constructo manteve-se por muito tempo mesmo após vários anos de 

estudos. Tem-se ainda a confusão conceitual entre clima e outros constructos como satisfação 

no trabalho em que se verifica o quanto o trabalhador gosta ou não do ambiente organizacional, 

enquanto que no conceito de clima organizacional verifica-se a sua percepção acerca deste 

ambiente, como defendem Martins et al., (2004), do mesmo modo como asseveram Puente-

Palacios e Freitas (2006). 

Para fornecer uma visão um pouco mais densa que favoreça a diferenciação entre cultura 

e clima organizacionais, a seguir tratar-se-á um pouco mais do conceito de cultura 

organizacional. 

2.2 Cultura organizacional 

Tal como o constructo clima organizacional, o conceito de cultura, revelou-se 

controverso quanto à sua definição por parte de antropólogos e sociólogos interessados no 

assunto. O termo cultura como é compreendido nos dias atuais é resultado da fusão de dois 

termos: “kultur” da língua germânica ao termo “civilisacion” oriundo do francês, originando o 

termo “culture”, cultura em seu sentido etnográfico é este todo complexo que inclui 

conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer capacidade ou hábitos 

adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade (Laraia, 2009).  

A cultura tem sido objeto de estudo para que se possa compreender os costumes e rituais 

que as sociedades desenvolvem na sua história. Nas últimas décadas, o estudo da cultura tem 

sido usado por pesquisadores e gestores organizacionais para explicar o clima, as práticas 

organizacionais e os valores e crenças de uma organização (Schein, 2004). 

Embora haja várias teorias modernas repletas de divergências teóricas, é ponto pacífico 

entre antropólogos, por exemplo, que: culturas são sistemas de padrões de comportamento 

socialmente transmitidos que servem para adaptar as comunidades humanas aos seus 

embasamentos biológicos, modo de vida das comunidades inclui tecnologias e modos de 

organização política, crenças. Nenhuma ordem social é baseada em verdades inatas, para o 

autor uma mudança no ambiente resulta numa mudança no comportamento, a tecnologia, a 

economia de subsistência e os elementos da organização social diretamente ligada à produção 

constituem o domínio mais adaptativo da cultura (Laraia, 2009, p.26). O método qualitativo é 

o método de pesquisa predominante utilizado pelos pesquisadores do assunto, pois permite uma 

melhor identificação das manifestações da cultura (Scheneider, Ehrhart &Macey, 2013). 

Para Schein (2004), cultura é um fenômeno dinâmico que envolve a todos e é fruto da 

interação com os outros, sendo moldada pela ação das lideranças em conjunto com padrões 

estabelecidos, valores, rotinas, regras e normas que limitam o comportamento social. Ao nível 
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da organização, a cultura é criada, incorporada, manipulada, consolidada e fornece as estruturas 

e os significados para os membros do grupo. Para Tamayo e Gondim (1996) os valores, normas 

implícitos na cultura organizacional têm de fato grande importância na formação dos modelos 

mentais desejáveis no trabalhador e utilizados pela organização, sendo que através desses 

modelos procura atingir os seus objetivos organizacionais. 

A cultura organizacional está profundamente enraizada no seio da organização, e 

determina a maneira como a organização conduz os seus negócios influenciando seus 

processos. Devido a esse profundo enraizamento a cultura evolui lentamente e é pouco mutável 

(Denison, 1996; Schein, 2004). A cultura permanece mesmo quando alguns membros chaves 

se retiram da organização. Mudar a cultura é considerado tarefa difícil, pois frequentemente os 

membros do grupo valorizam a estabilidade que ela fornece ao estabelecer os significado 

e previsibilidade compartilhados. “Entretanto, se o conceito de cultura tem alguma utilidade, 

ela deve chamar a nossa atenção para as coisas que são o produto da nossa necessidade humana 

de estabilidade, consistência e significado” (Schein, 2004, p.17). 

A cultura organizacional e as alterações climáticas são interdependentes e recíprocas 

por natureza, pois o clima organizacional reflete de certa maneira as manifestações da cultura 

organizacional. Dessa maneira, embora a cultura apresente grande estabilidade, também mostra 

certa fragilidade quando se mostra dependente do sistema de cognição e ação individual 

(Denison, 1996). 

Embora a cultura seja o resultado de complexo processo de aprendizagem, o 

comportamento de um grupo não é exclusivamente influenciado pelas lideranças, pois a cultura 

está dentro dos indivíduos em constante evolução e é construída à medida que esses se 

relacionam e criam novos grupos, estranhos ao ambiente organizacional, por fim acabam por 

criar novas culturas (Schein, 2004). 

No contexto organizacional é muito mais significativa a participação da liderança que 

tem papel preponderante na formação da cultura, sendo que essa liderança somente se consolida 

quando os seus valores, pressupostos e métodos se mostram eficientes para organização 

recebendo a aceitação de seus membros; do contrário uma nova liderança se estabelecerá. 

Liderança e cultura são duas faces da mesma moeda; o líder cria e altera as culturas, ao passo 

que o mero gestor age pragmaticamente dentro de certa cultura (Schein 2004; Schneider, 

Ehrhart & Macey, 2013). 

Os valores e premissas do líder/organização serão transmitidos às novas gerações que 

consolidarão um modelo aceitável de cultura, tornando-a perene na organização; dessa maneira, 
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a cultura organizacional também define a liderança. A cultura é para o grupo organizacional o 

que a personalidade ou caráter é para o indivíduo (Schein, 2004). 

 Segundo Schein (2004), mesmo que a liderança tenha papel preponderante na formação 

da cultura organizacional, é em grupo que os seus pressupostos são descobertos, validados e 

desenvolvidos grupalmente diante dos problemas de adaptação vividos interna e externamente. 

Schein (2004) ratifica, que se os pressupostos funcionam bem para o grupo, são transmitidos 

aos membros mais novos como a forma adequada de perceber, pensar e sentir em relação aos 

problemas apresentados na organização. 

Com reforço contínuo da liderança, o grupo vai se tornando menos consciente de tais 

crenças e valores, e começa a tratá-los como pressupostos inegociáveis que não serão mais 

percebidos conscientemente se tornando parte da identidade do grupo. Quando um membro do 

grupo deixa de pensar, sentir e agir de acordo com esses pressupostos, produzirá desconforto, 

ansiedade, ostracismo e eventualmente sua exclusão do grupo (Schein, 2004).  

Para Schein (2004) é um grande desafio para o líder identificar a cultura, apreende-la 

em seus vários níveis para realizar processos de mudança evolutivos que sejam mais adaptáveis 

aos interesses da organização. Esses pressupostos, quando compartilhados pelo grupo levam a 

comportamentos adequados à solução de dificuldades, quando são eficientes e eliminam essas 

dificuldades são paulatinamente transformados em pressupostos inconscientes. Assim, clima 

organizacional seria a percepção compartilhada de alguns aspectos mais superficiais da cultura 

de uma organização, enfatizando deste modo que a compreensão da cultura organizacional 

torna-se relevante na formação do clima dadas as influencias mútuas com as lideranças e 

trabalhadores culminando no clima organizacional prevalente.  

2.3 Burnout  

Antes de se abordar “burnout” faz-se necessário uma rápida visita ao estudo de Hanz 

Hugo Bruno Selye (1956) considerado autor seminal do tema estresse, já que burnout é visto 

como uma síndrome patológica decorrente do estresse. Sua abordagem também se justifica em 

razão dos mecanismos se desenvolverem de modo semelhante em ambos os fenômenos. 

O conceito de estresse se fez mais conhecido e teve seu estudo ampliado a partir de 

década de 1930, por meio das pesquisas e experimentos realizados por Dr. Hanz Hugo Bruno 

Selye (1956). Nascido em Viena em 1907, Selye (1956), estudou em Praga, Paris e Roma, 

formou-se em medicina pela Universidade Alemã de Praga, em 1929, onde também se 

doutorou. Sua contribuição seria a partir de então indispensável para a compreensão da 

síndrome mais tarde elucidada por ele e ainda hoje reconhecida por estudiosos do assunto como 
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Carmelo e Angerami, (2008), França e Rodrigues, (1996); Freudenberger, (1974); Lipp, (2007); 

Minari e Souza, (2011) Straub, (2005), entre outros. 

 Selye (1956) descreve o estresse e salienta que a síndrome é algo mais complexa que 

um simples estado emocional agitado, nervoso. Tal percepção não passaria de uma sensação 

subjetiva, singela; evidenciando assim a necessidade de esclarecimento do evento frente à sua 

importância e magnitude. 

Para Selye (1956) o desenvolver da síndrome é importante para a manutenção da vida 

dos seres, em especial a do homem. Ele afirma que o estresse tem seu valor terapêutico, sendo 

possível mensurar seus efeitos no corpo, visto que seus mecanismos operam modificações 

químico-físicas no indivíduo. As modificações possíveis ora são sintomas de lesão resultante 

dos próprios processos, ora são as próprias manifestações das reações do corpo. Segundo Selye 

(1956) o estresse sob o olhar da medicina caracteriza-se essencialmente pelo grau de desgaste 

do corpo. 

A síndrome do estresse denomina-se síndrome da adaptação geral (SAG) desdobrando-

se em três fases: 1) fase da reação de alarme; 2) fase da resistência; 3) fase da exaustão, sendo 

que o sistema nervoso e o sistema endócrino estão especialmente envolvidos no 

desenvolvimento da síndrome e no estabelecimento da homeostase. 

França e Rodrigues (1997) destacam a experiência de Cannon que investigou os 

mecanismos de estresse relatados por Selye (1956) em especial no entendimento da 

homeostase. Revelam as principais alterações fisiológicas ocorridas no organismo nas três fases 

da síndrome da adaptação geral. Na primeira fase reação de alarme houve: aumento na 

frequência cardíaca; aumento na pressão arterial; aumento na concentração de glóbulos 

vermelhos e brancos, aumento da concentração de glicose sérica, dilatação dos brônquios; 

dilatação das pupilas; ansiedade etc. Na fase de resistência: hipertrofia do córtex da suprarrenal; 

atrofia de algumas estruturas relacionadas à produção de células do sangue, ulcerações no 

aparelho digestório; irritabilidade; insônia; mudanças de humor; diminuição da libido. 

Para Straub (2005), estresse é um processo pelo qual o indivíduo percebe e responde 

aos eventos desafiadores, ameaçadores. A resposta do indivíduo está relacionada a 

componentes tanto psicológicos como fisiológicos, sendo os componentes psicológicos: 

emoções, ansiedade, medo etc. e os fisiológicos sintomas de excitação corporal como: boca 

seca, perspiração, dor de estômago entre outros. Nos trabalhos de Morais, Batista, Calais e 

Inocente (2004) em apreciação dos achados de Mills (1985), sobre alterações fisiológicas no 

estresse, dividiram os estressores didaticamente em dois grupos: os estímulos físicos e os 

psicológicos de modo a enfatizar o alvo do estressor, o corpo ou a mente, conforme se pode 
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observar na Figura. 1. Para esses autores os elementos que podem ter alguma influência sobre 

o desenvolvimento do estresse podem ser categorizados e em quatro grandes áreas: fatores 

orgânicos, fatores cognitivos, fatores comportamentais e fatores ambientais. A seguir pode-se 

observar o mecanismo do estresse em um quadro sinótico na Figura. 1.  

Segundo França e Rodrigues (1996), o conceito de estresse ainda hoje confere grande 

contribuição à compreensão da influência dos processos psicológicos e sociais para a 

manutenção da saúde, sendo que o conhecimento sobre ele cresceu consideravelmente. O 

estresse deletério causa sintomas físicos e psicológicos. Quanto aos possíveis sintomas físicos 

podem estar presentes manifestações como, úlceras, hipertensão arterial, problemas 

dermatológicos, alergias, diminuição da imunidade, diabetes, obesidade, impotência sexual, 

diminuição da libido entre outras. Dentre os aspectos psicológicos encontram-se cansaço 

mental, perda de memória imediata, apatia, indiferença emocional, dificuldade de 

concentração, crise de ansiedade, humor depressivo e etc. (Lipp, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1 Mecanismo do estresse. 
Adaptado de França, A. C. L.& Rodrigues, A. L. (1996). Stress e trabalho: guia básico com abordagem psicossomática, p.21. 
São Paulo, Brasil.  
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Fatores internos e externos estão envolvidos na instalação do estresse. Os fatores 

internos são específicos e inerentes ao indivíduo como sua tendência à ansiedade, pessimismo, 

pensamentos disfuncionais, padrão de comportamento de pressa e falta de assertividade entre 

outras possibilidades. (Lipp, 2007; Sadir, Bignotto &Lipp,2010). 

Para o estabelecimento do diagnóstico do estresse leva-se em conta a sua origem como, 

por exemplo, interno ou externo, tipo de estresse, se estresse ocupacional, se estresse infantil, 

se estresse interpessoal, se estresse mental. Também se considera o tempo de instalação, se 

agudo ou crônico, e ainda se pós-traumático (Lipp, 2007). 

O transtorno de estresse agudo (TEA) devido a sua intensidade pode desencadear 

disfunções neurológicas, imunológicas, endócrinas e até mesmo neoplasias, chegando a ser 

considerado como um preditor do transtorno de estresse pós-traumático (TEPT).  

Atualmente o ”burnout”, uma grave síndrome decorrente do agravamento do estresse 

ligado ao trabalho vem sendo amplamente estudado diante da severidade de suas consequências 

para o indivíduo e para a organização. Seu estudo tem gerado grande interesse por parte não só 

da comunidade científica internacional, mas também de governos, empresas, instituições de 

ensino e sindicatos no Brasil, como revelam por ex. os estudos de Freire, Cavalcante, Machado, 

Lopes, e Eloia, (2012); Lipp, (2007); Tamayo, (1999, 2009), Carlotto, (2007, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013 e 2014), Murta e Trocolli (2009), Pires Mateus e Câmara (2004), Xavier, 

Rios e França-Botelho (2013) e no mundo, como se pode perceber em relatos de Bresó, 

Salanova e Schaufeli (2007),  Evans, Huxley, Gately, Webber, Mears, Pajak, Medina, Kendall 

e Ketona (2006), Gil Monte e Peiró (1999), Grau, Vallejo e Tomás (2004), Leiter (1994, 2013), 

Maslach, (2003), Maslach, Schaufeli e Leiter (2001) e Schaufeli e Salanova (2007).   

