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Resumo
A presente investigação fornece material empírico atinente à
congruência pessoa-organização, no domínio dos climas éticos,
satisfazendo critérios de comensurabilidade para as duas
entidades do binómio. Foram inquiridas três amostras: a) a
primeira visando o teste da dimensionalização dos climas
percepcionados (na organização); b) a segunda testando se
esta estrutura dimensional era replicável nos climas preferidos
(pela pessoa); c) a terceira almejando saber se as duas
estruturas dimensionais se poderiam justapor na mesma
amostra. Os resultados mostram que, no que concerne a 5
climas éticos (benevolência, auto-interesse, leis, regras e
procedimentos organizacionais, lucro), é possível obter
estruturas dimensionais similares para as duas entidades.
Porém, nem todas as qualidades psicométricas desejáveis são

verificadas.
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1. Introdução

Abstract
The purpose of this study is to show how personorganization fit in ethical climates can be measured, satisfying
the commensurability criterion for the two entities (person
and organization). Three sam pies were collected: a) first, the
perceived ethical climates were factor-analyzed; b) second, we
tested if this dimensional structure could be replicated within
preferred ethical climates; c) third, we tested if both
dimensional structures were similar within the sarne sam pie.
The findings show that, as far as 5 climates are concemed, it
is possible to extract similar dimensional pattems for both
entities. However, some psychometric properties were not
achieved, suggesting that future studies should be conducted.
Key words: ethical climates; person-organization fit;
commensurability.
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Este artigo expõe material empírico atinente à validação
de instrumentos de medição dos climas éticos organizacionais
(Victor & Cullen, 1987) em dois níveis de análise: a) climas
percepcionados; b) climas preferidos. Pretende testar a
comensurabilidade dos dois instrumentos para efeitos de
cômputo da congruência ifit) entre a pessoa e organização
(FitPO).
O FitPO pode ser definido como a "compatibilidade
entre as pessoas e as organizações, a qual ocorre quando: a)
pelo menos uma das entidades proporciona aquilo de que a
outra necessita, ou b) ambas partilham características
fundamentais similares, ou c) ocorrem ambas as coisas"
(Kristoff, 1996: 4, sublinhado nosso). O tópico tem recebido a
atenção de numerosos investigadores nos últimos anos
(Kristoff, 1996; Hollenbeck, 2000). A sua importância parece
indesmentível. Geralmente, a teoria e a literatura (v.g.,
Caldwell & O'Reilly, 1990; O'Reilly et ai., 1991; Sims & Kroeck,
1994; Kristoff, 1996; Sims & Keon, 1997; Christiansen et ai.,
1997; Witt, 1998; Powell, 1998; Vanderberghe, 1999; Duarte
& Pina, 2000; Finegan, 2000; Hollenbeck, 2000) sugerem que
a congruência entre os dois termos da dicotomia tem efeitos
positivos sobre, designadamente, a satisfação, as percepções
de justiça, o comprometimento organizacional, a confiança e
o alcance dos objectivos organizacionais.
Apesar do historial assinalável de estudos neste domínio,
a congruência no plano específico dos climas éticos tem
recebido escassa atenção. Há, todavia, razões para presumir a
sua pertinêncià. Por exemplo, Kohlberg (1984) sublinhou que
os indivíduos podem exercer actividade em grupos cujos
sistemas normativos diferem do seu próprio estádio de
desenvolvimento moral. E frisou que daí poderiam advir
reacções adaptativas como o stress e o whistleblowing (Near &
Miceli, 1985, 1987).
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A "génese" mais recente do tópico pode ser localizada,
porém, no preciso momento em que começaram a
operacionalizar-se os climas éticos (Victor & Cullen, 1987,
1988). Com efeito, Victor & Cullen alertaram para a
necessidade de realizar pesquisa que considerasse "o impacto
do ajustamento entre o nível de desenvolvimento moral dos
indivíduos e o clima ético organizacional" (p. 119). No seu
entender, a ausência de ajustamento pode produzir stTess,
turnove,. e insatisfação, aumentando a probabilidade de os
indivíudos abandonarem a organização ou de ingressarem
numa "zona de indiferença" (Barnard, 1938). Os raros estudos
empíricos entretanto efectuados (Sims & Kroeck, 1994; Sims
& Keon, 1997; Rego, 2000a, 2000b) sugerem que,
efectivamente, a (in)congruência ética é relevante para o
estudo do FitPO, podendo exercer influência sobre o
comprometimento organizacional, as intenções de abandonar
a organização, a satisfação e os comportamentos de cidadania
organizacional.

