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Resumo
O presente estudo objetivou construir uma Escala de Clima Organizacional para uma instituição pública. A con-
strução da escala foi composta por três etapas: definição das dimensões/temáticas a serem avaliadas; formulação 
dos itens; e reunião de indícios de validade do construto. Participaram da análise semântica do instrumento 16 ser-
vidores da instituição; da análise de juízes, 3 pesquisadores da área; e da etapa de validação estatística, em que 260 
servidores da instituição responderam a um questionário de 39 itens e 6 dimensões teóricas. Submetido à análise fa-
torial exploratória, o instrumento foi reduzido para 29 itens distribuídos em 5 fatores. Esses fatores explicam 64,90% 
da variância do construto e alcançaram Alpha de Cronbach entre 0,84 a 0,95. Os resultados indicaram evidências de 
validade, de confiabilidade e de consistência interna do instrumento.

Construction of Organizational Climate Scale for a Public Organization

Abstract
This study aimed to construct an Organizational Climate Scale for a public organization. The construction of the 
scale had three phases: definition of the factors that would be tested; elaboration of the items; and validation of 
the items. The samples were composed by 5 public servants from the sector (semantic analysis); 3 judges who were 
organizational climate researchers; 16 public servants from the institution; and 260 public servants who answered 
the questionnaire. The instrument had 39 items and 6 variables, and was analyzed using exploratory factor analysis. 
The final scale consisted of 29 items and 5 factors. These factors explain 64.90% of the variance of the construct and 
attained a Cronbach’s alpha between 0.84 and 0.95. The results indicated evidence of the validity, reliability, and 
internal consistency of the instrument.

Construcción de una Escala de Clima Organizacional para una Institución de Carácter Público

Resumen
El presente trabajo tuvo como objetivo construir una Escala de Clima Organizacional para una institución pública. La 
construcción de la escala se compuso de tres etapas: definición de las dimensiones/temáticas para ser evaluadas; 
formulación de los ítems; y reunión de indicios de validez de constructo. Participaron del análisis semántico 16 fun-
cionarios de la institución; del análisis de jueces, 3 investigadores del área; y de la etapa de validación estadística, en 
que 260 servidores de la institución respondieron al cuestionario que contenía 39 ítems y 6 dimensiones teóricas. 
El instrumento, al ser sometido al análisis factorial exploratorio, se redujo para 29 ítems que se distribuyeron en 5 
factores. Estos factores explican 64,90% de la variación del constructo y alcanzaron Alpha de Cronbach entre 0,84 y 
0,95. Los resultados indicaron evidencias de validad, confiabilidad y consistencia interna del instrumento.
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Atualmente há um consenso quanto à centralidade do clima 
dentro do comportamento organizacional (Figueiredo, 2017; 
Puente-Palácios & Martins, 2013; Silva, 2015). A abrangência teó-
rica do construto, aliada à capacidade de avaliar características de 
fenômenos psicossociais complexos, como liderança, interações 
humanas e reconhecimento, torna ainda mais recorrente a temáti-
ca nos estudos científicos (Silva, 2015).

Clima organizacional é definido como percepções coletivas dos 
trabalhadores a respeito de aspectos organizacionais, tais como po-
líticas, práticas e procedimentos (Lee & Dalal, 2016; Puente-Palácios 
& Martins, 2013; Schneider, Romá, Ostroff & West, 2017). O estudo 
do construto tem se mostrado importante para a compreensão de 
como o contexto de trabalho afeta o comportamento das pessoas 
(Schneider et al., 2017), a qualidade de vida e o desempenho nas 
organizações (Martins, 2008).

Embora, na prática, seja recorrente a aplicação de pesquisas 
(Santos, Coda, & Mazzali, 2010), nem sempre os instrumentos 
de avaliação do clima organizacional podem ser considerados 
confiáveis ou mesmo focados no construto em específico (Rueda, 
Baptista, Cardoso, & Raad, 2013).

Além da dificuldade em se encontrar um instrumento confiável, 
o qual possa ser replicado ou mesmo adaptado, é preciso ter em 
mente que, quanto maior a diferença entre os contextos, maior 
deve ser o cuidado tomado durante o processo de transposição de 
uma metodologia já utilizada em outra instituição (Capelari, Afonso, 
& Gonçalves, 2014). A transferência pura e simples de modelos 
exógenos pode ser frustrante e até desastrosa, pois a sua aplicação 
sem uma reflexão sobre a compatibilidade com os valores do siste-
ma de gestão existente pode se tornar superficial e até prejudicial à 
organização (Rosso, 2011).