 2.3.1 História do burnout 

 A história da pesquisa do “burnout” dividiu-se em duas fases: fase pioneira e a fase 

empírica. Na fase pioneira o trabalho foi exploratório, baseado na experiência de profissionais 

de atenção social.  Como fruto dessas pesquisas originaram-se as primeiras produções literárias 

sobre o burnout, ocorridas em meados da década de 1970. Nesse momento embrionário das 

investigações o interesse dos pesquisadores concentrava-se em descrever o fenômeno e nomeá-

lo. Diferentemente das pesquisas relativas ao estresse do indivíduo em particular, o burnout foi 

estudado com foco na relação entre o prestador de serviços e o seu receptor, sendo desde o 

início investigado como uma resposta do trabalhador ao estresse no ambiente de trabalho em 

termos de um indivíduo relacional (Maslach, Schaufeli &Leiter, 2001). 

 Quanto à metodologia predominante nos estudos, nesse momento, Maslach, Schaufeli 

e Leiter (2001) destacam que a abordagem qualitativa foi predominante e que para tanto se 
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utilizaram de técnicas como: entrevista, estudos de caso e ainda observações in loco. As 

primeiras entrevistas já evidenciaram que burnout apresentava algumas regularidades 

identificáveis: em primeiro lugar, a exaustão emocional estava frequentemente associada à 

prestação de serviços de cuidados sociais, não raro presente entre os trabalhadores. Foi também 

através dessas entrevistas que os autores observaram ainda a presença do cinismo e um excesso 

de preocupação que foram compreendidos como tentativa dos trabalhadores de lidarem com as 

emoções, como uma forma de proteção da intensa excitação emocional e sem os quais 

acreditavam acarretar ineficácia nos trabalhos. Contudo, essas atitudes produziam uma frieza 

nas relações estabelecidas levando a uma assistência insensível e desumanizada e a um 

distanciamento entre os funcionários e os clientes. Os fatores de risco comumente relatados 

nessas entrevistas foram:  elevado número de clientes com casos contenciosos;  prevalência de 

feedback negativo por parte dos clientes e  significativa escassez de recursos (Maslach, 

Schaufeli &Leiter, 2001). 

 Em síntese, a fase pioneira foi caracterizada pelo foco central nos relacionamentos entre 

o trabalhador e o cliente, mas também com seus pares e seus familiares, refletindo o caráter 

social, econômico, histórico e cultural que permeavam o contexto do burnout (Maslach, 

Schaufeli &Leiter, 2001). 

 A fase posterior denominada fase empírica passou a ser fortemente notada na década 

seguinte de 1980 em que as investigações se tornaram experimentais e sistemáticas. Nesse 

momento a metodologia empregada foi a abordagem quantitativa significando o 

desenvolvimento de escalas psicométricas, como o Maslach Burnout Inventory (MBI), 

inicialmente desenvolvida para usos para profissionais liberais; todavia com o crescimento da 

demanda sobre o conhecimento do burnout o instrumento foi adaptado aos profissionais da 

educação. 

 Na década de 1990 a fase empírica ganhou fôlego e partiu para novas direções; o 

fenômeno burnout agora era pesquisado em outros grupos profissionais: clérigos, técnicos de 

informática, militares e gerentes. Foi também nesse período em que houve uma significativa 

sofisticação nos métodos de pesquisa com utilização de ferramentas estatísticas. Começam a 

dar maior atenção aos fatores organizacionais e à interação do indivíduo com seu ambiente de 

trabalho como possíveis antecedentes das condições adversas favoráveis ao burnout. O estudo 

do burnout estava relacionado com outros conceitos como: satisfação no trabalho, 

comprometimento organizacional e o volume de negócios. 
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2.3.2 Burnout, o conceito. 

Os termos Síndrome de Burnout foram utilizados inicialmente por Herbert J. 

Freudenberger em 1974, por ocasião de seu artigo intitulado: “Staff Burn-Out” no qual discorre 

sobre o estresse vivenciado no trabalho. Ao início dos estudos sobre o burnout Freudenberger 

associou o fenômeno ao termo, “burn”, queimar, falhar, desgastar-se, esgotar-se, pois o evento 

estava relacionado às exigências de força, energia necessária às atividades profissionais, 

sugerindo que a pessoa exposta e esse tipo de estresse consumia-se física e emocionalmente. 

Freudenberger (1974) estava particularmente interessado em descobrir o que era tal distúrbio, 

como e quem estava mais propenso a desenvolvê-lo, a fim de conhecer o agravo e facilitar o 

seu manejo. O autor procurou compreender quais eram as situações que levavam ao 

desenvolvimento do distúrbio, quais as condições facilitadoras à instalação do referido agravo 

e quais principais medidas preventivas poderiam ser utilizadas. Paralelamente, e em 

convergência aos estudos de Herbert J. Freudenberger em 1974, a psicóloga social Christina 

Maslach teve importância significativa na investigação do fenômeno, tornando-se um nome de 

expressão na elucidação do constructo, no desenvolvimento de instrumentos psicométricos e 

intensa produção científica sobre o tema. 

Observa-se que a maioria dos teóricos mencionados converge para definições 

semelhantes, mas os estudos apontavam que ainda havia dúvidas, controvérsias sobre o burnout 

ser ou não um novo fenômeno a ser compreendido frente a sua especificidade. Estaria havendo 

sobreposições de ideias ou conceitos, como por exemplo, a depressão ou a satisfação no 

trabalho? O estudo de Leiter (1994) investigou as similaridades entre a depressão e o burnout 

e evidenciou que o burnout é uma síndrome multifacetada, uma construção necessariamente 

enredada em um contexto social, organizacional, enquanto que a depressão é uma construção 

unitária à qual qualquer indivíduo, independente do contexto social, pode estar sujeito. Esse  

mesmo estudo revelou ainda que as pessoas que sofrem de depressão estão mais propensas a 

desenvolver o burnout (Leiter, 1994). Para Freudenberger (1974); Morais et al., (2004); 

Tamayo (2002), os indivíduos mais propensos à síndrome de burnout são aqueles que 

demonstram atitude mais dedicada e comprometida com as atividades laborais, pessoas mais 

empáticas, idealistas e altruístas.  

 Quanto à natureza da ligação entre o burnout e a satisfação no trabalho, ainda há muitas 

especulações, seria o burnout a causa da insatisfação no trabalho ou seria a insatisfação no 

trabalho uma precursora de burnout? Os quadros citados poderiam ser perfeitamente causados 

por outro fator como, por exemplo, más condições no trabalho. Por essa razão outras pesquisas 
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são consideradas necessárias para compreender melhor essa relação (Maslach, Schaufeli & 

Leiter, 2001). 

Maslach, Schaufeli e Leiter, (2001) associam burnout ao absenteísmo, à falta de 

interesse pelo trabalho, à perda da efetividade, ao desejo de abandonar a atividade profissional 

e à diminuição do compromisso com a organização. Nesse mesmo sentido Gil Monte (2001) 

considera o burnout como uma das principais causas de acidentes de trabalho, absenteísmo e 

como importante precursor da deterioração das condições de laborais.  

 O burnout ainda pode ter um impacto negativo sobre os pares do trabalhador acometido 

sendo de certa maneira considerado como contagioso para a equipe de trabalho. Existem 

indícios de que essa influência também pode se estender ao ambiente doméstico, ou seja, nas 

relações do trabalhador com sua família (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). 

2.3.3 Antecedentes do burnout, variáveis situacionais. 

Na clássica exposição de Maslach, Schaufeli e Leiter (2001), os autores abordam a 

história, conceituação do constructo, discorrem detalhadamente sobre as três dimensões do 

burnout e seus desdobramentos para o trabalhador. Os autores destacam como importantes 

antecedentes de clima ao nível do indivíduo:  pressão de tempo;  número de horas trabalhadas;  

número de clientes; conflito de papel; falta de apoio social; falta de apoio do supervisor;  falta 

de apoio dos pares; falta de feedback; falta de participação no processo de decisões e  falta de 

autonomia. Em consonância com os estudos de Maslach, Schaufeli e Leiter, (2001), Carlotto 

(2002), aponta como fatores situacionais em seu estudo denominado Burnout em professores: 

relacionamento professor/aluno;  conflito de papel;  disciplina da classe;  excesso de tarefas 

burocráticas; falta de autonomia, entre outros. Já Peiró e Gil-Monte (1999) em seus estudos 

sobre as diversas perspectivas do burnout, destacam como antecedentes os seguintes fatores 

situacionais:  apoio social do supervisor;  conflito de papel;  ambiguidade de papel e sobrecarga 

de trabalho. Em outro estudo, Gil-Monte (2001) aponta ainda outros fatores situacionais:  

escassez de pessoas para o trabalho;  trabalho em turnos;  trato com usuários complicados;  

contato com a dor;  contato com a morte; falta de definições de tarefa e  falta de autonomia. 

Para Straub (2005) burnout tem como fatores predisponentes:  sobrecarga de trabalho e  

sobrecarga de papéis, havendo ainda outros componentes subjetivos. Os estudos empíricos de 

Grau, Vallejo e Tomás (2004), examinaram se o Modelo das Características do Posto (MCP) e 

o clima organizacional são preditores de burnout e de manifestações psicossomáticas. Os 

resultados apontaram que as variáveis do MCP predisseram as dimensões do burnout, algumas 

das variáveis do clima organizacional e implicaram consequências negativas para o trabalhador 

com o surgimento de sintomas de burnout e de manifestações psicossomáticas.  



42 
 

 

 

 

Nos trabalhos de construção e validação de uma escala de burnout derivada do Maslach 

Burnout Inventory  de Maslach e Jackson, (1981), Tamayo e Troccoli (2002), tiveram como 

participantes da pesquisa 373 pessoas com idade média de 34 anos, localizados em hospitais e 

escolas públicas e particulares do Distrito Federal. O instrumento desenvolvido era composto 

de 71 itens acompanhados por uma escala tipo Likert de cinco pontos (1 = Nunca e 5 = Sempre) 

juntamente com questões sobre características sociodemográficas. Com base nos achados, os 

autores destacaram como preditores do burnout:  gestão de desempenho;  estilos de gestão da 

chefia;  ascensão e salários;  suporte social no trabalho;  suporte material e  sobrecarga de 

trabalho. A exaustão emocional foi considerada como o fator central do burnout.  O estudo de 

Carlotto (2002) sob a perspectiva social-psicológica de Christina Maslach buscou expor os 

principais modelos explicativos de burnout em professores bem como seus antecedentes e 

consequentes. Para a autora, na atuação docente, os professores estão muito propensos ao 

desenvolvimento de burnout em razão da especificidade de suas atribuições. Ela destaca como 

antecedentes situacionais da síndrome:  relação com os alunos;  conflito de papel;  indisciplina 

da classe;  excesso de tarefas burocráticas;  excesso de tarefas extraclasse;  falta de autonomia;  

falta de participação nas definições da política de ensino;  falta de suporte social;  falta de senso 

de comunidade;  formação inadequada e deficiente quanto à abordagem nas relações 

interpessoais com os alunos, pais e administradores;  falta de condições físicas e materiais;  

muitas críticas da sociedade e  ausência de reconhecimento por parte da sociedade em geral. 

Em outro estudo, Palazzo, Carlotto e Aerts (2009) investigaram a síndrome de burnout 

e sua associação com características do cargo, percepção sobre o trabalho e contexto laboral. 

Tiveram como participantes servidores públicos municipais, na sua maioria do sexo feminino 

com média de idade de 44 anos, a maioria ocupando função de educadora. O instrumento 

utilizado para a pesquisa foi o MBI (Maslach Burnout Inventory) e um questionário para coleta 

de dados sociodemográficos. Os resultados apontaram que as três variáveis se associaram 

significativamente com dimensões que refletiam percepção negativa do ambiente e contexto do 

trabalho. Os principais antecedentes situacionais de burnout foram:  trabalho noturno ou em 

turnos variados;  trabalho em fins de semana;  turno integral com pouco deslocamento do local 

de trabalho;  posição hierárquica elevada;  instabilidade na função nos casos de ocupantes de 

cargos de confiança;  más condições de trabalho;  percepção de algum risco físico;   burocracia;  

rigidez organizacional;  excesso de normas;  falta de autonomia;  centralização;  ausência de 

suporte gerencial;  falta de participação nas decisões do grupo;  falta de participação nas metas 

organizacionais. A função de professor foi a que apresentou maior índice na dimensão exaustão 

emocional. Os principais preditores observados na pesquisa para essa categoria foram:  menor 
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tempo de serviço; excesso de críticas;  excesso de atribuições extraclasse;  falta de 

reconhecimento pela sociedade, sendo que estes dois últimos aspectos também foram 

identificados na pesquisa anterior. Este estudo ainda evidenciou que os servidores que 

apresentaram altos escores em exaustão emocional e despersonalização consideravam o 

ambiente organizacional autocrático.  

Diante da variedade de setores profissionais, há necessidade de reformulação do 

contexto situacional, levando-se em contas as relações estabelecidas em nível macro da 

organização que inclui hierarquias, regras de funcionamento, recursos e distribuição espacial. 

Dessa maneira, o foco contextual é ampliado para incluir o ambiente de gestão organizacional 

onde o trabalho ocorre. Tal enfoque destaca a importância dos valores implícitos nos processos 

organizacionais e estruturas, como se moldam os valores, os relacionamentos emocionais e 

cognições no ambiente de trabalho (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001).  

Para Maslach, Schaufeli e Leiter (2001) as relações entre burnout e aspectos situacionais 

quando comparadas às relações entre este constructo e fatores individuais são mais fortes, 

sugerindo tratar-se não de fenômeno individual e sim de fenômeno social. Nesse mesmo sentido 

o estudo de Puente-Palacios, Pacheco e Severino (2013) que investigou a influência do clima 

sobre o estresse relatado e o desempenho em trabalhadores foi destacado que, frequentemente, 

os estudos sobre estresse em trabalhadores consideram-no propriedade ou atributo do indivíduo 

como se o fenômeno não sofresse nenhuma influência de natureza social e por isso consideram 

ser pertinente abordar o fenômeno como um evento coletivo e não individual. Embora no 

burnout os níveis de estresse sejam exacerbados em relação ao estresse laboral Maslach, 

Schaufeli e Leiter (2001), tal quais Puente-Palacios, Pacheco e Severino (2013) asseveram que 

o burnout é fenômeno social, pois não diz respeito somente ao indivíduo, visto que este sofre 

consequências das práticas organizacionais estando fortemente ligado a fatores situacionais. Os 

resultados do estudo identificaram clima organizacional como antecedente de estresse entre os 

trabalhadores. 