°

presente artigo fornece contributos adicionais neste
domínio, embora se debruce "apenas" sobre aspectos de
mensuração: a) apresentaremos uma panorâmica geral do
conceito de climas éticos e suas dimensões; b) abordaremos
alguns aspectos atinentes à medição do FitPO, especialmente
a necessidade de usar variáveis de conteúdo similar para medir
as características das duas entidades (pessoa e organização);
c) reportaremos o material empírico extraído de três estudos;
d) criticaremos a investigação e apontaremos avenidas de
estudo passíveis de aprofundarem a validação dos
instrumentos propostos.

2. Os climas éticos
2.1. Introdução

°

clima ético é um tipo particular de clima
organizacional, podendo ser definido como uma componente
da cultura organizacional (Cullen et a!.,. 1989; Knous: &
Giacalone, 1992; Olson, 1995). InclUi as prescnç~es,
proscrições e permissões atinentes às obri~~ções m?raIS, Isto
é, que respondem às questões básICas: a) ,o ~~e e ~orrecto
fazer-se?"; b) "como devo lidar com as questoes etICas? (Victor
& Cullen, 1987, 1988).
.
A investigação tem sido concretizada, tendenCialmente,
numa lógica agregada (v.g., Victor & Cullen, 198?, 1988; Slms
& Kroeck, 1994; Upchurch & Ruhland, 1995; Slms, & Keon,
1997; Vidaver-Cohen, 1998), conferindo prevalenCla aos
"eventos, práticas e procedimentos" consensualmente
percepcionados por um grupo de pessoas, sejam estas
adstrictas a um grupo, organização ou departamento. ES,ta
opção agregativa, que contém riscos de antropomorfizaça~
das organizações (Hollenbeck, 2000), tem conduzido a
preponderância das conceptual.izações ~os climas
organizacionais (agregados) sobre os ~hmas pSICologlCos. Estes
representam as percepções dos mdlvlduos acerca de aspectos
específicos da vida orgamzaclOnal (v.g., Ghck, 198?, Jo:,es ,&
James, 1979; Wimbush et a!., 1997b). Taispercepçoes nao sao
necessariamente partilhadas pela generahdade dos membros
de um mesmo agregado (grupal, seccional, departamental ou
organizacional).
.
Sucede que, do ponto de vista do estudo dos e~elt~s do
FitPO, há razões para pensar que o estudo do clima ps~cologlco
é tão (ou mais) pertinente quanto o do chma orgamzaClonal
"objectivo"/agregado (Kristoff, 1996; ChnstIansen et a!., 1997).
É, portanto, presumível que o mesmo ocorra com a
congruência ética (Schneider, 1975; Wyld & J ones,. 1997,
Wimbush et a!., 1997b).
presente estudo pnvIlegla esta

°
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segunda lógica. Procura medir a compatibilidade entre os
climas éticos percepcionados pelas pessoas e os climas por
elas preferidos.

2.2. A matriz de variáveis definidoras dos climas
éticos

Para a elaboração da teoria dos climas éticos, Victor &
Cullen (1987, 1988, 1990) basearam-se nos trabalhos prévios
realizados nos domímos da teoria ética (Fritzche & Becker,
1984; Williams, 1985), do desenvolvimento moral (Kohlberg,
1976, 1984) e das teorias socioculturais das organizações
(SchneIder, 1983). Daí resultou uma abordagem em duas
dImensões: a) o critério ético usado para a tomada de decisão;
b) o locus de análise usado como referente nas decisões.