Há de se destacar, também, a indefinição do conceito de clima 
organizacional (Kubo, Castro, Nunes, & Thiago, 2015), das dimen-
sões que o compõem, da influência da dinâmica singular de cada 
organização na percepção do clima, bem como acerca da pequena 
quantidade de medidas brasileiras desenvolvidas e psicometrica-
mente estáveis que permitem ao pesquisador coletar dados con-
fiáveis sobre o fenômeno do seu interesse (Figueiredo, 2017). Por 
tudo isso, o campo teórico sobre esse construto torna-se difuso e 
complexo, sujeito a contradições e a falta de consenso em relação à 
sua definição e seus fatores constituintes (Kubo et al, 2015).

Outro aspecto a ser ressaltado refere-se aos instrumentos de 
mensuração e sua capacidade de refletir os pressupostos teóricos 
do construto, uma vez que o clima é compreendido como um pro-
cesso de emersão. Isto é, embora a origem esteja nas percepções 
dos funcionários (nível individual), o fenômeno se manifesta em 
nível meso ou macro, por meio da verificação das percepções com-
partilhadas (Puente-Palacios, Porto, & Martins, 2016).

Tais questões tornam necessária a construção de instrumentos, 
pois seria inviável a identificação de uma estrutura única em função 
das particularidades de cada organização (Infante, 2016; Rueda et 
al., 2013). No entanto, essa construção deverá preconizar não ape-
nas aspectos metodológicos, mas também os pressupostos básicos 
do construto.

A construção de um instrumento pressupõe a adoção de proce-
dimentos que garantam a ele a qualidade psicométrica satisfatória. 
Confiabilidade, consistência interna e validade são critérios utiliza-
dos para avaliar a qualidade de um instrumento, evitando possíveis 
erros no levantamento dos dados (Pilatti, Pedroso, & Gutierrez, 
2010). Segundo esses autores, a confiabilidade é a capacidade 
medir fielmente os fenômenos, a validade é a capacidade de um 
instrumento medir com precisão e a consistência interna se refere 
ao nível de correlação dos itens.

O desenvolvimento da escala resultou de uma demanda orga-
nizacional referente ao diagnóstico de clima, que se constitui em 
uma ferramenta de gestão do órgão, sendo seu resultado consi-
derado um indicador do plano estratégico e um aspecto avaliativo 
para a comparação entre organizações de natureza semelhante. O 
diagnóstico foi realizado no Tribunal de Contas do Distrito Federal 
(TCDF), órgão auxiliar ao Poder Legislativo local no controle externo 
da administração dos recursos públicos.

A importância de se entender melhor a natureza do clima or-
ganizacional na instituição se dá pela influência que exerce sobre 
o comportamento e o desempenho dos servidores; o que, por sua 
vez, pode refletir na efetividade da organização. Assim, proporcio-
nar um clima organizacional favorável é uma forma de direcionar 
o comportamento dos empregados para o alcance dos objetivos 
organizacionais (Martins, 2008; Paula & Queiroga, 2015).

Diante do cenário apresentado, este artigo tem por objetivo 
descrever o desenvolvimento de uma escala de diagnóstico de cli-
ma organizacional compatível com a realidade de uma organização 
pública e com os bons índices de qualidade psicométrica.

Método

Participantes

Para melhor caracterização dos participantes da pesquisa, cabe 
dividir o trabalho em dois momentos: 1) etapa de construção do 
instrumento, que inclui três fases de análise e validação seguidas de 
um pré-teste; e 2) etapa de validação estatística, que se refere ao 
momento da coleta dos dados da pesquisa.

A fase de construção do instrumento iniciou-se com a análise 
semântica, da qual participaram seis servidores do setor responsá-
vel pelo diagnóstico de clima, que avaliaram o alinhamento entre o 
conteúdo dos itens e das dimensões, bem como a congruência com 
os objetivos da pesquisa.

Também foi feita uma análise de juízes para verificação da 
pertinência dos itens com os fatores propostos. Para tanto, foram 
convidados, conforme recomendação de Pasquali (2010), três 
especialistas da área da psicologia, os quais eram acadêmicos e 
pesquisadores do fenômeno do clima organizacional.

Em seguida, os itens foram submetidos ao corpo técnico da 
área de psicologia clínica da Instituição, com o objetivo de avaliar 
a necessidade de inserção de temas ou itens em função das de-
mandas recorrentes no âmbito clínico. Essa etapa não resultou em 
alterações no instrumento, pois, de acordo com os psicólogos, as 
demandas principais já estavam contempladas nos itens propostos.