Quanto às características pessoais, as pessoas imprimem qualidades únicas aos 

relacionamentos. Esses fatores pessoais, tais como idade, escolaridade, características de 

personalidade e atitudes em relação ao trabalho têm sido relacionados ao burnout Maslach, 

Schaufeli e Leiter (2001). 

A partir da revisão de Maslach, Schaufeli e Leiter (2001) sobre as variáveis 

demográficas, compreende-se que a variável idade tem estado associada ao burnout. Os 

apontamentos desses autores revelam que os trabalhadores com menos de 30 anos estavam mais 
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suscetíveis ao burnout que os trabalhadores com idades superiores o que sugere que os 

indivíduos com maior idade lidam melhor com as adversidades do ambiente de trabalho. 

A variável demográfica sexo não se mostrou como forte preditor de burnout; algumas 

vezes os estudos apontam para maior burnout em mulheres, outras vezes apontam maiores 

índices em homens e em outros não se encontram diferenças globais. Uma pequena mais 

significativa diferença entre os sexos apontam que os homens apresentam maiores níveis de 

cinismo em relação às mulheres. Já no que se refere aos níveis de exaustão as mulheres 

apresentam níveis mais elevados (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001, p.410). 

A revisão de Maslach, Schaufeli e Leiter (2001) apontou que os solteiros, em especial 

os homens, estavam mais propensos ao burnout. O mesmo se observou sobre esse grupo em 

relação aos divorciados. Quanto ao nível educacional os estudos revelaram que os mais 

instruídos estavam mais propensos ao burnout. Embora não tenha sido possível interpretar com 

precisão esse achado, os pesquisadores arriscaram afirmar que tal fato pode estar associado a 

seguinte ideia: melhor formação leva a ocupações com maiores responsabilidades, mais estresse 

e à possibilidade de maior angustia diante do insucesso. 

Quais pessoas estão mais predispostas a desenvolverem burnout? Segundo Maslach, 

Schaufeli e Leiter (2001) os cinco grandes fatores de personalidade têm-se revelado associados 

ao burnout. A dimensão do neuroticismo que inclui ansiedade, hostilidade, depressão, 

autoconsciência e vulnerabilidade tem estado associada à burnout. Os autores discorrem que os 

neuróticos são pessoas emocionalmente instáveis e propensas ao sofrimento psíquico. As 

pessoas que tem pouca participação em atividades da vida diária, baixa autoestima, pouco senso 

de controle sobre os eventos que o cercam e pouca aceitação às mudanças estão mais sujeitas 

ao burnout. Também enfatizam que aqueles que têm locus de controle externo, ou seja, atribuem 

o que lhes acontece a condições alheias à sua vontade também estão mais sujeitos ao burnout. 

Os achados apontaram também que diante de situações estressantes aqueles que têm uma 

conduta de enfretamento, estão associados a menos burnout e a maior eficácia (Maslach, 

Schaufeli & Leiter 2001). No estudo de Tamayo (2002), em que se investiga a exaustão 

emocional, um dos componentes do burnout, o autor enfatiza que as pessoas mais empáticas, 

altruístas, idealistas e sensíveis estão mais propensas à exaustão emocional e ao burnout. 

 

2.3.4 Consequentes do Burnout - Efeitos ao nível individual e organizacional 

Como fora mencionado, o burnout traz prejuízos à saúde física e mental do indivíduo; 

contudo tais resultados não afligem somente ao trabalhador, mas também a organização da qual 

ele faz parte. 
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Straub (2005) destaca que, eventualmente, todas as pessoas passam por estresse no 

ambiente de trabalho; todavia para aqueles para os quais esses eventos são crônicos, os 

resultados poderão levar a imensos prejuízos a saúde e à efetividade no trabalho. Quanto aos 

reflexos no organismo, afirma que burnout está relacionado à  doenças cardíacas;  hepáticas;  

pulmonares;  câncer e  suicídios.  

Freudenberger (1974) discorreu sobre diversos problemas que podem atingir o 

trabalhador como:  cansaço;  fadiga;  problemas gastrointestinais;  dores de cabeça,  insônia e  

dispneias. Suas manifestações comportamentais podem ser:  cansaço emocional; irritação 

instantânea;  frustração;  raiva;  desconfiança; rigidez; intransigência;  paranoia  sentimento de 

onipotência;  perda de motivação. Da mesma forma, os estudos de Schaufeli e Enzmann (1998), 

ampliam e convergem para os mesmos sintomas mencionados por Freudenberg (1974).  

 Com respeito à organização, o burnout também traz prejuízos importantes. Como seria 

de se prever, o burnout não acomete somente a saúde do trabalhador, mas também a saúde da 

organização, como relatam os achados de Gil-Monte (2001) em que se podem destacar 

importantes consequências como:  deterioração da qualidade dos serviços; absenteísmo 

elevado;  tendência ao abandono do posto e da organização;  aumento dos conflitos entre os 

usuários e trabalhadores;  aumento de acidentes no trabalho. Na mesma direção apontam os 

achados de Tamayo (2002) ao destacar como consequências para a organização:                          

rotatividade; absenteísmo; insatisfação no trabalho; desempenho deficiente;  atitudes negativas 

em relação ao trabalho. Tamayo e Troccoli (2009) destacam como possíveis variáveis 

consequentes do burnout, ao nível individual:  depressão; queixas psicossomáticas; problemas 

de saúde;  uso de drogas;  atitudes inadequadas;  insatisfação no trabalho;  falta de 

comprometimento organizacional;  intenção de abandonar o trabalho. 

Ao nível organizacional:  absenteísmo;  excesso de licenças médicas;  alta rotatividade 

de trabalhadores;  baixo desempenho e  má qualidade dos serviços. Em concordância com 

Tamayo e Troccoli (2009), Gil Monte e Peiró (1999), também destacam como variáveis 

consequentes:  insatisfação no trabalho;  problemas de saúde;  propensão ao absenteísmo e  

abandono da organização. Para os autores esses efeitos também têm consequências importantes 

sobre os trabalhadores e sobre o funcionamento adequado das organizações.  

Do mesmo modo às conclusões de Tamayo e Troccoli (2009), os estudos de Palazzo, 

Carlotto e Aerts (2009) evidenciaram um aumento nas licenças médicas relacionadas ao 

burnout no corpo dos servidores públicos municipais objeto de suas investigações, 

evidenciando as repercussões sociais do problema. Para esses servidores, o exercício da função 

e o convívio com os colegas pode aumentar o sofrimento destacando o sentimento de baixa 
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realização profissional. Nas pesquisas voltadas aos profissionais de serviço social, Grau, 

Vallejo e Tomás (2004) identificam variáveis consequentes como:  tensão nervosa;  vertigens;  

enxaquecas;  insônia;  falta de ar;  taquicardia;  dores de estômago;  dores nas costas;  dor no 

peito;  crises asmáticas;  mãos úmidas;  mãos trêmulas;  sentimento de estar desgastado entre 

outros, todos associadas ao clima organizacional prevalente na organização. Ao investigar a 

síndrome de burnout no trabalho docente, Carlotto (2002) traz à luz a condição desse 

profissional como um dos mais ameaçados pela síndrome de burnout, destaca que o processo 

do burnout é individual com surgimento, paulatino, cumulativo e progressivo em gravidade 

sem a percepção de sua instalação. Com respeito às consequências mais frequentemente 

identificadas nessa categoria profissional a autora refere:  exaustão emocional;  exaustão física;  

estados de humor irritadiços;  ansiedade;  raiva;  tristeza;  perda de entusiasmo;  antipatia pelo 

corpo discente, pais e colegas de trabalho;  ausência de otimismo;  frustração;  sentimentos de 

hostilidade;  visão depreciativa da profissão;  autodepreciação.  E do ponto de psicossomático 

são apontados:  insônias;  úlceras;  dores de cabeça;  hipertensão arterial. Também são 

expressivos outros achados como:  abuso de álcool;  abuso de medicamentos que desencadeiam 

ainda transtornos de ordem social frequentemente com prejuízo nas relações familiares. 

Carlotto (2002) ainda chama a atenção de que os mais predispostos a desenvolver a síndrome 

são justamente os profissionais mais idealistas. 

2.3.5 Medidas de Burnout 

A partir dos anos de 1980 na fase empírica das pesquisas sobre o burnout observou-se 

um crescente interesse pelo desenvolvimento de instrumentos para mensurar o constructo.               

Nesse contexto Maslach e Jackson (1981) desenvolveram a MBI                                                                  

(Maslach Burnout Inventory) que foi concebida para avaliar o burnout em profissionais liberais; 

todavia devido ao crescente interesse pelo fenômeno, esse instrumento acabou por ser adaptado 

para o uso nos trabalhadores ligados ao ensino. Na década posterior o burnout passou a ser 

investigado, como já mencionado, entre outras categorias como: clérigos, técnicos de 

informática, militares e gerentes. A abordagem sobre o fenômeno passou a ser investigada de 

forma mais acurada com o uso de ferramentas estatísticas e uma metodologia mais sofisticada 

(Maslach, Schaufeli & Leiter 2001). 

Segundo Schaufeli, Bakker, Hoogduin, Schaap e Kladler (2001), o MBI (Maslach 

Burnout Inventory) é de longe o instrumento psicométrico mais identificado em artigos de 

periódicos e dissertações, aponta que cerca de 90% dos estudos se utilizam deste instrumento 

para avaliarem a prevalência do burnout, o que também é ratificado por outros estudos de 

(Maslach, Schaufeli & Leiter 2001). 
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Existem três versões do MBI (Maslach Burnout Inventory): 1) MBI-HSS pesquisa de 

serviços humanos com as subescalas (exaustão, cinismo, eficácia profissional), 2)MBI-ED 

versão educador, também com as sub escalas (exaustão, cinismo, eficácia profissional ) e             

3) MBI-GS levantamento geral com as sub escalas ( exaustão emocional, despersonalização e 

baixa realização profissional) ( Leiter & Maslach, 1999). 

Breve levantamento da literatura revela como se pode perceber a seguir que o MBI é o 

instrumento de medida de burnout mais utilizado para avaliar o fenômeno. No âmbito nacional 

podem-se destacar os estudos de Palazzo, Carlotto e Aerts (2009) que investigaram os fatores 

associados à síndrome de burnout em funcionários públicos municipais.  O instrumento 

utilizado para mensurar o burnout foi a MBI traduzida e adaptada, constituída por 22 itens que 

avaliam três dimensões de burnout: exaustão emocional;  despersonalização e  baixa realização 

profissional respondida em escala de respostas do tipo Likert onde: 0 = nunca e 6 = sempre.  

Tal qual Palazzo, Carlotto e Aerts (2009), Tamayo (2002) adaptou parte da subescala     

(exaustão emocional) de Maslach e Jackson (1981) para uso em seus estudos sobre a exaustão 

emocional e as relações com a percepção de suporte organizacional e as estratégias de 

enfrentamento no trabalho. Nesse contexto a subescala da exaustão emocional continha as 

seguintes dimensões:  exaustão psicológica; percepção de desgaste.  

Os trabalhos de Salanova e Schaufeli (2007) investigaram as relações entre burnout e a 

falta de eficácia no ambiente acadêmico, o instrumento utilizado pelos autores também foi a 

MBI-SS que é composto por 16 itens e são agrupados em três escalas:  exaustão;  cinismo e  

eficácia acadêmica. Todos os itens foram pontuados de acordo com uma escala tipo Likert onde: 

0= (nunca) a 6= (sempre).  

Grau, Vallejo e Tomás (2004) investigaram o burnout e manifestações psicossomáticas 

como decorrentes do clima organizacional e motivação no trabalho, para tanto o instrumento 

utilizado foi o MBI na versão espanhola em que é constituído de 22 itens distribuídos em três 

fatores denominados: esgotamento emocional, despersonalização e realização pessoal no 

trabalho. Também foi utilizada uma escala de respostas do tipo Likert de sete pontos. 

 Tal qual Grau, Vallejo e Tomás (2004), Pereira et al. (2014) fizeram uso desse mesmo 

instrumento (MBI) em suas investigações sobre burnout e a interação trabalho família em 

enfermeiros. Já Dal Pai, Lautert, Souza, Palucci, e Tavares (2015) investigaram a violência, 

burnout e transtornos psíquicos menores no trabalho hospitalar. O instrumento utilizado 

também foi o MBI. Os estudos de Bakker, Zee, Lewig e Dollard (2002) investigaram a relação 

entre os cinco grandes fatores da personalidade e o burnout, o instrumento utilizado também 

foi o MBI.  Nos estudos de Gil Monte, Roman e Selva-Santiago (2006) que investigaram a 
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relação entre a síndrome de burnout e sintomas cardiovasculares. O instrumento utilizado foi o 

MBI-GS em uma adaptação espanhola que se compõe de 16 itens distribuídos em três 

dimensões: esgotamento com cinco itens, cinismo com cinco itens, e eficácia profissional com 

seis itens, respondidos em uma escala do tipo Likert de sete pontos onde 0=Nunca a 6=Todos 

os dias. 

Conforme descrito nos estudos de Schaufeli, Bakker, Hoogduin, Schaap e Kladler 

(2001), a MBI é utilizada tanto no seu país de origem, quanto na Europa. Pode-se concluir pelos 

artigos citados que também são amplamente aceitos na América do Sul, caracterizando sua 

sagração como instrumento fidedigno e de ampla aceitação pela comunidade científica em 

geral.  

Tende-se a pensar que burnout é um fenômeno não encontrado entre servidores 

públicos, categoria leigamente classificada como aquela que priva de condições especiais de 

trabalho. Todavia, como categoria profissional pouco conhecida da sociedade em geral, os 

servidores públicos atuam em diversas áreas profissionais e sofrem pressões e cobranças 

desconhecidas pela comunidade. De modo a dar um pouco mais de conhecimnto sobre esta 

categoria de trabalhadores, a seguir serão apresentadas sumariamente um pouco das condições 

legais às quais estão submetidos, quando comparados à CLT, além de se tratar também de 

estudos sobre burnout nesta categoria de trabalhadores. 