74

2.2.1. O critério ético

Embora haja taxionomias mais minuciosas (v.g., Forsyth,
1980; MIesmg & Preble, 1985; Tsalikis & Ftitzsche, 1989), a
maIOr parte da filosofia moral descreve três grandes classes
de teorias éticas: egoísmo, benevolência/utilitarismo e
deontologia/princípios (Fritzche & Becker, 1984; Williams,
1985). A diferença entre elas reside no critério básico usado
para o rac~ocínio moral. O critério inerente ao egoísmo é a
maXImIzaçao dos mteresses próprios. O critério subjacente à
benevolência/utilitarismo é a maximização dos interesses
conjuntos. O critério relativo à deontologia é a adesão a
princípios.
Estes três critérios estão bem presentes na pesquisa moral
e são representativos de duas teorias éticas: a deontológica e a
teleológica (Upchurch & Ruhland, 1996; Upchurch, 1998). O
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critério "princípio" reflecte uma perspectiva deontológica, na
medida em que as acções forem pautadas por princípios
universais que visem a decisão mais justa para todos os
indivíduos envolvidos.
O critério "benevolência/consequencialista" reflecte uma
perspectiva teleológica guiada pela avaliação das consequências
das acções, e pela noção de que uma dada acção é correcta se
conduzir ao maior bem (ou menor prejuízo) para o maior
número de pessoas. O critério "egoísmo" insere-se,
igualmente, numa perspectiva teleológica, embora centrada
nas consequências que recaem sobre o sujeito da decisão.

2.2.2. O locus de análise (referente)

Um dos grandes contributos de Victor & Cullen residiu
na aplicação dos três critérios éticos a três diferentes loei de
análise. "Um locus de análise é um grupo referente que
identifica a fonte de julgamento moral usado para aplicar o
critério ético às decisões organizacionais e/ou os limites daquilo
que será considerado na análise ética das decisões
organizacionais" (Victor & Cullen, 1988: 105). A abordagem
dos dois autores derivou, em parte, das teorias sociológicas
dos papéis e dos grupos de referência. A noção básica que
delas emana é a de que os grupos de referência ajudam a
modelar os comportamentos e atitudes dos indivíduos
incumbidos de desempenhar certos papéis nos sistemas sociais.
Por exemplo, Merton (1957) distinguiu o papel local do
cosmopolita. Para o indivíduo com um papel local, os grupos
de referência ou fontes de definição de papel e expectativas
existem dentro do sistema social. Por exemplo, um trabalhador
siderúrgico pode direccionar-se para os seus colegas de
trabalho ou chefe no sentido de definir o modo como deve
agir na organização. Para o indivíduo incumbido de um papel
cosmopolita, as fontes de definição do papel existem no sistema
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social externo ao sistema em que ele (o indivíduo) está inserido.
Exemplificando, um médico pode orientar-se pelo código de
Hipócrates.
Gouldner (1957) aplicou esta distinção às organizações
para mostrar como os indivíduos com diferentes identidades
sociais latentes (locais versus cosmopolitas) usam diferentes
grupos de referência como fontes definidoras de expectativas
de papel apropriadas (ou seja, como elementos definidores
do que são comportamentos aceitáveis ou inaceitáveis).
Transpondo estas teorias para a tipologia dos climas éticos,
Victor & Cullen introduziram outro loeus de análise ou
referente: o indivíduo (tabela 1).
Thbela I

I

Nos casos em que o critério é o benevolente, se o referente for o
indivíduo, espera-se que as pessoas considerem as outra~ independentemente da sua pertença à organização (v.g., amIzade,
reciprocidade ... ). Se for local, a consideração.é dirigida ao.colectivo organizacional (v.g., espírito de corpo, umdade da eqUIpa ... ).
Se for cosmopolita, a consideração recai sobre entidades exteriores à organização (v.g. responsabilidade sociaL.).

c)

Quanto o critério é deontológico (baseado em regras e p~-in~í~ios),
o locus de análise ou referente define as fontes dos pnnclplOs
que se espera que as pessoas perfilhem. Se o referente for individual, espera-se que as pessoas se comportem de acordo c:,n:
os seus próprios valores éticos. Se for local, espera-se a ad:sao as
regras e procedimentos organizacionais. Se for c?sm~pol~ta, as
fontes dos princípios encontram-se fora da orgamzaçao (SIstema
legal, código da associação profissionaL).

dos loci de análise
Caracterização

Individual

b)

I

Tabela 2 - Climas éticos (arquétipos)

É externo à organiUlfM focal porque o normativo de nferência se situa

""~~~~;:~~~" """"'""""'" """.J

dentro do individuo (v.g" as suas convicç5es pessoais).
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ResPeita às fontes de mciodnio ético dentro da organiUlção (expectativas do grupo de trabalho; práticas e políticas organiuu:ionais.. ).

Local

Cosmopolita

Individual

Concerne a fontes externas à organiUlçãn focal. Nelas se incluem a
associação pTOjissional, a lei ou os códigos deontolágicos aPlicáveis à
profissão.

Critério
Ético

Pios)
Fom< .

originou nove tipos de climas éticos (tabela 2). Vejamos a sua
interpretação tomando como referência os critérios éticos.