A última análise da etapa de construção do instrumento con-
sistiu em um pré-teste com 10 servidores de diferentes setores. 
Essa fase visou à avaliação do funcionamento e das funcionalidades 
da plataforma de aplicação, bem como da compreensão dos itens 
propostos.

No tocante à etapa de validação estatística, subsidiada pelo 
preenchimento de questionário, participaram da pesquisa 260 ser-
vidores da organização, sendo 65% do sexo masculino. A solicitação 
para a participação destinou-se aos servidores de cargo efetivo, 
comissionados e requisitados em exercício na instituição.

A informação da idade era opcional, sendo a média de idade 
das 192 pessoas declarantes de 41,86 anos. Dentre os participantes, 
41,5% possuem entre 0 e 5 anos de tempo de serviço no órgão e 
82,6% dos respondentes são do quadro de pessoal da instituição.
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Instrumentos

A construção da escala de clima organizacional foi composta 
por três etapas: (1ª) definição das dimensões a serem avaliadas; 
(2ª) formulação dos itens; e (3ª) reunião de indícios de validade de 
construto.

A definição das dimensões baseou-se em estudos teóricos, 
em outros instrumentos de clima e nos objetivos organizacionais. 
Dessa forma, as dimensões escolhidas para serem avaliadas no 
instrumento foram: Liderança; Comunicação; Estratégias e Planos; 
Melhoria Contínua; Aprendizagem; e Reconhecimento.

A delimitação das dimensões foi realizada inicialmente por meio 
de análise documental, amparada no Planejamento Estratégico 
(Distrito Federal, 2016), nas Políticas de Recursos Humanos (Distrito 
Federal, 2008) e nos objetivos e indicadores previstos no Marco 
de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), 
instrumento este de avaliação do Projeto Qualidade e Agilidade 
dos Tribunais de Contas (ATRICON, 2015). As análises documentais 
revelaram que as dimensões Aprendizagem e Melhoria Contínua 
recebem grande enfoque institucional, visto que se constituem 
como uma das três perspectivas do mapa estratégico (perspectiva 
aprendizado, desenvolvimento e inovação).

Liderança é considerado um domínio a ser plenamente alcança-
do e é periodicamente avaliado e mensurado, em cumprimento aos 
termos do MMD-TC. A formação e desenvolvimento do líder é, ain-
da, considerada uma política de Recursos Humanos da instituição, o 
que reforça a importância do tema enquanto prática a ser avaliada.

A Comunicação e o Reconhecimento são também abrangidos 
nos respectivos objetivos estratégicos da organização: “Aprimorar a 
comunicação e gerir o conhecimento”; e “Fortalecer a motivação e 
o comprometimento dos servidores com foco na estratégia”. Além 
disso, práticas relacionadas ao Reconhecimento também estão pre-
vistas nas Políticas de Recursos Humanos e no plano de ação para 
atendimento ao MMD-TC.

Por fim, cumpre destacar que a dimensão Estratégia e Planos foi 
incluída devido à necessidade de manter uma vinculação entre as 
políticas e práticas institucionais com a estratégia organizacional. 
Preocupação essa que também pode ser observada em todos os 
documentos mencionados.

Além do amparo documental, os fatores propostos possuem 
respaldo teórico, de modo que foram mantidas as características 
do construto e os seus pressupostos básicos. O fator Liderança, 
por exemplo, é comumente contemplado nos diagnósticos, pois 
permite mensurar a qualidade do clima (Puente-Palácios & Martins, 
2013; Schneider et al., 2017; Zohar & Tenne-Gazit, 2008). Os autores 
destacam, também, que ambos os construtos, clima e liderança, 
têm forte influência no desempenho e consequentemente nos 
resultados efetivos da organização.

Ações e políticas de reconhecimento adotadas pela organização, 
como é o caso das recompensas, impactam no clima organizacional 
(Schneider, Ehrhart & Macey, 2013), de modo que a percepção de 
falta de ações de valorização e de reconhecimento pode relacionar-
-se com uma sensação de exaustão emocional e de esgotamento 
(Infante, 2016; Santos, Sousa, & Rueda, 2015).

O fator Melhoria Contínua relaciona-se com inovação, que 
aponta para a abertura da organização para mudanças e para a 
liberdade concedida aos funcionários no desempenho das suas 
tarefas (Puente-Palacios & Freitas, 2006). Os funcionários, quando 
percebem o clima como positivo, podem apresentar níveis mais 
altos de motivação e de compromisso, com tendências a um com-
portamento inovador, impactando positivamente no desempenho 
organizacional (Shanker, Bhanugopan, van der Heijden, & Farrell, 

2017). Na mesma esteira, a comunicação, quando bem definida, 
proporciona segurança e motivação, estabelecendo uma imagem 
harmônica e clara que transmite confiabilidade e credibilidade 
(Ramos, Wegner, Pereira, Godoy, & Prato Neto, 2017).