 

2.4 O servidor público federal e burnout 

Segundo Di Pietro (2014) o servidor público é a pessoa física que presta serviços ao 

Estado e a entidades da Administração Direta e Indireta com vínculo empregatício, 

remunerados por recursos advindos dos cofres públicos.  

O servidor público federal é regido pela lei 8112 (1990) o que lhe confere algumas 

condições especiais em sua carreira profissional. Conforme dispõe a lei supracitada, cito o 

artigo 2º da referida lei: “O servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público”. 

A administração pública tem sido confrontada por demandas para melhores resultados 

dos serviços prestados à população, apesar da escassez de recursos.  

Na atualidade, os sujeitos que trabalham em empresas estatais vivem os reflexos das 

transformações, as exigências do novo mercado de trabalho formal, e são impelidos a 

buscar outro perfil mais flexível. A demanda de estar empregável é real nessas 

empresas, porque ali se observa o movimento do Estado para enxugar e reduzir o quadro 

de vagas de trabalho. (Rodrigues, Imai & Ferreira, 2001, p.124). 
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Porto (2006) destaca que a maioria dos servidores públicos desempenha serviços do tipo 

intelectual, estruturados em ritos processuais rígidos e alicerçadas em normas jurídicas 

complexas, por vezes contraditórias. 

No intuito de destacar as principais diferenças e similaridades entre estatutários e 

celetistas estão reunidas algumas informações, para  uma melhor compreensão das condições 

as quais essa amostra de trabalhadores está sujeita e as possíveis relações com clima e burnout  

(Tabela 2). 

  

Tabela. 2 Comparativo entre os regimes CLT e RJU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A síndrome de burnout é considerada um problema significativo no campo da saúde dos 

trabalhadores, todavia encontram-se poucos estudos populacionais com servidores públicos. 

(Palazzo, Carlotto & Aerts, 2012). Para Balassiano, Tavares e Pimenta (2011) há uma carência 

de pesquisas sobre o estresse ocupacional na administração pública, motivo pelo qual 

consideram oportuno e relevante o desenvolvimento de estudos empíricos, especialmente 

diante da Reforma do Aparelho do Estado, das novas práticas gerenciais e da adoção de novas 

tecnologias.  

Profissões tradicionais estão passando por transformações o que exige maior 

flexibilização diante de novas tarefas, flexibilização funcional, rodízios, polivalência e 

multiqualificação e exigência da capacidade de realizar tarefas complexas de forma criativa. 

(Ferreira, Alves & Tostes, 2009). 

Consolidação das Leis do Trabalho X Regime Jurídico Único   

      CLT RJU 

Lei 5452/1943     X   

Lei 8112/1990       X 

Contrato de trabalho   X   

Termo de Posse       X 

Estabilidade após 3 anos     X 

Estabilidade relativa   X   

Contribuição INSS 11%     X 

Contribuição INSS 8%   X   

FGTS     X   

Aposentadoria proporcional   X   

Aposentadoria integral     X 

Aposentadoria conforme teto   X   

Licença adotante     X X 

Licença acompanhamento familiar   X 
Licença sem remuneração     X 

Elaborado pela autora com base na Lei da CLT e Lei 8112/90   
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Acompanhando a tecnicidade do mundo, vai-se, paulatinamente, necessitando de um 

trabalhador com maiores habilidades, ágil, que saiba lidar com uma nova representação de 

mundo, mesmo que seja para ocupar um cargo simples como o de telefonista. Essa pessoa tem 

de dominar sua língua, em alguns casos outro idioma, de ter rapidez tanto manual, como na voz 

e na mente, além de uma bagagem de informação disponível enquanto recurso pessoal para, 

ante qualquer dificuldade, utilizá-la. (Heloani & Capitão, 2003, p.103) 

 Para Lancman, Sznelwar, Uchida, Seiji e Tuacek (2007), embora os servidores públicos 

vivenciem relações mais estáveis no que tange à estabilidade do trabalho, também estão 

expostos a outras formas de instabilidade oriundas da:  precarização do trabalho,  possibilidade 

de privatizações,  terceirização das atividades,  deterioração das condições de trabalho e  

deterioração do desgaste da própria imagem, frente à responsabilização pelas deficiências e 

crise das instituições. Segundo Palazzo, Carlotto e Aerts (2012) a descontinuidade da gestão, 

os privilégios predominantes em muitas instituições públicas podem gerar pressões e estresse. 

Surgem como fortes preditores de burnout entre servidores públicos:  a conjuntura política e  as 

ingerências político-partidárias, ambas favorecedoras da síndrome de burnout podendo levar os 

servidores ao sentimento de impotência, entre outros, frente à impossibilidade da administração 

dos recursos disponíveis que não dependem exclusivamente de si, mas de uma ampla gama de 

medidas que acabam por exceder a sua autonomia e autoridade. 

No tocante ao estilo de gestão Palazzo, Carlotto e Aerts (2012) destacam o caráter 

centralizado, paternalista, com importante sujeição às políticas conjunturais. Para os autores o 

serviço público é carente de instrumentos de gestão adequados. Somem–se a esse quadro 

possíveis condições laborais precárias em que se observa o ambiente favorável à instalação da 

síndrome de burnout nos servidores públicos. 

De acordo com os estudos de Ferreira, Alves e Tostes (2009) o novo trabalhador precisa 

ser capaz utilizar novas ferramentas tecnológicas, lidar com problemas menos estruturados, ter 

habilidades nos relacionamentos interpessoais, na comunicação, na solução de conflitos, no 

trabalho em equipe, em suma: lidar bem em ambientes de maior incerteza. A reforma do 

Aparelho do Estado prevê estas transformações e cada vez mais os servidores têm enfrentado 

esses novos paradigmas. Todavia os investimentos necessários a essa profissionalização, 

frequentemente, têm estado aquém do necessário, trazendo desconforto aos servidores.  
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3. Problema de pesquisa, objetivos, variáveis e hipóteses. 

 

3.1 Objetivo geral 

Identificar as relações entre o clima organizacional e a síndrome de burnout.  

 

3.2 Objetivos específicos 

▪ Analisar e descrever o clima organizacional prevalente; 

▪ Analisar e descrever os níveis de burnout dos servidores participantes do estudo; 

▪ Analisar e descrever as relações entre clima organizacional e incidências de burnout entre 

servidores participantes do estudo;     

▪ Verificar se existem diferenças na percepção de clima organizacional de servidores com e 

sem síndrome de burnout e descrevê-las.  

 

3.3 Hipóteses 

 

H1: O clima organizacional está associado à síndrome de burnout em servidores  

públicos de uma instituição federal de ensino. 

H2: Servidores com síndrome de burnout percebem pior clima organizacional do que 

aqueles sem síndrome de burnout. 

 

 

 

                                                              H1 

                                                                       

Figura. 2 Modelo de pesquisa do estudo. 

 

  

Burnout 
servidores 

Clima 
organizacional 
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4. Método 

4.1 Participantes 

 

 Participaram da pesquisa 201 servidores públicos federais, de ambos os sexos, sendo 

57,7% do sexo masculino. A idade média apontada foi 37 anos, 55,2% informaram se casados,  

56,2% não possuem filhos, 22,9% informaram ter apenas um filho. Esta é uma constatação 

interessante que revela a atual tendência da sociedade brasileira que é o pequeno número de 

filhos: mais de 79% dos declarantes possuem até um filho. Na atividade funcional, 5% dos 

indivíduos eram docentes sem dedicação exclusiva, 34,3% eram docentes com dedicação 

exclusiva, 60,7% dos servidores constituíam o corpo de técnicos administrativos. 

 O tempo médio na atividade profissional registrado foi 55,43 meses com uma carga de 

trabalho semanal de aproximadamente 35,84 horas, 7% possuem outro vínculo empregatício, 

2% concluiu o ensino médio, 7% possui o superior completo (Tabela 3). A Tabela. 3 revela 

outros detalhes das características dos participantes. 
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Tabela. 3 Descrição dos perfis demográficos dos participantes (N= 201) 

Dados de 
identificação 

Variações N % Mediana DP 

Idade       36 9,36 

Sexo 
Masculino 116 57,7     

Feminino 85 42,3     

Estado civil 

Casado (a) 111 55,2    

Solteiro (a) 74 36,8   

Divorciado (a) 9 4,5   

União Estável 7 3,5    

Quantidade de filho 

0 113 56,2    

1 46 22,9   

2 31 15,4   

3 7 3,5   

4 4 2    

Escolaridade 

      
Percentual 
acumulado   

Ensino médio completo 4 2 2,0  

Superior incompleto 14 7 9,0  

Superior completo 23 11,4 20,4  

Especialização incompleta 11 5,5 25,9  

Especialização completa 55 27,4 53,2  

Mestrado incompleto 16 8 61,2  

Mestrado completo 33 16,4 77,6  

Doutorado incompleto 13 6,5 84,1  

Doutorado completo 21 10,4 94,5  

Pós-Doutorado incompleto 4 2 96,5  

Pós-doutorado completo 7 3,5 100,0  

Cargo chefia 
Sim 70 34,8    

Não 131 65,2     

Cargo 

Docente SEM dedicação 
exclusiva 

10 5    

Docente com dedicação 
exclusiva 

69 34,3   

Técnico administrativo 122 60,7    

Outro vinculo de trabalho 
Não 187 93     

Sim 14 7     

Turno de trabalho 

Diurno 115 57,2     

Noturno 29 14,4   

Ambos 57 28,4     
 
 
Fonte: Elaborada pela autora 
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4.2 O local de coleta de dados 

 

 A coleta dos dados foi realizada eletronicamente, na reitoria e nos campi da instituição 

federal. Foi encaminhado e-mail convidando os servidores; nele foi disponibilizado acesso a 

um “link” contendo todas as informações acerca da pesquisa.  

A instituição em que foi realizada a pesquisa de campo é uma autarquia federal, 

detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 

disciplinar, conforme (Redação dada pela Lei nº 12.677, de 2012). 

Trata-se de uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares 

e multicampi, possuindo unidades na capital e interior paulista, especializados na oferta de 

educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na 

conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas. É 

órgão equiparado às universidades federais, possuindo autonomia para atuar como instituições 

acreditadoras e certificadoras de competências profissionais.  

A estrutura organizacional conta com o reitor e cinco pró-reitorias: pró-reitoria de 

ensino, pró-reitoria de administração, pró-reitoria de desenvolvimento institucional, pró-

reitoria de extensão e pró-reitoria de pesquisa e informação. 

A instituição tem por finalidade ofertar educação profissional e tecnológica, em todos 

os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas à atuação 

profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento 

socioeconômico local, regional e nacional. Possui cerca de 4000 funcionários entre técnicos 

administrativos e docentes e aproximadamente 28 mil alunos matriculados.  

4.3 Instrumentos 

 Foi disponibilizada aos respondentes a Escala de Clima Organizacional – ECO, de 

Martins et al. (2004), a Escala de Caracterização do Burnout – ECB, de Tamayo e Troccoli 

(2009) e um questionário de dados sociodemográficos construído para esse estudo. A ECO é 

uma escala válida, fidedigna e autoaplicável. Esta escala demonstrou sua validade e sua 

fidedignidade (cálculos do α de Cronbach para verificação da confiabilidade) nos estudos de 

construção e validação (Martins et al. 2004). É uma escala é multifatorial composta por 63 itens, 

distribuídos por cinco fatores: Apoio da chefia e da organização, questões de 01 a 21, 

Recompensa, questões de 22 a 34, Conforto físico, questões 35 a 47, Controle/pressão, questões 

48 a 56 e Coesão entre colegas, questões 57 a 63. Seus resultados devem ser apurados por fator. 

Assim, haverá um resultado (ou média fatorial) para cada um dos fatores, ou seja, o diagnóstico 

do clima organizacional será feito baseando-se em cinco aspectos (os fatores da ECO). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12677.htm#art5
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 Para tanto, somam-se os “valores marcados pelos respondentes em cada item de cada 

fator e dividindo-se o total pelo número de itens”. Desse modo, por exemplo, para o Fator 1, 

apoio da chefia e da organização, somam-se os valores das respostas aos itens 1 até o 21 e 

divide-se o resultado por 21. Depois, somam-se as médias de cada respondente e assim 

sucessivamente. Os resultados das médias fatoriais deverão ser sempre um número entre 1 e 5 

que é a amplitude da escala de respostas. 

 Para interpretá-los, deve-se considerar que quanto maior for o valor da média fatorial, 

melhor é o clima organizacional. Além disso, valores maiores que 4 tendem a indicar bom clima 

e menores que 2,9 a apontar clima ruim. “(Martins, 2008, p.34)", Tabela. 4.  

 

Tabela. 4 Descrição do instrumento de Clima Organizacional 

Variável                       Fator Escala de respostas Itens 

Alfas de 
Cronbach 

Validação 

Clima 
organizacional 

 

Apoio da chefia e 
 da organização * 1= discordo totalmente; 

 2 = discordo; 
3=nem concordo nem discordo; 

4=concordo;  
5=concordo totalmente                        

1 ao 21 0,92 

  recompensa * 22 ao 34 0,88 

conforto físico * 35 ao 47 0,86 

controle/pressão * 48 ao 56 0,78 

coesão entre colegas *  57 ao 63 0,78 

Fonte: Elaborado pela autora     

Nota: * Martins  (2008) 
 

 

  A ECB também é uma escala multifatorial composta por três fatores: Exaustão 

emocional (12 itens, α = 0,93), Desumanização (10 itens, α = 0,84) e Decepção no trabalho (13 

itens, α = 0,90) constituindo 35 itens (Tamayo & Tróccoli, 2009). Seus resultados devem ser 

apurados por fator. Assim, haverá um resultado (ou média fatorial) para cada um dos fatores, 

ou seja, o diagnóstico do burnout será feito baseando-se em três aspectos (os fatores da ECB).

 Isso é feito somando-se os valores marcados pelos respondentes em cada item de cada 

fator e dividindo-se o total pelo número de itens. Desse modo, por exemplo, para o fator uma 

exaustão emocional soma-se os  itens dessa dimensão e divide-se o resultado pelo número de 

itens nessa dimensão, procede-se assim sucessivamente para todas as dimensões. Depois, soma-

se a média de cada respondente.  Os resultados das médias fatoriais deverão sempre ser um 

número de 1 a 5 que é amplitude da escala de respostas.  