Auto·interesse

interesse)

Prindpio
ade.süo a regras e prillá-

o cruzamento dos critérios éticos com os três referentes

a)

F.gaísmo

(maximização do auto-

Benevolência
(ma.>:imizaçâo dos interesses amjuntos)

2.3. Cruzamento dos critérios éticos com os loci
de análise

Local
(organização ou
grupo)

Amizade

J.l1oralidade
pessoal

Lucros/interesses
da empresa

Interesse
da
equipe

Cosmopolita (sociedade, associaçüo
profissional .. )
Eficiência Responsabilidade social

Regras II procedi- Códigos P"ofissiomentos da
nais
organizão
e leis

, "'O'. "". 1990)

. Segundo Victor & Cullen (1987,1988,1990),. exist?, uma
dose substancial de exclusividade entre os nove climas: se os
vários modos de julgamento moral são incompatíveis para os
indivíduos, o mesmo ocorre provavelmente para as
organizações" (Cullen et ai., 1989: 55). Estas, tal como os
indivíduos, podem ser caracterizadas como mstrumentals,
diligentes ou normativas. Ilustrativamente, é plausível que

Quando o critério é o egoísta, se o referente for o indivíduo,esperase que sejam tomadas em consideração as necessidades e preferências de cada um (ganho pessoal, autodefesa ... ). Se for local,
enfatizam-se os interesses da organização (lucro da empresa, vantagem estratégica ... ). Se for cosmopolita, realça-se a consideração
pelos interesses do "sistema" económico e social.
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uma empresa tipicamente orientada para a eficiência/lucros
conceda relevância marginal à moralidade individual dos seus
membros ou ao espírito de equipa. Isto não significa que o
espírito de equipa não seja detectável e, até, promovido - o
que pode suceder é que seja gerido numa perspectiva
mstrumental (i.e., como meio conducente à eficiência e lucros).
Deve notar-se, porém, que as incompatibilidades entre alguns
clImas são maIS plausíveis do que outras. Por exemplo, é
natural que a relação entre o auto-interesse e a responsabIlIdade SOCIal seja negativa: trata-se do confronto entre uma
perspectiva hedonista, que favorece o interesse/prazer
mdlvldual, e uma visão utilitarista que favorece o maior prazer
para o maior número de pessoas(Agarwal & Malloy, 1999).
Mas é plausível que alguns climas possam coexistir (i.e., as
o~ganizações não têm climas únicos). A evidência empírica é
dISSO demonstrativa, pois algumas organizações denotam
cotações relativamente elevadas em vários climas (v.g., Sims
& Kroeck, 1994; Deshpande, 1996b; Joseph & Deshpande,
1997; Wimbush et aI., 1997a).

2.4.

Dimensões empíricas

A partir da moldura atrás exposta, Victor & Cullen
(1987) erigiram um questionário de medida dos climas. Cada
item foi elaborado com o fito de registar as percepções dos
respondentes acerca de como os membros da sua organização
tomavam tipicamente decisões relativas a vários "eventos
práticas e procedimentos" requerendo critérios éticos.
'
Da análise factorial aplicada aos dados empíricos
emergiram seis climas (tabela 4). Esta estrutura foi quase
mtegralmente replIcada no estudo publicado seguidamente
(tabela 3). Todavia, a correspondência empírica com o
enquadramento teórico foi modesta. Com efeito, apenas três
climas (leis e códigos, regras e procedimentos, e independência
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ou moralidade pessoal) manifestaram consistência com as
dimensões teóricas. Os restantes denotaram conteúdos
compósitos: o clima diligência abarcou itens designados para
medir a amizade, interesses da equipa e eficiência; o factor
instrumental compreendeu itens teoricamente atinentes ao
auto-interesse, lucros da organização e eficiência.
Tabela 3 - Dimensões empíricas dos climas éticos evidenciados em Victor &
Cullen (1988)
Dimensão

Critério de decisão contido no
factor/dimensão

Diligência/Zelo

Bem-€star coI/junto dos jmlivíd!ws ou

(Garing)

da organiZf1Ção como

Regras

Adesüo e obediência às regras e
!Jolíticas da OIganiwçiio.

Dimensões teóricas correspondentes
ÚJci de análise Critério(s) ético(s)

Leis e códigos

UI/I.

todo.

.-Ides({Q e obediência às leis e aos
códigos profissiol!ais.