Também é preciso considerar aspectos organizacionais capazes 
de interferir no processo de transferência de conhecimento, pois 
o clima organizacional é considerado um fator importante para a 
aprendizagem (Hult, 1998). A intensidade do referido clima está 
ligada ao nível de importância ou reconhecimento dado pela orga-
nização ao processo de aprendizagem.

Por fim, o alinhamento do desempenho dos empregados com 
os objetivos estratégicos da organização colabora para um resulta-
do superior. É nessa relação que a influência do clima, associada à 
competência do servidor para executar seu trabalho, tem projeção 
positiva nos critérios de eficiência do desempenho (Tejos-Saldivia, 
2006).

Como resultado dessa análise documental e da revisão teórica, 
os conceitos das dimensões são apresentados abaixo. A dimen-
são Melhoria Contínua foi descrita, conforme definição dada por 
Puente-Palacios (2002), uma vez que os itens foram integralmente 
extraídos da dimensão Inovação presente em instrumento por ela 
validado (Puente-Palácios & Carneiro, 2005).

Tabela 1 
Dimensões do instrumento

Dimensão Definição

Liderança

Contempla ações do líder na condução da equipe, 
abordando práticas relacionadas ao planejamento, 
organização e alinhamento estratégico das tarefas, 
bem como práticas que estimulem a autonomia e a 
participação dos membros.

Comunicação

Foca na comunicação do Tribunal com os 
servidores e com a sociedade. Aborda também 
o compartilhamento de informações entre as 
unidades e entre servidores da mesma unidade.

Estratégias e Planos

Aborda o alinhamento das atividades das unidades 
com a estratégia do Tribunal, os esforços para a 
consecução dos objetivos organizacionais, bem 
como a efetividade do planejamento a nível setorial.

Melhoria Contínua

Trata da “percepção sobre o encorajamento 
recebido para a implementação de práticas e 
comportamentos criativos e inovadores” (Puente-
Palacios, 2002, p. 101).

Aprendizagem

Aborda práticas organizacionais que ampliem a 
aprendizagem entre os membros da organização, 
bem como ações que incentivem a aquisição 
sistemática de competências que melhorem o 
desempenho no trabalho.

Reconhecimento

Retrata ações de reconhecimento e valorização 
de servidores e equipes quanto à qualidade e 
resultados do trabalho, bem como ao esforço 
despendido neste.

Nota. Elaborado pelos autores.

Para a formulação da escala, foi construído um banco de itens 
oriundos de questionários de clima organizacional do TCDF (Distrito 
Federal, 2012) e do Tribunal de Contas da União (Brasil, 2007; 2010; 
e 2012), bem como do Instrumento de Diagnóstico do Clima da 
Equipe de Trabalho (Puente-Palácios & Carneiro, 2005). A elabora-
ção dos itens e os ajustes estruturais e semânticos foram realizados 
nas etapas de validação.

Foram utilizados 39 itens para compor o questionário. Desse 
total, oito foram transpostos em sua literalidade; nove tiveram 
pequenas alterações relacionadas às palavras e aos elementos dêi-
ticos, não chegando a alterar o núcleo semântico; dezesseis tiveram 
grande alterações estruturais, inclusive em nível semântico; e seis 
não tiveram um referencial específico, tendo sido criados de acordo 
com os objetivos institucionais.
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Cabe destacar que as alterações dos itens da dimensão Melhoria 
Contínua restringiram-se ao ajuste de elementos dêiticos, não 
havendo alterações nos núcleos semânticos dos itens originários 
da dimensão Inovação do Instrumento de Diagnóstico de Puente-
Palácios e Carneiro (2005).

Após as etapas de análise e validação, descritas na subseção 
Participantes, a versão definitiva do questionário foi composta por 
39 itens e seis dimensões, sendo nove da dimensão Liderança; seis 
de Reconhecimento; cinco de Comunicação; seis de Estratégias e 
Planos; oito de Melhoria Contínua; e cinco de Aprendizagem.

Para a avaliação dos itens foi adotada uma escala do tipo Likert 
de frequência com cinco pontos, de “1 - nunca” a “5 - sempre”. 
Destaca-se que os respondentes foram orientados a realizar a ava-
liação considerando a instituição como um todo.