 Para interpretá-los deve-se considerar que quanto maior for o valor da média fatorial, 

maior é a exaustão emocional. Valores maiores que quatro tendem a indicar muita exaustão e 

menores que dois, pouca exaustão. Os fatores exaustão emocional e desumanização são os 



56 
 

 

 

 

núcleos centrais do burnout, segundo Maslach, Schaufeli e Leiter (2001). Portanto níveis 

maiores do que a média da escala em ambos, já caracterizam burnout.  

 

Tabela. 5 Descrição do instrumento da escala de Burnout 

Variável Escala Valores Itens Alfas de Cronbach Validação 

Burnout 
 

exaustão emocional * 

1= nunca; 2 = raramente; 
3=algumas vezes ; 

4=frequentemente; 
5=sempre                        

1,4,7,10,13,16,19,22,24,27,
29,31 

0,93 

desumanização * 2,5,8,11,14,17,20,26,30,34 0,84 

decepção no trabalho 
* 

3,6,9,12,15,18,21,25,28,32,
33,35 

0,90 

Fonte: Elaborado pela autora     

Nota: * Tamayo & Tróccoli (2009) 

 

4.4 Procedimentos 

4.4. 1 De coleta 

Os e-mails dos prováveis participantes foram obtidos no setor de RH da organização. 

Os servidores públicos foram chamados a participarem da pesquisa por meio de convite enviado 

aos e-mails corporativos disponibilizados por este setor da instituição. No corpo da mensagem 

havia um “link” que permitiu o acesso ao questionário de pesquisa em ambiente virtual para as 

respostas e posterior devolução eletrônica à pesquisadora. No link estavam contidos os 

seguintes documentos:  carta contendo esclarecimentos sobre a participação;  TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido), o qual deveria ser lido e, se houvesse interesse em 

participar da pesquisa, o respondente assinalava “Li e concordo” no campo solicitado para dar 

continuidade à sua participação; foi informado ao respondente que o referido termo deveria ser 

salvo por ele em sua máquina ou em outra mídia que julgar conveniente;  o questionário de 

dados sociodemográficos para caracterização dos participantes e  os instrumentos de pesquisa: 

ECO (Escala do Clima Organizacional) e ECB (Escala de Caracterização do Burnout). Depois 

de responder ao questionário, as respostas foram salvas automaticamente e arquivadas para 

acesso posterior do pesquisador. 

A participação na pesquisa foi voluntária, os aspectos éticos para a pesquisa com seres 

humanos foram preservados em atendimento às determinações das instituições de ensino, da 

legislação vigente (Res. 466/12 do CNS), bem como da área científica. Foi totalmente 

preservado o anonimato dos participantes. 



57 
 

 

 

 

4.4. 2 De análise de dados 

            Para o tratamento dos dados foi utilizado o programa "Statistic Package of Social 

Science”    ( SPSS), versão 21.0, que compôs um banco de dados. Foram calculadas médias, 

desvios-padrão, frequências, medianas, correlações de Pearson e analises de variâncias para 

atingir os objetivos e testar as hipóteses do estudo.   
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5. Resultados e Discussão 

 De acordo com o modelo hipotetizado neste estudo, buscou-se investigar se o clima 

organizacional estava associado à síndrome de burnout em servidores públicos federais e se 

estes, quando acometidos pela síndrome, perceberam pior clima organizacional que seus pares 

não atingidos pelo burnout.  Além disso, buscou-se identificar o clima prevalente na instituição, 

de acordo com a percepção dos mebros organizacionais.  

Os resultados revelaram que o clima é considerado mediano e revelam ainda haver 

associação entre o clima organizacional e o burnout nos servidores, corroborando a hipótese 

H1 em que se afirmava que o clima organizacional estaria ligado à instalação do burnout nos 

servidores. Embora os servidores tenham compartilhado percepções heterogêneas quanto ao 

clima organizacional prevalente (Tabela 7), foi possível verificar que os que referiram maiores 

experiências de burnout perceberam pior clima organizacional, o que ratificou a hipótese H2 

em que se afirmava que os servidores com síndrome de burnout percebem pior clima 

organizacional do que aqueles que não têm tal agravo.   

5.1 A estabilidade das escalas 

  Primeiramente foi apurado o comportamento das escalas utilizadas em termos de sua 

confiabilidade. Os resultados do cálculo do alpha de Cronbach para cada um dos fatores da 

ECO e da ECB são apresentados na Tabela 6 e comentados a seguir. 

 

Tabela. 6 Cálculos do alpha de Cronbach das escalas ECO e ECB 

Variável Escala 
Alfas de Cronbach 

Estudo atual 

Clima organizacional* 
 

apoio da chefia e da organização  0,96 

recompensa  0,90 

conforto físico  0,93 

controle/pressão  0,83 

coesão entre colegas  0,91 

Burnout** 
 

exaustão emocional  0,96 

desumanização  0,90 

decepção no trabalho  0,94 

Fonte: Elaborado pela autora  

Nota: *Martins (2008);** Tamayo & Tróccoli (2009).  

 

 Como se pode observar, os valores dos alfas dos fatores das escalas no estudo foram 

levemente superiores aos apresentados em seus estudos de validação (Tabela 5), revelando a 

ótima estabilidade delas neste caso. 
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5.2 Caracterização do clima e do burnout 

Depois disso, procedeu-se ao cálculo das médias fatoriais. Na dimensão exaustão 

emocional da ECB, os participantes obtiveram média 2,33 significantemente menor do que 3 

(Tabela 7) e maior do que 2. Assim, pode-se inferir que os participantes aproximaram-se 

visualmente mais do ponto dois, indicando que os servidores (docentes e técnicos 

administrativos) embora eventualmente sintam-se exaustos emocionalmente na maioria das 

vezes não se sentem frustrados, sobrecarregados, esgotados emocionalmente e consumidos em 

razão da atividade profissional e interações sociais estabelecidas. Os estudos de Carlotto & 

Camara (2007) apontaram para resultados similares com média 2,21 para exaustão emocional 

em uma amostra constituída exclusivamente por professores universitários denotando relação 

frequente entre a atividade docente e a incidência de burnout, como defendem os estudos de 

Maslach, Schaufeli e Leiter (2001). 

 

Tabela. 7 - Síntese das médias, medianas, desvios padrão, coeficientes de variação, testes t e 

comparações entre grupos das variáveis do estudo (n=201). 

Variável Média Me DP  

Coef. 

variaçã

o 

Teste t ANOVA 

Valor de t 

Valor 

do 

 teste 

Média 

 Homens 

Média  

Mulheres Valor de F 

Exaustão  

emocional 
2,33 2,17 0,96 41% -9,871* 3 2,35;  

DP=0,99 

2,31;  

DP=0,92 

F=(1,199)= 

0,074 

     4,935* 2     

Desumani-

zação 
2,02 1,80 0,72 36% -19,859* 3 

2,10;  

DP=0,80 

1,91;  

DP=0,59 

F=(1,199)= 

3,448 

     0,408 2       

Decepção 

no trabalho 
2,19 2,00 0,93 42% -12,054* 3 2,23;  

DP=0,99 

2,14;  

DP=0,84 

F=(1,199)= 

0,391 

     2,954* 2      

Apoio da 

chefia 
3,15 3,19 0,87 28% 13,819* 4 

3,07;  

DP=0,89 

3,25;  

DP=0,84 

F=(1,199)= 

2,176 

     2,397* 3      

Recom-

pensa 
2,19 2,23 0,68 31% 16,85* 3 

2,16;  

DP=0,67 

2,23;  

DP=0,69 

F=(1,199)= 

0,583 

     3,968* 2     

Conforto 

físico 
3,09 3,15 0,87 28% -14,772* 4 

3,04;  

DP=0,85 

3,15;  

DP=0,90 

F=(1,199)= 

0,680 

     1,494 3       

Controle/ 

Pressão 
2,45 2,33 0,73 30% -10,578* 3 

2,50;  

DP=0,73 

2,39;  

DP=0,74 

F=(1,199)= 

1,164 

     8,731* 2       

Coesão 

 entre 

colegas 

3,44 3,57 0,87 25% -9,122* 4 3,32;  

DP=0,92 

3,60;  

DP=0,77 

F=(1,199)= 

5,192* 

     7,166* 3    

* p<0,05  
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Na dimensão desumanização, os servidores obtiveram média 2,02, estatisticamente 

igual ao ponto 2 da escala de respostas (Tabela 7),  evidenciando que raramente desumanizam 

as pessoas com as quais têm contato durante o trabalho em especial nos relacionamentos com 

os pares e recebedores dos serviços prestados, resultados similares, embora com sinais de 

elevação, foram obtidos por Oliveira, Tristão e Neiva (2006) que investigaram burnout em 

profissionais de saúde com média 2,20, indicando um crescente aumento da experiência de 

desumanização, corroborando os pressupostos de Tamayo (2009) para quem a desumanização 

engloba atitudes negativas e duras de indiferença e distanciamento exagerado dos profissionais 

em especial quanto aos usuários recebedores dos seus serviços, o que não se observa no presente 

estudo, talvez devido à diferença de amostras que, no caso deste estudo envolveu profissionais 

docentes e técnicos administrativos. Por fim, na dimensão decepção no trabalho deste estudo 

apurou-se a média 2,19 também com pontuação significantemente menor do que o ponto 3 da 

escala de respostas, mas maior do que o ponto 2. Todavia, visualmente, 2,19 fica mais próximo 

do ponto 2.   Isto indica que os servidores, raramente, sentem-se decepcionados com suas 

atividades profissionais e o com ambiente de trabalho. Já o estudo de Tironi (2007) que 

investigou burnout em médicos pediatras, obteve média 1,50 evidenciando que esses 

profissionais tendem a experimentar frustração, desilusão e desânimo preditos pela ausência de 

controle sobre o trabalho e reconhecimento como foi observado no estudo, ratificando a 

afirmação de Maslach, Schaufeli e Leiter, (2001) em que considera, a ausência de controle 

sobre o trabalho, autonomia e reconhecimento como possíveis preditores de decepção no 

trabalho. Essa divergência de achados talvez possa ser explicada pela diferença das populações 

investigadas, pois os médicos embora tendam a se sentirem decepcionados, mostram-se menos 

propensos, possivelmente pela característica dos profissionais da área de saúde dos quais se 

espera maior altruísmo e complacência. 

Com relação ao clima organizacional, os servidores percebem com neutralidade o apoio 

da chefia que obteve  a média 3,15, estatisticamente maior que três, no entanto menor que 4, 

visualmente mais próximo de 3 (Tabela 7) e que os servidores revelam não concordar nem 

discordar de que recebem suporte da chefia quanto à execução das tarefas profissionais, bem 

como pelo recebimento de estímulos e reconhecimento frente ao sucesso nas atividades. 

 Os estudos de Sanches e Castro (2015) com servidores municipais, técnicos 

administrativos cuja média obtida neste fator foi 3,62 evidenciaram que esses servidores 

tenderam a perceber apoio da chefia e da organização.  Esse achado ratifica os pressupostos de 

Schein (2004) para quem as lideranças e a cultura organizacional têm papel preponderante na 

formação do clima organizacional e ainda ratifica os pressupostos de Schneider et.al (2011) 



61 
 

 

 

 

para quem as percepções de clima e o comportamento dos trabalhadores são fortemente 

influenciados pelas práticas e procedimentos consolidados na organização dentre os quais 

suporte aos trabalhadores. Os servidores federais, diferentemente dos municipais, conforme 

observam Sanches e Castro (2015) percebem menor apoio da chefia, o que pode indicar a 

ausência de empatia entre chefia e subordinado, ausência de reconhecimento ou colaboração 

mútua, o que certamente impactará o clima organizacional, em recompensa os servidores 

obtiveram média 2,19 (discordo), o estudo de Rocha e Pelogio (2014), também realizado em 

instituição similar a desse estudo, mas localizada em outro Estado obteve média 2,61, que 

tendem a perceber com neutralidade o recebimento de recompensas por parte da organização. 

As diferenças dos achados provavelmente estão associadas pela existência de diferenças 

entre as culturas organizacionais, formas de liderança prevalentes nas instituições e pela 

existência de subclimas organizacionais nos diversos ambientes/segmentos das instituições. 

Conforme o defendido por Schein (2004) a cultura organizacional está intimamente ligada à 

formação do clima e ainda podemos citar os pressupostos de Schneider et.al (2011) em que 

afirmam que as políticas adotadas pela organização, como por exemplo, as relativas à 

recompensa, podem impactar os trabalhadores e consequentemente o clima organizacional; 

assim, a percepção de poucas recompensas trará consequências na percepção geral do clima. 

Em conforto físico, obtiveram média 3,09, estatisticamente igual a 3, indicando que os 

servidores veem com neutralidade a existência de conforto no ambiente de trabalho; o estudo 

de Protrich et. al (2012) apresentou média 3,62 evidenciando que os trabalhadores tenderam a 

concordar com a existência de conforto físico na organização. Possivelmente o que explique o 

resultado obtido nessa dimensão seja a existência de diferentes unidades de ensino na estatal, 

que possuem características distintas do ponto de vista do conforto físico, sendo que fizeram 

parte deste estudo servidores lotados em unidades novas e bem aparelhadas, relativamente 

novas e aparelhadas e de outras unidades com instalações antigas que já apresentam certa 

defasagem nos equipamentos e instalações. Em controle pressão, a média na estatal foi de 2,45, 

menor do que 3 (ponto neutro) e maior do que 2 (discordo),  demonstrando que os servidores 

não se sentem pressionados por seus superiores/ organização, embora alguns expressem certa 

neutralidade quanto a essa percepção. Os participantes dos estudos de Sousa e Garcia (2011), 

obtiveram nessa dimensão média de 3,56, indicando que perceberam uma organização 

controladora quanto à frequência, horário, pressão para cumprimento de prazos e subordinação 

total à chefia. O achado na estatal aqui estudada chama atenção sobre possível percepção de 

orientação, visto que os servidores sequer percebem controle, rumo a seguir, cuidado, suporte; 

por outro lado, também não percebem pressão, austeridade, talvez porque, por não oferecer 
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suporte adequado, acaba por não cobrar e não delimitar caminhos. Outra vez esse resultado 

também pode ter sido influenciado pelos diferentes subclimas observados na estatal.  