Independência

Obediência às creuças morais pessoais.

Instrumental

Satiifaçâo dos auto-interesses,

• Utilitari!./a (úmevolente)

• lndiuidual
• Local

• Instrumental

• Local

• Deontológico

• Cosl/w/Jolita

• Deontológico

• Individual

• Deontológico

- Individual
• Local

-Instrumental (egoísta)

A tabela 3 expõe uma breve caracterização de cada clima.
Esta penta-estrutura dimensional tem-se mantido
relativamente estável (e aceite) nas várias pesquisas entretanto
desenvolvidas, emborá sejam diagnosticáveis algumas nuances.
Se considerarmos a evidência empírica que a tabela 4 procura
resumir, vários comentários podem ser aduzidos.
a)

Em caso algum se encontra evidência empírica dos nove arquétipos teóricos.

b)

Frequentemente se encontram dimensões factoriais empíricas
compostas por itens de proveniência teórica diversa.

c)

Existe uma certa constância nas dimensões empíricas encontradas, mas as especificidades amostrais tendem a contribuir para
aumentar as diferenças entre as estruturas factoriais.
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d)

Os investigadores tendem a "abastecer-se" nos estudos pioneiros
de Victor & Cullen (1987,1988). Daí partem para novos testes
factoriais, ou simplesmente recorrem aos itens originais para
gerarem cotações nos climas que desejam estudar.

e)

As consistências internas das escalas são, em geral, satisfatórias,
mas é raro que isso ocorra para todas as dimensões.

f)

A evidência empírica existente tem qualidade e dimensão suficiente parajustificar o interesse prático e teórico dos climas éticos.

A presente pesquisa expõe alguma evidência empírica
susceptível de incrementar a compreensão da dimensionalização dos climas. Será possível melhorar a justaposição
entre os factores empíricos e os arquétipos teóricos? Manterse-á a tendência para que determinados climas continuem a
marcar presença nas estruturas factoriais, enquanto outros
ficam arredados? E ISSO ocorrerá mesmo com a inclusão de
novos itens? Será possível obter consistências internas
generalizadamente superiores a 0,70?
Sucede que a questão mais desafiante que se nos coloca
é, porventura, a que se refere à similitude dimensional dos
climas percepcionados versus preferidos. Ela é fundamental
para a comensurabilidade, e dela depende a possibilidade de
se computar o grau em que as percepções de Cada indivíduo
em determinado clima se assemelham/distanciam das suas
preferências. O facto de se dispor de elementos validativos de
uma determinada dimensionalização dos climas percepcionados (sejam eles os individualmente percepcio-nados ou os
agregados) não garante que se obtenham idênticos resultados
de validade quando os itens são reformulados e transpostos
para o constructo dos climas preferidos.
O presente estudo testará empiricamente esta
possibilidade.
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3. Medidas directas e indirectas de
cálculo do FitPO
Uma das recomendações maIs comuns para a medição
do FitPO Incorpora a necessidade de usar dimensões com o
mesmo conteúdo para comparar as duas entidades em causa
(pessoa versus organização). Esta estratégia denomina-se
comensurabilidade. Coloca-se, todavia, a questão de saber qual
o procedimento maIs adequado para medir a congruência
entre as duas entidades. Existem dois tipos de medidas: as
directas e as indirectas.
As prImeIras consistem em questionar as pessoas,
directamente, sobre o grau de congruência entre as duas
entidades, para determinadas dimensões. Por exemplo,
Netemeyer et ai. (1997) questionaram os indivíduos acerca do
FitPO em quatro itens (v.g., "Eu sinto que os meus valores
pessoais são congruentes com os da organização"). O resultado
é um índice de congruência subjectiva ou percepcionada, e
reflecte os juízos/percepções das pessoas acerca do ajustamento
entre elas próprias e a organização. Estas medidas comportam,
todavia, diversos problemas, os qUaIS é recomendável evitar
(Edwards, 1991, 1993).
As medidas indirectas cotejam as notações referentes às
duas entidades. Por exemplo, o indivíduo é convidado a
declarar os valores que perfilha em determinadas dimensões,
e outra(s) pessoa(s) é(são) convidada(s) a pontuar os valores
da organização nas mesmas dimensões (v.g., Cable & Judge,
1997). As cotações referentes a cada entidade são, então,
comparadas. Esta aparente simplicidade é, contudo,
diminuída se pensarmos na possibilidade de diferentes pessoas
cotarem os valores da organização de modo distinto ou, até,
antagónico. Nesse caso, emerge a questão de se saber se, de
facto, existem valores "da organização".
É crucial a compreensão deste problema, porque dele
emana a distinção entre dois tipos de medidas indirectas: as
que manipulam variáveis de um só nível (normalmente
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individual), e as que cruzam níveis de análise distintos. As
primeiras calculam a congruência a partir da comparação
entre cotações provenientes do mesmo nível de análise. Por
exemplo, coteja-se a percepção que cada indivíduo tem da
organização com as suas próprias preferências (i.e., o que o
indivíduo percepciona ocorrer na sua organização veTSUS o que
entende que deveria acontecer). As segundas computam as
cotações organizacionais através da agregação das percepções
individuais. Esta cotação agregada é, depois, confrontada com
a cotação da entidade individual (por exemplo, valores
individuais). É controverso, no entanto, proceder à agregação
quando não ocorre "suficiente acordo" (George &
Bettenhausen, 1990; Vanderberghe, 1999) entre os inquiridos.
Duas posições podem ser detectadas (Dansereau & Alutto,
1990):
a)