Ao final do questionário foram coletadas informações socio-
demográficas referente ao sexo, idade, tempo de trabalho no 
Tribunal, setor de trabalho da Organização, cargo, e ocupação de 
cargo de direção ou chefia. A escolha desses dados justifica-se pela 
possibilidade de se averiguar a existência de relações entre variá-
veis demográficas e variáveis do construto clima.

Procedimentos de Coleta de Dados e Cuidados Éticos

A divulgação da pesquisa e o convite à participação foram 
feitos por meio de e-mail institucional, de notas na intranet e de 
documento formal da instituição. Também foram feitas ações de 
sensibilização na organização para maior adesão, compostas pela 
divulgação on-line e presencial, que ocorreram antes da abertura 
da pesquisa e durante a coleta de dados.

A pesquisa foi armazenada na ferramenta livre de aplicação de 
questionários on-line Google Forms cujo link para o preenchimento 
foi disponibilizado no e-mail institucional e na intranet. A participa-
ção na pesquisa foi voluntária e o anonimato e sigilo das respostas 
foram garantidos, respeitando desse modo os pressupostos éticos.

Procedimentos de Análises de Dados

O software estatístico utilizado nas análises foi o Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS). Inicialmente, o banco de 
dados foi examinado e não foram identificados dados ausentes ou 
outliers que comprometessem as análises dos dados, bem como 
não foram constatadas objeções referentes à distribuição de dados.

Foram realizadas análises fatoriais exploratórias, com o ob-
jetivo de identificar uma solução fatorial convergente com a pro-
posta teórica. Para isso, a fatorabilidade da matriz foi verificada, 
utilizando-se o índice de adequação do tamanho da amostra (KMO) 
e o teste de esfericidade de Bartlett.

Com base nos dados do KMO e de Barlett, extraiu-se fatores pe-
los métodos dos principais eixos fatoriais (principal axis factoring, 
PAF) e da rotação oblíqua promax. A rotação visa simplificar a com-
preensão dos fatores retidos, e na sua forma oblíqua, pressupõe a 
correlação entre os fatores (Damásio, 2012); a opção pelo método 
promax se deve ao fato de que apesar dos fatores serem vincula-
dos, eles têm suas especificidades (Ribeiro, Porto, Puente-Palacios, 
& Resende, 2016). Ademais, a aferição da confiabilidade dos fatores 
foi realizada pelo índice alfa de Cronbach (α).

Resultados

O valor de Kaiser-Meyer-Olkin foi de 0,96, sendo valores maio-
res que 0,90 considerados excelentes em termos de adequação do 
tamanho amostral (Kaiser, 1974 citado em Field, 2005/2009).

O valor do teste de esfericidade de Bartlett teve uma signifi-
cância menor que 0,01 (p =0,000), o que demonstra que a matriz 

é fatorável, pois valores menores que 0,05 indicam que os itens 
podem ser agrupados em dimensões (Tabachnick & Fidell, 2007).

Ademais, a matriz de correlações demonstrou correlações 
significativas entre todos os itens. Esse dado aponta para uma 
mensuração com maior precisão, visto que, segundo Laros (2005), 
correlações entre os itens menores que 0,20 aumentam a chance 
de um desempenho pobre na mensuração do construto.

É recomendável a utilização de diversos métodos para definir 
o número de fatores para retenção (Puente-Palacios & Carneiro, 
2005), uma vez que não existem métodos incontestáveis. Por isso 
é papel do pesquisador analisar de forma cuidadosa as possíveis 
soluções e implicações teóricas.

Para amparar a definição do número de fatores, realizou-se 
uma análise fatorial exploratória (AFE), utilizando-se de diversos 
métodos para auxiliar essa definição. O critério de Guttman-Kaiser, 
que se refere ao valor dos eingevalues maiores do que 1 e mostra o 
número máximo de fatores tolerados pela matriz de dados, apontou 
até quatro fatores. O critério de Catell (scree plot), relativo à análise 
visual do gráfico de sedimentação, sinalizava até três quebras, as 
quais em princípio indicariam a possibilidade de reduzir os itens a 
dois ou até três fatores.

Figura 1. Gráfico de sedimentação. Elaborado pelos autores.

Além disso, utilizou-se o critério da variância acumulada, na 
qual um patamar acima de 60% é visto como aceitável (Hair, Black, 
Babin, Anderson, & Taham, 2006). Apenas no intervalo de 3 a 6 ex-
trações de fatores, o total de variância acumulada passou dos 60%, 
o que indica a pertinência das fatorações. Contudo, levando em 
consideração o objetivo principal de encontrar uma solução fatorial 
que, para além dos critérios matemáticos, se ajustasse da melhor 
forma possível com a natureza dimensional do construto. Não se 
evidenciou uma solução fatorial com pertinência teórica entre os 
itens e os fatores na análise exploratória e nas soluções fatoriais 
obtidas por meio das extrações de 1, 2, 3, 4 e 6 fatores.