Finalmente, em coesão entre colegas a média entre os servidores foi de 3,44 (menor do 

que 4 e maior do que 3), apontando para uma tendência à percepção de que existe coesão entre 

os colegas, indicativo de que se apoiam mutuamente, recebem bem os recém-admitidos e 

auxiliam os que têm dificuldades nas tarefas, o que também se observa no estudo de Sousa e 

Garcia (2011) em que a média foi 4,00 e em que os empregados apresentam comportamento 

similar ao encontrado na estatal.  

Na Tabela 7 podem ser observadas as médias, medianas, desvios padrão e os 

coeficientes de variação. Além disso, a tabela revela ainda, por meio de resultados de testes t, 

de qual ponto da escala de respostas às médias obtidas pelos participantes estão estatisticamente 

mais próximas. Apresenta também os resultados de análises de variância que revelam que não 

houve diferenças entre as percepções de homens e mulheres no que diz respeito às médias das 

variáveis do estudo. Portanto, não houve diferenças entre médias  nas percepções de clima 

organizacional de homens e mulheres, nem entre os níveis de burnout entre ambos os gêneros 

(Tabela 7), convergindo com o achado do estudo de Maslach, Schaufeli e Leiter, (2001) em que 

os resultados das médias não apontaram diferenças significativas entre os gêneros na instalação 

do burnout. 

 5.3 Correlações entre as variáveis do estudo – o teste de H1 

A seguir serão apresentadas e discutidas as correlações entre as dimensões do clima 

organizacional e do burnout. Para analisar a força das correlações, serão utilizadas as indicações 

de Hair et al. (2005), segundo as quais, correlações entre 0,01 e 0,20 são leves, quase 

imperceptíveis; 0,21 a 0,40, pequenas, mas definidas; 0,41 a 0,70, moderadas; 0,71 a 0,90, altas 

e 0,91 a 1, correlações muito fortes (as interpretações são as mesmas para coeficientes positivos 

e/ou negativos). A tabela 8 apresenta um resumo para interpretação das correlações. 
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Tabela. 8 - Forças dos coeficientes de correlação 

 

 

 

 

  

 

 

 

A Tabela 9 apresenta as correlações entre as variáveis deste estudo que apresentadas e 

discutidas a seguir. 

Correlações entre apoio da chefia e da organização e os três componentes do 

burnout (exaustão emocional; desumanização; decepção no trabalho): A dimensão apoio 

da chefia e da organização correlacionou-se negativamente e com força moderada com 

exaustão emocional, significando que os participantes que percebem que são apoiados por 

seus chefes e que podem contar com a organização para o desempenho de suas funções, 

também se sentem menos cansados, e desgastados no trabalho e vice-versa. O estudo de 

Tomás (2011) obteve correlação a negativa (r= -0,255) com força pequena mas definida. 

Neves (2012) encontrou em seu estudo correlação negativa (r=-0,360) também com força 

moderada. Os estudos supracitados bem como os demais abordados durante essa pesquisa 

revelaram que o apoio da chefia e da organização são condições indissociáveis de um bom 

clima organizacional. O achado desta pesquisa evidenciou que os servidores percebem com 

neutralidade a existência de apoio por parte da organização. Essa neutralidade pode 

representar a apatia, desinteresse pelo trabalho e ainda pela própria organização. Nesse 

contexto, conforme observa Bispo (2006), os servidorespodem tender a realizar as tarefas de 

forma desvinculada, desinteressada, com média qualidade, a permanecer pouco nos postos de 

trabalho e na própria organização, ocasionando média rotatividade.  

 

 

 

 

 

 

 

Variação do coeficiente Força  de associação 

± 0,91 - ±1,00 Muito forte 

± 0,71 - ± 0,90 Alta 

± 0,41 - ± 0,70 Moderada 

± 0,21 - ± 0,40 Pequena mas definida 

± 0,01 - ± 0,20 Leve, quase imperceptível 

Fonte: Adaptado de HAIR JR et al. (2005) 
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Tabela 09 - Correlações entre as variáveis do estudo (n=201) 

Variáveis 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Idade 

Exaustão 
Emocional 

Desumaniza
ção 

Decepção 
no Trabalho 

Apoio da 
Chefia 

Recom-
pensa 

Conforto 
Físico 

Controle/ 
Pressão 

1 – Idade         

2 - Exaustão Emocional -0,088        

3 – Desumanização -0,024 ,563**       
4 - Decepção no 
Trabalho 

-0,129 ,809** ,570**      

5 - Apoio da Chefia e da 
organização 

-0,072 -,523** -,432** -,583**     

6 – Recompensa 0,103 -,361** -,288** -,416** ,590**    

7 - Conforto Físico -0,105 -,365** -,366** -,356** ,604** ,463**   

8 - Controle/Pressão 0,061 ,271** ,183** ,250** -0,083 0,082 0,01  

9 - Coesão entre colegas -,185** -,421** -,428** -,449** ,632** ,412** ,501** 0,002 

Fonte: Elaborada pela autora  

**= p<0,01  

 

É provável que os trabalhadores percebam que têm chefes em vez de líderes, de 

acordo com a concepção de Schein (2004) segundo a qual chefia e liderança nem sempre se 

equivalem, as simples medidas pragmáticas do chefe nem sempre serão suficientes para 

favorecer o bem estar nas atividades, o comprometimento da força de trabalho e a efetividade 

desejadas pela organização.  

Apoio da chefia quando correlacionado à segunda dimensão da escala de burnout, 

desumanização, também apresentou direção negativa com força moderada, indicando que 

quanto maior é o apoio da chefia percebido pelos servidores, menor é o distanciamento, menor 

é a frieza, menor é o cinismo nas relações com os recebedores de seus serviços e seus pares e 

vice-versa. O estudo de Neves (2012) também obteve correlação negativa (r=- 0,220) força 

pequena,(virgula) mas definida, Tomás(2011)  apresentou igualmente direção negativa            

(r=-0,102) força leve quase imperceptível. Os estudos citados fortalecem a ideia de que os 

trabalhadores carecem do apoio da chefia, não só nas questões pragmáticas do trabalho. O não 

estabelecimento de relações adequadas entre chefia e trabalhadores parece favorecer os 

comportamentos de enfrentamento como o distanciamento e frieza nas relações frequentemente 

observadas em ambientes carentes de práticas organizacionais assertivas que evidenciem 

reciprocidade de ações para a execução das tarefas, bem estar dos trabalhadores e a desejada 

efetividade. Novamente o presente estudo identificou a percepção de neutralidade, o que 

evidencia a necessidade de maior interação entre chefias e subordinados para uma mudança 

positiva na percepção dos indivíduos. 
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Ao correlacionar a dimensão apoio da chefia com decepção no trabalho os achados 

apontaram uma correlação negativa e moderada, indicando que o aumento da percepção do 

apoio recebido da chefia, vem acompanhado de experiências com menos frustrações e desânimo 

e vice-versa. Neves (2012) encontrou correlação negativa (r=-0,370) força pequena, mas 

definida. No estudo de Andrade, Moraes, Tosoli e Wachelke (2015) a correlação descoberta 

pelos autores foi entre a dimensão condição de trabalho organizacional (que abrange não só o 

suporte físico da organização, mas ainda o apoio da chefia, conforme explicado na descrição 

do instrumento psicométrico utilizado na pesquisa) o que permite inferir certa equivalência 

entre as dimensões: condição de trabalho organizacional e apoio da chefia e da organização; 

desta forma ao considerar-se esse estudo velicou-se correlação negativa (r=-0370) com força 

pequena, mas definida. Os estudos de Neves (2012) e de Andrade, Moraes, Tosoli e Wachelke 

(2015) encontraram resultados idênticos quanto à correlação entre apoio da chefia e decepção. 

Já o resultado do achado da estatal revelou valores de correlação superiores, evidenciando que 

os servidores são mais impactados pela percepção de apoio da chefia.  

Correlações entre recompensa e as dimensões do burnout: A dimensão recompensa 

correlacionou-se negativamente com força pequena, mas definida com a dimensão exaustão 

emocional, indicando que quanto maior a percepção de valorização e recompensas recebidas 

no trabalho, menor a sensação de exaustão emocional e esgotamento e vice-versa. Observa-

se achados similares no estudo de Santos, Sousa e Rueda (2015) que apresentou correlação 

negativa (r=-0,460) com força moderada. O presente estudo revelou que os servidores não se 

percebem recompensados pela organização, talvez a demanda de trabalho experimentada na 

estatal seja considerada por eles como superiores às recompensas praticadas pela organização, 

visto que são regidas por plano de carreira da categoria com valores preestabelecidos por lei 

o que não permite muita flexibilidade de negociações. O mesmo não se observa no estudo e 

de Santos, Sousa e Rueda (2015) possivelmente por examinar trabalhadores sujeitos a outras 

condições contratuais com as previstas na CLT o que confere maior flexibilidade nas 

negociações de possíveis recompensas. Segundo Schneider, Ehrhart e Macey (2013) o clima 

organizacional pode ser impactado pela percepção das políticas adotadas pela organização 

como, por exemplo, pelas políticas relativas às recompensas. 

Quanto à correlação com a dimensão desumanização do burnout, observa-se o valor 

negativo com força pequena, mas definida, que demonstra que quanto maior a percepção de 

recompensas recebidas no trabalho, menor a impaciência e o mau humor no atendimento aos 

clientes e nas relações com os pares e vice-versa (tabela 7). Ainda observando os achados de 

Rueda Santos e Sousa (2015) também encontra-se nessa dimensão correlação negativa         
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(r=-0,170) com força leve quase imperceptível, igualmente no estudo de Neves (2012) que 

também encontrou correlação negativa (r= -0,140) com força leve quase imperceptível. Em 

contraposição aos estudos de Rueda Santos e Sousa (2015) e Neves (2012) que obtiveram 

valores de magnitudes inferiores quase imperceptíveis, os achados na estatal evidenciaram 

que a percepção negativa de recompensa afeta mais as relações entre os recebedores dos 

serviços e possivelmente aos seus pares. 

A dimensão recompensa quando correlacionada com decepção no trabalho apresentou 

correlação negativa e moderada evidenciando que quando maior é a percepção de recompensa, 

menor é a desilusão, o desânimo enquanto os servidores realizam suas atividades profissionais 

e vice-versa. Os achados de Rueda Santos e Sousa (2015) e Neves (2012) identificaram valores 

inferiores aos dos servidores participantes deste estudo, possivelmente por se tratarem de 

organizações culturalmente diferentes e pelas diferentes políticas adotadas por ambas. A 

percepção de ausência de recompensas, retribuição e suposta desvalorização parece explicar o 

impacto sobre o clima organizacional percebido pelos servidores. 

Correlações entre conforto físico e as dimensões do burnout: A dimensão conforto 

físico correlacionou-se negativamente com força pequena mas definida, coma dimensão 

exaustão emocional apontando que quanto maior o conforto físico, menor exaustão emocional 

e vice-versa. O estudo de Tomás (2011)apresentou correlação negativa entre exaustão 

emocional e conforto físico (r= -0,290) com força pequena mas definida. Similarmente o estudo 

de Andrade, Moraes, Tosoli e Wachelke (2015), apesar de não terem avaliado clima 

organizacional, mas aspectos do contexto de trabalho (condição de trabalho física) é possível 

estabelecer uma aproximação com a variável conforto físico. Nesse estudo os autores 

encontraram correlação negativa (r= -0,410) com força moderada entre as variáveis exaustões 

emocionais e as condições físicas de trabalho. Novamente verifica-se similaridade dos achados 

entre os autores mencionados acima e os achados do presente estudo; todavia a neutralidade 

expressa pelos servidores quanto ao conforto físico pode ser explicada pelas diferentes 

condições experimentadas por eles nas diversas instalações com condições de conforto 

distintas.  Quanto à correlação com a dimensão desumanização, foi obtida direção negativa com 

força de associação pequena mas definida, indicando que quanto maior o conforto físico menor 

a indiferença e a atuação de forma mecânica durante o desempenho de suas atividades 

profissionais e vice-versa. O estudo de Andrade, Moraes, Tosoli &Wachelke (2015) revelou 

que desumanização e conforto físico correlacionam-se negativamente com força pequena, mas 

definida. 
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A dimensão conforto físico quando correlacionada com decepção no trabalho 

apresentou direção negativa e força pequena mas definida, indicando que quanto maior o 

conforto físico percebido, menos infelizes os servidores se sentiram e vice-versa. O estudo de 

Neves (2012) com profissionais da área de enfermagem também revelou correlação negativa, 

todavia com força moderada (r= -0460).  O clássico estudo de estresse de Freudenberg (1974) 

já evidenciara que as condições ambientais inadequadas eram frequentemente associadas a  

exaustão emocional, desumanização e consequente decepção no trabalho, referidas pelos 

trabalhadores  envolvidos nos estudos preliminares do burnout.   

Correlações entre controle/pressão e as dimensões do Burnout: A dimensão controle 

pressão correlacionou-se positivamente com força pequena mas definida com a dimensão 

exaustão emocional evidenciando que quanto mais aumenta a pressão e o controle por parte 

da organização, mais os servidores se sentem exaustos emocionalmente e vice-versa. O estudo 

de Tomás (2011) apresentou correlação positiva com força pequena mas definida (r= 0,250). 

 Quanto à dimensão desumanização, a correlação obtida no presente estudo foi positiva 

com força leve, quase imperceptível indicando que quando o controle/pressão aumentam, eleva-

se também a desumanização entre os servidores e vice-versa. O estudo de Tomás (2011) 

também mostrou correlação positiva (r= 0,106) com força leve quase imperceptível. 

A dimensão controle pressão correlacionou-se positivamente com força pequena, mas 

definida com a dimensão decepção no trabalho evidenciando que quanto maior a percepção de 

controle por parte da chefia, maior sentimento de inutilidade e impotência diante das atividades 

e vice e versa. Todos os estudos citados encontraram correlação positiva, o que também se 

observa no presente estudo e embora os resultados na estatal apontem para neutralidade quanto 

a essa percepção, pode-se afirmar que pressão no trabalho esteja associado à maior 

desumanização e decepção na atividade profissional. Esses achados são congruentes com os 

achados dos estudos analisados durante esta pesquisa, dentre eles o estudo de Maslach, 

Schaufeli e Leiter (2001), em que apontaram que a pressão no trabalho atua de modo a causar 

sentimentos de impotência e falta de autonomia, o que possivelmente acarretará piora na 

percepção do clima organizacional. 