uma considera que o acordo entre os indivíduos é desnecessário
porque a variância inter-individual pode ser considerada um erro
em torno duma "verdadeira" cotação na variável organizacional
em causa (v.g., Glick, 1985);

b)

a outra (v.g.,James et aI., 1988; Kristoff, 1996) advoga que, quando a variável organização é perceptual por natureza, não existe
uma verdadeira cotação organizacional. A variância entre as
pessoas não é um erro, antes deriva do facto de haver reais diferenças intra-organizacionais que são representadas pelos indivíduos. Assim, por exemplo, se duas pessoas têm representações
distintas da organização, não faz sentido tomar a média como
reflectindo uma cotação organizacional. A ilação metodológica
daqui resultante é clara: só se justifica a agregação se for demonstrada a existência de suficiente acordo entre os indivíduos a respeito da variável organizacional sob estudo.
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Esta segunda posição metodológica é teoricamente
verosímil. Porém, a inobservância da referida concordância
inter-individual não é impeditiva do estudo do FitPO. Ou seja,
mesmo sem uma cotação organizacional consistente, o estudo
do FitPO é pertinente. O facto de se admitir que não existe
um clima organizacional (agregado, consistente) não impede
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que as pessoas tenham percepções acerca do contexto
organizacional e que as suas características individuais sejam
mais ou menos congruentes com esse contexto percepcionado.
A solução é então cotejar, para cada pessoa, as suas
características individuais com as suas percepções acerca da
organização. Aqui, a congruência resultante não é
propriamente a que representa a compatibilidade indivíduoorganização, mas a que reflecte o ajustamento entre o
indivíduo e a percepção que ele alimenta da organização em
que se msere.
.
Do ponto de vista do interesse científico e da capacidade
preditiva que a congruência possa denotar para determinadas
variáveis atitudinais e comportamentais, não há, aliás, razões
para esmorecer: a percepção das características organizacionais pode exercer um efeito mais forte em variáves como o
stTess, satisfação ou o comprometimento organizacional do que
propriamente o clima organizacional objectivo/agregado
(Kristoff, 1996; Finegan, 2000). Daqui resulta que a
congruência entre o indivíduo e a (percepção que ele tem da)
organização pode ter maior valor explicativo (das suas reacções
atitudinais e comportamentais) do que propriamente a
congruência entre ele próprio e essa cotação organizacional
agregada. É neste pressuposto que a presente investigação se
enquadra. Nada impede, porém, que o instrumento de
medição dos climas percepcionados aqui exposto venha a ser
testado numa perspectiva agregada.