A solução fatorial de cinco fatores (que explica 64,90% da va-
riância) foi a que mais apresentou pertinência teórica se comparada 
às demais soluções fatoriais, bem como apresentou resultados es-
tatísticos convincentes os quais são descritos na tabela 2.
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Tabela 2 
Variância por fatores

Fatores Total % da Variância Variância 
Acumulada

1 20,36 52,21 52,21
2 2,34 5,99 58,21
3 1,12  2,89 61,10
4 0,84 2,16 63,27
5 0,63 1,62 64,90

Nota. Elaborado pelos autores.

Para a avaliação dos 39 itens que compunham a solução com 
cinco fatores foram utilizados os seguintes critérios: (1º) análise 
das cargas fatoriais e comunalidades menores que 0,30, valor mí-
nimo aceitável para que um item seja considerado representante 
legítimo do construto mensurado pelo fator (Hair et al., 2006); (2º) 
complexidade, isto é, itens com carga em mais de um fator, sendo 
a diferença entre essas menor que 0,1 (Ribeiro et al., 2016); e (3º) 
ausência de correspondência entre o conteúdo do item e do fator 
no qual ele foi alocado.

Dos 39 itens, 10 foram excluídos, sendo três pelo critério da 
diferença das cargas fatoriais menor que 0,10 e sete por não apre-
sentarem pertinência teórica. Destaca-se que, além de investigar as 
características psicométricas do item, é muito importante verificar 
se este consegue representar, de maneira acurada, o conteúdo 
abordado pelo fator (Smith & McCarthy, 1995).

Considerando os critérios citados, a estrutura fatorial obtida foi 
composta por 29 itens distribuídos em cinco dimensões: Liderança, 
com 11 itens; Comunicação com cinco; Estratégias e Planos com 
seis; Melhoria Contínua com quatro; e Aprendizagem com três, 
como demonstrado na tabela.

Com relação à dimensão Reconhecimento, inicialmente propos-
ta, dos seis itens iniciais, quatro foram excluídos: um por apresentar 
diferença menor do que 0,10 entre os valores das cargas fatoriais 
principais e três por não apresentarem pertinência teórica com 
os fatores aos quais foram alocados (Liderança, Comunicação e 
Melhoria Contínua). Contudo, dois itens foram alocados para a 
dimensão Liderança e foram mantidos devido à pertinência teórica 
com o fator, são eles: “Os esforços para executar os trabalhos são 
valorizados pelas chefias” e “as chefias elogiam quando um bom 
desempenho é apresentado”. Observa-se que pode ter havido uma 
certa ambiguidade nas interpretações, o que acarretou a exclusão 
e a dispersão dos itens nas demais dimensões, em especial na di-
mensão Liderança.

Cabe mencionar que, dos sete itens excluídos por falta de per-
tinência com o fator, dois originalmente integrantes da dimensão 
Melhoria Contínua estavam alocados na dimensão Estratégias e 
Planos. São eles: “Os servidores procuram novas formas de en-
frentar os problemas do dia-a-dia” e “Há interesse em desenvolver 
novas estratégias para o cumprimento das tarefas”. Igualmente, 
o item “O servidor é incentivado a aplicar nas suas tarefas os co-
nhecimentos aprendidos em treinamento”, originalmente perten-
cente a dimensão aprendizagem, havia migrado para a dimensão 
Estratégias e Planos.

Para a verificação da estabilidade quanto à composição das 
dimensões foi utilizado o índice de confiabilidade alfa de Cronbach, 
o qual variou entre 0,84 a 0,95. Tais valores indicam ótimo grau de 
confiabilidade, visto que quanto mais próximo de 1 o valor do alfa 
de Cronbach, mais elevado será o grau de confiabilidade.

A estrutura final resultante da análise fatorial, os autovalores, 
o alfa de Cronbach das dimensões e a variância explicada são apre-
sentados na tabela 3.

Tabela 3 
Itens de clima organizacional, variância explicada, autovalores e alphas de 
Cronbach dos fatores.

Itens 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
O padrão de desempenho esperado 
de cada integrante das equipes 
é definido claramente pelas suas 
chefias.