Correlações entre coesão entre colegas e as dimensões do Burnout: A dimensão 

coesão entre colegas correlacionou-se negativamente, com força moderada com a dimensão 

exaustão emocional, apontando que quanto maior a coesão entre os pares, menos desgaste e 

esgotamento nos relacionamentos, no trabalho e vice-versa. Quanto à dimensão desumanização 

a correlação estabelecida também foi na direção negativa com força moderada, indicando que 

quando a coesão entre os colegas diminui, aumentam o distanciamento e hostilidades aos pares, 
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aos recebedores dos serviços e vice-versa. Ainda quando correlacionada à dimensão decepção 

no trabalho, coesão também revelou-se negativa com força moderada, evidenciando que quando 

aumenta a coesão entre colegas, diminui o vazio, desilusão, desânimo nas atividades e vice-

versa. Embora o estudo de Puente-Palácios (2013) tenha utilizado escala unifatorial para medir 

o estresse no trabalho, encontrou-se correlação negativa entre todas as dimensões do clima e do 

burnout, estresse correlaciona-se negativamente com apoio da chefia (r=-0,340) com força 

pequena mas definida, estresse correlaciona-se negativamente com recompensa (r= - 0,420) 

com força moderada e negativamente com coesão entre colegas (r= - 0,360) com força pequena 

mas moderada. Os achados na estatal revelaram que os servidores consideram haver coesão 

entre colegas, contrastando com a maioria das suas percepções predominantemente neutras. 

Esse achado permite inferir que os servidores, possivelmente, buscam estabelecer vínculos com 

os pares, como forma de atenuação, na tentativa de suportarem as adversidades experimentadas 

no ambiente de trabalho. Enfim, podem estar se valendo dessas relações para tolerar o clima 

organizacional percebido.  

Os achados anteriormente referidos refletem certa convergência com os estudos de 

outros pesquisadores quanto à direção e força, embora haja divergências quanto à magnitude 

de algumas correlações, o que provavelmente se explica pela peculiaridade de cada amostra 

investigada e ainda pela possível singularidade das diversas unidades da organização, cada qual 

impactada pelas interações recíprocas da cultura, do clima e gestão locais. 

5.4 Comparação da percepção de clima entre servidores com e sem burnout - o 

teste de H2 

Os grupos foram separados em valores obtidos na escala de burnout por meio do cálculo 

de quartis. A Tabela 10 revela os valores que separaram os quatro quartis e a quantidade de 

participantes em cada um deles. Com base neles, decidiu-se considerar indivíduos com burnout 

aqueles alocados no quartil 4 e sem burnout, os alocados no quartil 1.  
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Tabela 10. Quartis de burnout (N=201) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base na separação por quartis, os grupos foram comparados por meio de análise de 

variância (ANOVA), quanto à percepção de clima organizacional em cada um dos cinco fatores, 

de modo a testar a hipótese 2, de que trabalhadores com burnout percebem pior clima do que 

trabalhadores sem burnout. Resultados revelaram haver diferenças significantes na percepção 

dos cinco aspectos de clima organizacional (fatores da escala) entre os grupos que compõem os 

quatro quartis nas três dimensões de burnout: exaustão, despersonalização e decepção no 

trabalho, como se pode observar na Tabela11.  

Para identificar entre quais desses grupos (entre quais quartis) as diferenças eram 

estatisticamente significantes foram realizados testes post hoc. A Tabela 12 revela os resultados 

desses testes, mas são apresentados aqui apenas os resultados para os grupos de valores 

extremos em burnout, ou seja aqueles alocados nos quartis 1 e 4 em cada uma das três 

dimensões da ECB. 

Observando-se a Tabela 12, pode-se verificar que trabalhadores com valores mais altos 

em exaustão, desumanização e decepção no trabalho percebem menos apoio da chefia, menos 

recompensa, menos conforto físico, menor coesão entre os colegas e mais pressão e controle 

no trabalho do que aqueles com valores mais baixos em exaustão, desumanização e decepção 

no trabalho. Esses resultados permitiram aceitar a hipótese 2 (H2). 

 

 

 

Fator de burnout Quartil Valor Freq Percentual 

Desumanização 

Q1 até 1,50 56 27,9 

Q2 1,8 46 22,9 

Q3 2,4 54 26,9 

Q4 >2,41 45 22,4 

Decepcao  

Q1 até 1,46 47 23,9 

Q2 2 56 28,4 

Q3 2,69 46 23,4 

Q4 >2,79 48 24,4 

Exaustao 

Q1 Até 1,62 50 24,9 

Q2 2,17 51 25,4 

Q3 2,83 48 23,9 

Q4 >2,84 52 25,9 
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Tabela 11. Resultados das ANOVAs – comparação de percepção de clima 

organizacional de trabalhadores sem e com burnout (N=201). 

 Soma dos quadrados Gl média quadrada F Sig. 

ApoiodaChefia 

entre Grupos 33,46 3 11,15 18,40 0,000 

nos Groupos 119,41 197 0,61   

Total 152,88 200    

Recompensa 

entre Grupos 8,93 3 2,98 6,99 0,000 

nos Grupos 83,83 197 0,43   

Total 92,76 200    

ConfortoFísico 

entre Grupos 17,39 3 5,80 8,49 0,000 

nos Grupos 134,55 197 0,68   

Total 151,94 200    

ControlePressão 

entre Grupos 8,06 3 2,69 5,31 0,002 

nos Grupos 99,75 197 0,51   

Total 107,81 200    

CoesãoColegas 

entre Grupos 20,73 3 6,91 10,41 0,000 

nos Grupos 130,80 197 0,66   

Total 151,52 200    

 

 

Esses resultados podem ser bastante úteis para a prática profissional no sentido de 

revelar que um clima organizacional mais fraco e pior é percebido dentre trabalhadores que 

possuem níveis mais altos de burnout do que entre os que possuem níveis mais baixos dessa 

síndrome tão danosa à saúde. Assim, esta organização deveria atentar para cada um dos 

aspectos do clima revelados como ruins ou fracos, investindo em sua melhoria. Aspectos como 

aumento do apoio da chefia, melhoria da coesão entre os trabalhadores e diminuição da pressão 

por parte dos chefes podem ser gerenciados no setor público, já que outros como recompensa e 

conforto físico dependem de verbas do governo que nem sempre estão ao alcance da chefia da 

instituição. 
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Tabela 12. Resultados dos testes de Bonferroni para comparação da percepção de clima por  

participantes com e sem burnout (N=201). 

Variável 

dependente 

Quartil 1 Quartil 4 Dif.

méd 

(I-J) 

Erro 

padrão 

Sig. Intervalo de confianca 

95% 

Limite 

inferior 

Limite  

superior 

Apoio da Chefia 

Q1 exaustao Q4 exaustão 1,05 0,15 0,00 0,64 1,46 

Q1 desumanização Q4 desumanização 0,94 0,16 0,00 0,51 1,37 

Q1 decepção Q4 decepção 1,27 1,50 0,00 0,87 1,67 

Recompensa 

Q1 exaustao Q4 exaustão 0,57 0,13 0,00 0,23 0,91 

Q1 desumanização Q4 desumanização 0,56 0,12 0,00 0,23 0,90 

Q1 decepção Q4 decepção 0,69 1,27 0,00 0,35 1,03 

ConfortoFísico 

Q1 exaustão Q4 exaustão 0,75 0,16 0,00 0,32 1,18 

Q1desumanização Q4 desumanização 0,90 0,15 0,00 0,49 1,31 

Q1 decepção Q4 decepção 0,87 0,17 0,00 0,41 1,31 

ControlePressão 

Q1 exaustao Q4 exaustão -0,53 0,14 0,00 -0,90 -0,15 

Q1 desumanização Q4 desumanização -0,40 0,14 0,04 -0,79 -0,01 

Q1 decepção Q4 decepção -0,52 0,15 0,00 -0,92 -0,13 

CoesãoColegas 

Q1 exaustao Q4 exaustão 0,76 0,16 0,00 0,33 1,20 

Q1desumanização Q4 desumanização 0,87 0,15 0,00 0,46 1,28 

Q1 decepção Q4 decepção 1,04 0,16 0,00 0,61 1,48 

 

Além disso a literatura da área revela que os trabalhadores inseridos em ambientes 

organizacionais considerados preditores de condições insalubres, favoráveis à síndrome de 

burnout tendem a perder o sentido do trabalho, a se tornarem menos produtivos, a adoecerem, 

bem como a perceberem pior clima organizacional. O que em último plano se reflete na 

diminuição da saúde da organização e de seus membros e na diminuição da sua efetividade. 
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6 Considerações finais 

Em uma análise geral dos achados, é possível verificar a necessidade de maior 

fortalecimento nas relações entre chefias/organização e subordinados, visto que os resultados 

desse estudo apontaram neutralidade na percepção de apoio da chefia/organização indicativo 

de apatia, desânimo, indiferença relacionado ao trabalho. Esse estudo permite concluir que a 

percepção de apoio da chefia e da organização favorece menos cansaço e desgaste na execução 

das tarefas. 

 A percepção de ausência de recompensa possivelmente está relacionada às políticas da 

organização, que obedecem a condições pré estabelecidas resultantes de negociações com 

sindicatos representantes da categoria de servidores públicos, impossibilitando acordos 

individuais entre trabalhadores e chefia/organização. Também pode estar relacionada à 

discordância quanto aos índices obtidos em negociações  recentes. 

 Pode-se ainda concluir pela necessidade de uniformização nas condições de conforto 

físico entre as diferentes unidades da organização, pois a percepção de conforto indica menor 

exaustão, desumanização e decepção no trabalho. O controle/ pressão sobre os servidores não 

foi percebido; todavia também não foi referida percepção de suporte e estímulos por parte da 

organização. 

 Como ponto positivo, houve percepção de coesão entre colegas, entretanto essa 

percepção permitiu inferir, em face da neutralidade predominante nos resultados, que essa 

coesão surge, possivelmente, como forma de enfretamento em razão da ausência de suporte 

organizacional. 

Os dados do estudo confirmam o modelo hipotético indicando haver relação entre o 

clima organizacional prevalente e o burnout no corpo de servidores investigados. Foi possível 

confirmar que os servidores que vivenciaram mais burnout tenderam a perceber pior clima 

organizacional.  

Enfim, os resultados obtidos nesse estudo permitiram concluir que o clima 

organizacional é fraco, provavelmente influenciado por uma cultura fraca, o que explica a 

heterogeneidade da percepção do clima pelos servidores. Embora esse estudo não objetivasse 

analisar a cultura organizacional e sim medir e avaliar as relações entre o clima prevalente e 

burnout nos servidores, revelou que teria sido importante identificar a cultura organizacional e 

seu impacto na formação e qualidade do clima organizacional e nos seus possíveis 

desdobramentos na instalação do burnout nos servidores.  
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A predominante  neutralidade observada nos resultados indica que os servdores podem 

estar apáticos, indiferentes, desanimados e desmotivados no ambiente de trabalho tendendo a 

perceber um clima ruim e, consequentemente, mais vulneráveis ao burnout. 

Dessa maneira, a identificação da cultura e clima prevalentes e o investimento em 

medidas organizacionais que favoreçam um bom clima organizacional poderiam ocasionar a 

diminuição do burnout no corpo de servidores e uma melhora na percepção do clima.  

 

 6.1 Contribuições teóricas 

Ao realizar esse estudo foi possível verificar que as investigações sobre as relações entre 

clima organizacional e burnout em servidores públicos ainda são escassas e embrionárias. 

Considera-se que esse estudo logrou êxito, ao atingir os objetivos, resgatar os conceitos de 

clima organizacional e burnout apontando ainda os possíveis desdobramentos para os 

servidores e a organização. Considera-se relevante o desenvolvimento de instrumentos 

psicométricos de medida das variáveis estudadas, voltados aos servidores públicos, regidos por 

lei específica que lhes confere condições diferenciadas dos demais trabalhadores da sociedade. 

Espera-se que esse estudo possa de alguma maneira, contribuir para a ampliação do 

conhecimento das interações entre o clima organizacional e o burnout sob influência da cultura 

organizacional. 

 

6.2 Limitações do estudo 

 

O pequeno número de participantes quando comparado à totalidade dos servidores 

permitiu refletir a percepção do clima organizacional e a prevalência do burnout por parte dos 

trabalhadores, e não a da sua maioria/totalidade.  

O caráter voluntário da pesquisa possivelmente impactou os servidores de maneira 

diversa. O que teria estimulado o servidor a participar, ou não, da pesquisa? Pode-se conjecturar 

que os não-participantes possam estar apáticos, desanimados, indiferentes às questões do 

ambiente de trabalho podendo ser um indício da instalação do burnout. Dessa forma os dados 

podem refletir a percepção de um grupo bem específico dos servidores, aqueles que têm menos 

burnout ou de outros, desmotivados/descrentes em quaisquer iniciativas acerca de sua 

organização de trabalho. 

A impossibilidade de acessar documentos oficiais de saúde sobre os afastamentos 

ocasionados por questões psicológicas, impediu o conhecimento do perfil de saúde dos 

servidores da organização, sob alegação de sigilo dos dados funcionais por parte da 
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organização. Assim, a intenção inicial de trabalhar com dados sobre saúde dos servidores foi 

frustrada por esta limitação. 

Tendo em vista os resultados deste estudo possivelmente uma melhor compreensão das 

relações obtidas entre burnout e clima, seria favorecida por uma avaliação da cultura 

organizacional, o que não foi possível devido a limitação de tempo e aos objetivos iniciais da 

pesquisa.  
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ANEXO I 

CONVITE PARA A PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

Prezados servidores (as), 

Quero convidá-los para participar da pesquisa intitulada: Clima organizacional e burnout: um 

estudo com servidores públicos federais. 

O clima organizacional pode ser compreendido como a percepção do trabalhador acerca do seu 

ambiente profissional, o que afetará o seu comportamento individual, interpessoal e com a corporação em 

que atua. A percepção do trabalhador a respeito do clima instituído e outras condições objetivas impactará 

sua saúde, seu bem-estar, a qualidade do seu trabalho e outros aspectos da sua vida pessoal.  