4. Método
4.1.

Primeiro estudo: climas percepcionados

A preparação do questionário de medida dos climas
éticos iniciou-se com a recolha de itens na literatura. Sucede
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que os investigadores têm usado, quase invariavelmente, o
instrumento proposto por Victor & Cullen, quer na sua forma
original (Victor & Cullen, 1987, 1988), quer na configuração
mais recente (Cullen et ai., 1993). Foi a esta última que
recorrêmos. Tentando descortinar maior correspondência
entre os arquétipos teóricos e a estrutura factorial empírica,
redigímos 14 itens adicionais. São, tendencialmente,
descritores relativos a climas que, com frequência, não
aparecem nas dimensões empíricas (v.g., lucros da empresa),
ou surgem agrupados numa só dimensão (v.g., regras e
procedimentos organizacionais + leis e códigos). Resultam,
fundamentalmente, de reformulações de itens pré-existentes,
ou novas formulações enquadradas pelo sentido inerente aos
arquétipos teóricos.
Daqui emergiu um elenco de 50 itens, a partir do qual
foi elaborado um questionário, posteriormente aplicado a 159
pessoas (oriundas de 46 organizações de sectores muito
diversos). Cada inquirido foi convidado a descrever "o modo
como as coisas aconteceln, de facto, na sua organização", nUIua
escala de 6 pontos (I: "discordo completamente"; ... ; 6:
"concordo completamente"). Esta hexa-solução escalar é
condizente com a estratégia adoptada em considerável número
de pesquisas (v.g., Victor & Cullen, 1987, 1988; Cullen et ai.,
1993; Upchurch & Ruhland, 1996; Vaicys et ai., 1996; Sims &
Keon, 1997).
Os dados foram sujeitos a uma análise factorial das
componentes principais. Após várias tentativas visando obter
uma estrutura factorial interpretável e clara, e considerando
o critério gráfico, emergiram 5 factores (KMO: 0,776; teste
de esfericidade de Bartlett: 3095.75, p=O,OOOO), explicando
60,7% da variância total (tabela 5). Neste processo, foram
eliminados 18 itens, ficando o questionário reduzido a 32.

T
I

Climas éticos organizacionais; validação do constructo a dois níveis de análise

4.2.

Segundo estudo: climas preferidos

Por motivos de comensurabilidade, os itens atinentes
aos climas éticos preferidos foram redigidos em consonância
com os relativos aos climas percepcionados (tabela 6). O
processo foi operado para todos os descritores que emergiram
da estrutura factorial acabada de mencionar. As escalas de
falsidade/veracidade foram, todavia, substituídas por escalas
de concordância/discordância. Pelas mesmas razões de
comensurabilidade, mantiveram-se os seis pontos escalares.
Os 32 descritores foram, então, integrados num
questionário, que veio a ser exposto a uma amostra de 167
indivíduos, integrando estudantes de Gestão (abordados em
sala de aula) e membros organizacionais (abordados por
contacto telefónico, após o que lhes foi remetida uma carta
por correio). Os primeiros responderam, no momento, em
sobrescrito fechado. Os restantes inquiridos responderam
através de sobrescrito de RSF. Todas as respostas foram
anónimas, tendo colaborado 131 indivíduos.
Os dados foram sujeitos a uma análise factorial das
componentes principais, com rotação vm'i1llax. Através de um
processo de depuração destinado a obter uma estrutura
factorial clara, e após remoção de alguns itens, alcançou-se
um esquema factorial (KMO: 0,760; teste de esfericidade de
Bartlett: 942,67) semelhante ao obtido na medida dos climas
percepcionados (tabela 6). A variância explicada pelos cinco
factores cifra-se em 61,8%.

4.3. Terceiro estudo
Para o terceiro estudo, recorrêmos a uma amostra de
290 membros organizacionais oriundos de 37 organizações,
com proveniência geográfica e sectorial diversa. A cada um
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foram apresentados os dois questionários anteriormente
referidos, ambos contendo os 32 itens correspondentes aos
emergentes do primeiro estudo. Dado que a pesquisa se inseria
numa investigação mais ampla, onde as percepções de justiça
estavam incluídas, a sequência foi a seguinte: climas
percepcionados ("como é que as coisas ocorrem, realmente,
na sua organização?"), percepções de justiça, climas preferidos
("como é que, no seu entendei:, as coisas deveriam ocorrer na
sua organização?"). Os dados foram sujeitos a análises factoriais
confirmatórias (método da máxima verossimilhança), tendo
sido adoptada esta sequência:
a)

testámos o modelo penta-factorial nos dados perceptuais. Devido
ao elevado nº de itens originais, recorrêmos apenas aos 20 descritores correspondentes aos que emergiram da factorialização
da segunda amostra. Os índices de ajustamento não se revelaram
satisfatórios, pelo que removêmos itens de acordo com os valores
dos índices de modificação e dos resíduos standardizados
(Joreskog & Sorbom, 1993; Byrne, 1998);

b)

o modelo resultante foi posteriormente testado nos dados de
preferência pelos climas.
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5. Resultados
5.1.