0,45 0,18 0,34 0,02 0,05

Os chefes das unidades fornecem 
feedback sobre o desempenho dos 
servidores.

0,55 0,00 0,09 0,26 0,04

As chefias definem juntamente com 
os servidores formas para alcançar 
as metas de trabalho.

0,55 0,08 0,23 0,03 0,04

As tarefas são delegadas pelas 
chefias de forma equitativa. 0,67 0,00 0,25 0,11 0,01

As chefias elogiam quando um bom 
desempenho é apresentado. 0,70 0,69 0,32 0,47 0,04

As chefias são receptivas às críticas 
relativas ao trabalho 0,72 0,04 0,03 0,13 0,11

As chefias definem prioridades para 
a execução das tarefas. 0,74 0,04 0,20 0,12 0,00

A participação da equipe na 
tomada de decisões sobre o 
trabalho é fomentada pelas chefias.

0,77 0,03 0,06 0,03 0,06

As chefias distribuem as tarefas 
considerando as habilidades e 
potencialidades dos integrantes de 
suas equipes.

0,81 0,06 0,02 0,06 0,11

Os esforços para executar os 
trabalhos são valorizados pelas 
chefias.

0,83 0,01 0,29 0,30 0,02

As chefias tratam todos os 
servidores de forma justa. 0,84 0,03 0,0,2 0,00 0,07

A comunicação entre os servidores 
das unidades tem favorecido o 
desenvolvimento do trabalho.

0,29 0,45 0,19 0,18 0,01

O Tribunal divulga à sociedade os 
resultados de sua atuação. 0,18 0,60 0,00 0,03 0,15

O Tribunal comunica aos 
servidores, de forma eficaz, suas 
políticas, normas e procedimentos.

0,47 0,62 0,13 0,06 0,16

As unidades organizacionais do 
Tribunal compartilham informações 
entre si.

0,05 0,90 0,01 0,08 0,06

As áreas do Tribunal compartilham 
informações para a realização das 
tarefas.

0,04 0,04 0,12 0,03 0,12

O TCDF acompanha a execução dos 
planos de ação das unidades. 0,11 0,25 0,32 0,09 0,04

As metas de desempenho das 
unidades são adequadas para 
avaliar seus resultados.

0,20 0,26 0,46 0,03 0,05

Os servidores atuam para que 
os objetivos da unidade sejam 
alcançados

0,23 0,02 0,58 0,11 0,14

O planejamento estratégico é 
utilizado efetivamente pelos 
servidores.

0,13 0,23 0,59 0,18 0,02

Os objetivos estratégicos 
relacionados às unidades norteiam 
as atividades de trabalho dos 
servidores.

0,11 0,13 0,80 0,07 0,02

As ações planejadas pelas 
unidades consideram os objetivos 
estratégicos do TCDF.

0,01 0,07 0,73 0,12 0,05

As ideias inovadoras são 
estimuladas 0,07 0,21 0,22 0,42 0,06

Os servidores são incentivados a 
desenvolver novos métodos de 
trabalho.

0,16 0,05 0,36 0,58 0,10

Os servidores são encorajados a 
tentar novas formas de executar as 
suas atividades.

0,14 0,53 0,18 0,59 0,51
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Os servidores são estimulados a 
desempenhar as tarefas de maneira 
inovadora.

0,13 0,08 0,25 0,71 0,05

As ações de treinamento e 
desenvolvimento oferecidas pelo 
TCDF são úteis às necessidades de 
trabalho.

0,08 0,10 0,24 0,10 0,61

O TCDF incentiva a participação 
de servidores em ações de 
treinamento e desenvolvimento.

0,06 0,06 0,00 0,00 0,83

O TCDF oferece oportunidades de 
capacitação a todos os servidores. 0,04 0,09 0,12 0,10 0,86

% variância explicada
Alfa de Cronbach

52,21 0,99 0,89 0,16 0,62
0,95 0,86 0,91 0,93 0,84

Autovalores 20,36 0,34 0,12 0,84 0,63
Nota. * Legenda: Fator 1 – Liderança; Fator 2 – Comunicação; Fator 3 – Es-
tratégias e Planos; Fator 4 – Melhoria Contínua; Fator 5 – Aprendizagem. 
Método de extração: componentes principais e método de rotação: Varimax. 
Elaborado pelos autores.

Discussão

Este trabalho descreve a construção de uma medida para Clima 
Organizacional que se mostra empiricamente consistente e alicer-
çada em bases teóricas consolidadas. A construção de um instru-
mento de avaliação gerou a responsabilidade de garantir que este 
apresentasse boas características psicométricas, pois são elas que 
preservam a confiabilidade do resultado da pesquisa. Para tanto, o 
processo de elaboração pautou-se na tríade confiabilidade, consis-
tência interna e validação sugerida por Pilatti et al. (2010).