O “burnout” é uma síndrome que afeta o trabalhador de maneira a levá-lo a um quadro de 

exaustão emocional tão debilitante a ponto da perda de interesse pelo trabalho, podendo culminar em 

estados doentios, levando a perda da sua qualidade de vida e a prejuízos para a organização.  

O objetivo deste estudo é verificar a existência de ligação entre o clima organizacional e 

possíveis quadros de burnout em trabalhadores desta instituição. Para isto, preciso de sua colaboração.  

Os resultados deste estudo serão divulgados por meio de relatórios científicos de resultados 

grupais e sua participação será totalmente anônima. Para participar da pesquisa basta acessar o link 

abaixo: http://questionario.lucyene.com.br/index.php?lang=pt-BR que lhe dará acesso aos questionários.  

Os resultados desta pesquisa revelarão como os servidores percebem o ambiente organizacional 

e a possível incidência do “burnout”. Favorecendo medidas preventivas ou corretivas ao clima instituído. 

O participante poderá desistir da pesquisa em qualquer tempo, bastando fechar a página do 

questionário na INTERNET antes de clicar no botão enviar. Sua participação será encerrada sem que 

nenhum dos dados sejam gravados. 

Ratificando o link é: 

http://questionario.lucyene.com.br/index.php?lang=pt-BR 

 

Obrigada pela atenção, 

Lucyene P.P. Infante 

http://questionario.lucyene.com.br/index.php?lang=pt-BR
http://questionario.lucyene.com.br/index.php?lang=pt-BR
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                                                        ANEXO II 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Os dados abaixo serão utilizados para delimitar características gerais dos participantes da pesquisa e NÃO 

possibilitarão a sua identificação. 

 

1. Sexo: 

 (   ) Masculino 

 (   ) Feminino 

 

2-Idade: _______ anos. 

3. Estado civil 

4. Número de filhos 

5. Tipo de carreira: 

     docente sem dedicação exclusiva (    ) 

            docente com dedicação exclusiva (    ) 

            técnico administrativo (    ) 

6. Tempo de trabalho na instituição: _______ ano(s) e ______ mês(es). 

7. Carga semanal de trabalho na instituição: ______horas. 

8. Ocupa cargo de chefia 

Sim (   ) quantos? _______ 

Não (   ) 

9. Possui outro emprego:  

sim (    ) 

      não (    ), se assinalou essa opção desconsidere a próxima questão. 

 

10. Carga de trabalho semanal, considerando todos os seus empregos: ______horas.  

11. Turno das atividades laborais:  

diurno   (    ) 

noturno (    ) 

12. Escolaridade: 

(    ) Ensino fundamental completo 

(    ) Ensino médio completo 

(    ) Superior incompleto 

(    ) Superior completo 

(    ) Especialização incompleta 

(    ) Especialização completa 

(    ) Mestrado incompleto 

(    ) Mestrado completo 

       (    ) Doutorado incompleto 

(    ) Doutorado completo 

(    ) Pós doutorado incompleto 

       (    ) Pós doutorado completo 
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Anexo III 

 

ESCALA DE CARACTERIZAÇÃO DO BURNOUT (ECB) 

 Este questionário pretende conhecer como as pessoas se sentem no seu trabalho. A seguir, você 

encontrará várias frases que representam possíveis situações do dia-a-dia no trabalho. Sua tarefa consiste em ler 

cada frase cuidadosamente e dizer se ela expressa ou não algo que ocorre com você no seu trabalho. Para 

responder, escolha o ponto da escala abaixo que melhor descreva a sua situação e escreva o número sobre a linha 

que aparece à esquerda de cada frase. 

 

1 

discordo totalmente 

2  

discordo 

3  

nem concordo nem 

discordo 

4  

concordo 

5  

concordo 

totalmente 

 

 

1________ Sinto-me esgotado ao final de um dia de trabalho. 

2________ Trato algumas pessoas que atendo com distanciamento. 

3________ Eu me sinto frustrado com meu trabalho. 

4________  Meu trabalho afeta negativamente minha saúde física. 

5________ Trato algumas pessoas que atendo com indiferença, quase de forma mecânica. 

6________ Acho que as coisas que realizo no meu trabalho valem a pena. 

7________ Sinto que a carga emocional do meu trabalho é superior àquela que posso suportar. 

8________ Sinto que algumas pessoas que atendo são “meus inimigos”. 

9________ Meu trabalho me faz sentir como se estivesse num beco sem saída. 

10_______ Meu trabalho me faz sentir emocionalmente exausto. 

11_______ Enfureço-me com algumas pessoas que atendo. 

12_______ Eu me sinto desanimado com meu trabalho. 

13_______ Acho que estou trabalhando demais no meu emprego. 

14_______ Sinto que desagrado a algumas pessoas que atendo. 

15_______ Sinto-me desesperado com meu trabalho. 

16_______  Meu trabalho me exige mais do que posso dar. 

17_______ Perco a paciência com algumas pessoas que atendo.  

18_______  Acho que meu trabalho parece sem sentido. 

19_______ Meu trabalho afeta negativamente meu bem-estar psicológico. 

20_______ Trato algumas pessoas que atendo com cinismo. 

21_______ Eu me sinto inútil no meu trabalho. 

22_______  Meu trabalho me faz sentir como se estivesse no limite das minhas possibilidades. 

23_______ Eu me sinto identificado com meu trabalho. 

24_______ Sinto que meu trabalho está me destroçando. 

25_______ Quando me levanto de manhã sinto cansaço só de pensar que tenho que encarar mais um dia de trabalho. 

26_______ Trato algumas pessoas que atendo com frieza. 

27_______  Eu me sinto sugado pelo meu trabalho. 

28_______ Eu me sinto desiludido com meu trabalho. 
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29_______ Eu me sinto saturado com meu trabalho. 

30_______ Evito o trato com algumas pessoas que atendo. 

31_______  Eu me sinto desgastado com meu trabalho. 

32_______ Sinto-me emocionalmente vazio com meu trabalho. 

33_______ Sinto-me infeliz com meu trabalho. 

34_______ Fico de mau humor quando lido com algumas pessoas que atendo. 

35_______ Eu me sinto cheio de energia para trabalhar 
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Anexo IV 
 

ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL (ECO) 
 
Caro colaborador, 
Neste questionário você vai encontrar uma série de frases que descrevem características das empresas que 

foram levantadas em diferentes organizações de trabalho. Por favor, avalie o quanto estas características descrevem a 
empresa onde você trabalha. O importante é que você dê a sua opinião sobre as características da sua empresa 
COMO UM TODO. 

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

 
1 

discordo totalmente 

2  

discordo 

3  

nem concordo nem 

discordo 

4  

concordo 

5  

concordo 

totalmente 

 

 

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

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

3- O funcionário recebe orientação do superior (ou chefe) para executar suas tarefas.   

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

5- Aqui, o chefe ajuda os funcionários com problemas.   

6- O chefe elogia quando o funcionário faz um bom trabalho.   

7- As mudanças são acompanhadas pelos supervisores (ou chefes).   

8-  As mudanças nesta empresa são informadas aos funcionários.   

9- Nesta empresa, as dúvidas são esclarecidas.   

10- Aqui existe planejamento das tarefas.   

11- O funcionário pode contar com o apoio do chefe.   

12- As mudanças nesta empresa são planejadas.   

13- As inovações feitas pelo funcionário no seu trabalho são aceitas pela empresa.   

14-Aqui, novas ideias melhoram o desempenho dos funcionários.   

15- O chefe valoriza a opinião dos funcionários.   

16- Nessa empresa os funcionários têm participação nas mudanças.   

17- O chefe tem respeito pelo funcionário.   

18- O chefe colabora com a produtividade dos funcionários.   

19- Nesta empresa o chefe ajuda o funcionário quando ele precisa.   

20- A empresa aceita novas formas de o funcionário realizar suas tarefas.   

21- O diálogo é utilizado para resolver os problemas da empresa.   

22- Os funcionários realizam sua tarefa com satisfação.   

23-Aqui, o chefe valoriza seus funcionários.   

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

25- O que os funcionários ganham depende das tarefas que eles fazem.   

26- Nesta empresa, o funcionário sabe por que está sendo recompensado.   

27- Esta empresa se preocupa com a saúde de seus funcionários.   

28- Esta empresa valoriza o esforço dos funcionários.   

29- As recompensas que o funcionário recebe estão dentro das suas expectativas.   

30- O trabalho bem feito é recompensado.   

31- O salário do funcionário depende da qualidade de suas tarefas.   

32- A produtividade do empregado tem influência em seu salário.   
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33- A qualidade do trabalho tem influência no salário do empregado.   

34- Para premiar o funcionário, esta empresa considera a qualidade do que ele produz.   

35- Os funcionários dessa empresa tem equipamento necessários para realizar suas tarefas.   

36- O ambiente de trabalho atende às necessidades físicas do trabalhador.   

37- Nessa empresa, o deficiente físico pode se movimentar com facilidade.   

38- O espaço físico no setor é suficiente.    

39- O ambiente físico de trabalho é agradável.   

40- Nesta empresa, o local de trabalho é arejado.   

41- Nesta empresa, existem equipamentos que previnem os perigos do trabalho.   

42- Existe iluminação adequada no ambiente de trabalho.   

43- Esta empresa demonstra preocupação coma segurança do trabalho.   

44- O setor de trabalho é limpo.   

45- Os equipamento de trabalho são adequados para garantir a saúde do empregado no trabalho.   

46- Nesta empresa, a postura física dos empregados é adequada para evitar danos à saúde.   

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

48- Aqui, existe controle exagerado sobre os funcionários.   

49- Nesta empresa tudo é controlado.   

50- Esta empresa exige que as tarefas sejam feitas dentro do prazo previsto.   

51- A frequência dos funcionários é controlada com rigor por esta empresa.   

52- Aqui, o chefe usa as regras da empresa para punir os funcionários.   

53- Os horários dos funcionários são cobrados com rigor.   

54- Aqui, o chefe pressiona o tempo todo.   

55-Nesta empresa, nada é feito sem a autorização do chefe.   

56- Nesta empresa existe fiscalização permanente do chefe.   

57- As relações entre pessoas desde setor são de amizade.   

58- O funcionário que comete um erro é ajudado pelos colegas.   

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

60- Aqui nesta empresa, existe cooperação entre colegas.   

61- Nesta empresa, os funcionários recebem bem um novo colega.   

62. Existe integração entre colegas e funcionários nesta empresa.   

63- Os funcionários se sentem à vontade para contar seus problemas pessoais para alguns colegas.   
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ANEXO V 

            TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Quero convidá-lo a participar da pesquisa “Clima organizacional e burnout: um estudo com servidores públicos 

federais”, sob a responsabilidade da pesquisadora Lucyene Pereira Pinto Infante.  O objetivo da pesquisa é verificar se 

existe ligação entre o clima organizacional e possíveis quadros de “burnout” que é o estresse laboral exacerbado, que pode 

levar a prejuízos a saúde do servidor e da organização. Clima organizacional é a percepção dos trabalhadores sobre aspectos 

da vida organizacional.  

 Quando o trabalhador percebe um clima ruim, pode desenvolver estados crônicos de estresse e chegar a um quadro 

de burnout. Identificar o clima organizacional na organização e a possível instalação do burnout nos trabalhadores, 

possibilitaria eliminar as suas condições geradoras e promover bem-estar no trabalho, o que pode trazer com consequências 

positivas saúde e à qualidade dos serviços.  

Sobre os riscos quanto a sua participação estão: o tempo despendido para as respostas e o possível desconforto 

que você possa vir a sentir no momento em que estiver respondendo as questões. Caso você venha a sofrer algum dano ou 

prejuízo decorrente de sua participação no estudo, poderá solicitar judicialmente ação indenizatória como prevê a Res. 

466/12. 

Sua participação será totalmente anônima. Os resultados serão sob forma de relatório científico para a instituição 

pesquisada para que ela divulgue convenientemente à sua comunidade; todavia os resultados serão gerais e não 

individualizados. Além disso, os resultados poderão ser publicados sob forma de artigo científico. 

Você não terá benefícios diretos em função de sua participação, mas dentre os benefícios indiretos da pesquisa 

está a ampliação do conhecimento sobre os fenômenos investigados que poderão beneficiar os trabalhadores de maneira 

geral.  

Você poderá desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, bastando sair do ambiente virtual sem acionar 

a tecla ENVIAR as respostas a pesquisadora. 

A pesquisadora responsável pelo estudo, Lucyene Pereira Pinto Infante, fone 96576-6936, e-mail: 

lucyenenf@gmail.com, endereço Av. Dom Jaime Câmara, 1000, Planalto, São Bernardo do Campos – SP, CEP. 09895-

400, (Pós-graduação em Psicologia da Saúde), se coloca à disposição para esclarecer as dúvidas que surgirem sobre a sua 

participação, oferecendo o apoio que você precisar na hora de responder ao questionário, se responsabilizando pelo 

cumprimento da totalidade das propostas contidas nesse documento. 

O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Metodista de São Paulo: Rua do Sacramento, 

230 – Ed. Capa sala 303, bairro: Rudge Ramos, São Bernardo do Campo, São Paulo, CEP. 09640-000,                               fone 

(11)4366-5814, e-mail: cometica@metodista.br, e uma cópia desde documento foi anexada ao meu e-mail no formato 

PDF no momento do convite para sua participação, caso você decida participar da pesquisa poderá salvar uma segunda 

via deste documento no seu computador ou outra mídia que julgar conveniente. 

Termo de Consentimento 

 Declaro ter compreendido as informações e estou ciente de que minha participação ao responder o questionário não trará 

nenhum prejuízo a minha pessoa, e que a minha privacidade/anonimato será preservada. Também estou ciente de que não 

haverá retorno para mim sobre resultados individualizados sobre o questionário que responderei, em função da proteção 

de meu anonimato e privacidade. 

a) Li, compreendi e QUERO participar da pesquisa. 

b) Li, compreendi e NÃO QUERO participar da pesquisa.                                  

  

Lucyene Pereira Pinto Infante 

pesquisadora 

mailto:lucyenenf@gmail.com
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ANEXO VI 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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