Um dos parâmetros de validade da pesquisa foi determinado 
pela análise do instrumento por juízes, o que proporcionou maior 
garantia de seu conteúdo. Também buscou-se uma estrutura de 
escala, a qual respeitasse os conceitos teóricos, mantendo uma 
relação epistêmica entre os conceitos e as medidas utilizadas. Após 
a apuração dos resultados, constataram-se excelentes índices de 
adequacidade da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e do teste 
de esfericidade de Bartlett, com valores de 0,964 e p=0,00 respec-
tivamente, o que não apenas confirmou a viabilidade da análise 
fatorial, como demonstrou a qualidade das correlações entre as 
variáveis.

Além disso, os índices de Alfa de Cronbach são importantes es-
timadores de confiabilidade e, nesta pesquisa, esses índices encon-
tram-se bastante elevados, variando entre 0,841 e 0,945. Isto indica 
uma alta consistência interna do questionário, demonstrando que 
a escala reflete o construto que está medindo (Souza, Alexandre, 
& Guirardello, 2017). Especificamente em relação à confiabilidade, 
espera-se que esta seja mais concretamente testada durante a 
repetição da pesquisa na instituição, pois somente a partir desse 
momento, será possível estabelecer comparação entre resultados 
e, assim, obter evidências mais consistentes de confiabilidade.

O maior desafio deste trabalho recaiu sobre a determinação 
dos fatores, uma vez que os fatores mencionados na literatura não 
seguem um padrão, sendo divergentes entres os teóricos da área 
(Kubo et al, 2015). Todavia, mesmo em face de certa divergência 
teórica, a pesquisa possibilitou confirmar cinco dos seis fatores 
propostos (Liderança, Comunicação, Estratégias e Planos, Melhoria 
Contínua e Aprendizagem). Os fatores confirmados fornecem um 
subsídio importante para a melhoria das condições de clima, uma 
vez que auxiliam a caracterizar aspectos relevantes que servem de 
orientação para práticas gerenciais

Cabe destacar a necessidade de análise da dimensão reco-
nhecimento, proposta inicialmente e desconsiderada após análise 
fatorial. Uma futura aplicação do instrumento poderá demandar 

uma adaptação do questionário, a fim de que seja analisada a via-
bilidade da elaboração de uma dimensão que aborde o tema do 
reconhecimento ou mesmo da diluição dessa temática entre outras 
dimensões já existentes. Tanto o processo de inserção de uma di-
mensão como o de itens exigirão o cumprimento de todas as fases 
de validação dado ao instrumento inicialmente.

Salienta-se que a dimensão Estratégias e Planos foi um cons-
truto muito abrangente o que pode ter provocado uma certa 
indeterminação nas interpretações, acarretando na migração dos 
itens para o fator em questão. Supõe-se que a migração desses 
itens pode ser explicada pelo fato de que práticas relativas à apren-
dizagem e à melhoria contínua, as quais são avaliadas nos fatores 
correspondentes, também são apropriadas a serem avaliadas pelo 
fator Estratégias e Planos visto que também são abarcadas no plano 
estratégico da organização.

Tendo em vista os aspectos analíticos do instrumento, os 
fundamentos teóricos que o ensejam e suas propriedades psico-
métricas, conclui-se que o instrumento desenvolvido possibilita a 
obtenção de informações confiáveis que identificam as percepções 
compartilhadas a respeito de aspectos organizacionais e também 
que subsidiam intervenções institucionais, seja para (1º) reorientar 
práticas que não têm sido efetivas para o alcance dos objetivos da 
Organização; seja para (2º) verificar a existência de relações entre 
o grau de compartilhamento das percepções e outros indicadores 
organizacionais, como, por exemplo, absenteísmo (Bonatti, 2011) e 
estresse ocupacional (Severino, 2010).

Não obstante as limitações encontradas, notadamente no 
campo teórico, o questionário desenvolvido alcançou um nível de 
qualidade psicométrica adequada que foi determinada por variá-
veis como confiabilidade, validade e consistência interna, colabo-
rando para suprir a lacuna dessa temática no âmbito de instituições 
públicas.

Sob esse prisma, o instrumento construído levou em consi-
deração as características da instituição em que foi aplicado e, 
em função disso, a transposição do modelo para além dos limites 
organizacionais originários deverá ser feita mediante uma análise 
minuciosa de compatibilidade de contextos.
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