Primeiro estudo: climas percepcionados

A estrutura factorial penta-partida emergente do
primeiro estudo pode ser assim interpretada (tabela 5):
a)

o factor I engloba itens referentes a dois climas teóricos: espírito
de equipa e amizade. Designámo-lo de Benevolência Interna. O
primeiro tenho da denominação advém do princípio ético subjacente (benevolência). O segundo provém do facto de os dois
Zoei de análise abrangidos serem os indivíduos enquanto tal e os
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membros da equipa no seu todo. Não são, portanto, abrangidos
os clientes e o público (Ioeus cosmopolita);
b)

todos os itens referentes ao factor 2 se inserem no critério ético
"princípios": cinco itens referem-se à dimensão teórica "regras e
procedimentos" da organização, um item reporta à "moralidade
pessoal", e um outro se relaciona com as "leis e códigos profissionais". As saturações relativas a estes dois descritores surgem,
todavia, com sinal negativo, o que denota a sua associação negativa com os restantes cinco itens. Parece, pois, que reflectem o
reverso da adesão a regras e procedimentos da organização. Por
esta razão, nomeámos o factor de Regras e Procedimentos;

c)

o factor 3 engloba itens relativos ao critério egoísmo: três referemse ao auto-interesse (egoísmo individual) e dois aos lucros da
organização ("egoísmo" organizacional). Um destes últimos surge,
porém, com saturações de sinal negativo, o que denota a sua
associação negativa com os restantes itens. Parece representar,
portanto, uma espécie de reverso do egoÍslTIO individual, ou seja:
as organizações percepcionadas como mais individualmente
egoísticas são percepcionadas como menos orientadas para os
interesses organizacionais.

Resta explicar a presença do item n Q 10. Dizendo respeito aos lucros da organização, a saturação" deveria" aparecer
com sinal negativo, o que não ocorre. Uma breve análise
sugere, todavia, uma hipótese explicativa. Com efeito, a
formulação pode ter sido entendida pelos inquiridos deste
modo: apenas quando prejudica os interesses da organização
é que as pessoas consideram que o trabalho está abaixo do
normal; nenhum outro critério (interesse de cada colega;
interesse da equipa; interesse dos clientes e público) é utilizado
para fazer essa avaliação. Ainda que esta interpretação
incorpore noções de interesse organizacional, parece razoável
supor que também reflecte formas mitigadas de auto-interesse
(comodismo pessoal, despreocupação relativamente aos
restantes participantes organizacionais e aos clientes e público).
Por todas as razões apontadas, a denominação atribuída ao
factor foi auto-interesse.
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no factor 4, encontrámos cinco itens relativos ao egoísmo não
individual: três referem-se ao egoísmo local (lucros) e dois dizem
respeito ao egoísmo cosmopolita (eficiência). Como estes dois
revelam saturações mais baixas do que as restantes, e porque a
eficiência acaba por reverter em favor da organização (menores
custos geram maiores lucros), optámos por denominar o factor
de Interesses Organizacionais;

Tabela 5 - Análise Fatorial: componentes principais (após rotação varimax)
aplicada aos climas éticos percepcionados (1!! estudo)

o factor 5 revelou-se de muito fácil interpretação, pois os cinco
itens que o compõem respeitam à dimensão Leis e Códigos Profissionais_ Recebeu, por conseguinte, designação homónima.

15. A preocupação mais importante nesta
organização é o bem de todas as pessoas que
nela trabalham.

0,72

19. Kcsta organização, cada um preocupa-se
com o que é melhor para a outra pessoa.

0,59

0,13

-0,25

-0,09

0,13

\'&C

24. Todos nós estamos muito interessados em
defender o que é melhor pant todos.

0,71

0,23

-0,17

0,18

0,06

\'&C

34. Sempre que alguém toma uma decisão, a
sua principal preocupação é fazer o melhor
para c.ada_indivíduo que trabalha nesta
orgalllzaçao.

0,71

0,07

-0,09

-0,14

0,10

r&C Ami7.ade

37. Espera-se, sobretudo, que as decisões
pessoa que trabalha nesta
organ!zaçao.

0,77

0,02

0,06

-0,07

0,18

1'&(;

Amizade

41. Quando tomam decisões, as pessoas
defendem sobretudo o interesse de todos os
membros da organização.

0,83

0,03

-0,13

0,20

-0,10

.\'A

Espirilo
de equipe

42. Quando se tomam decisões, a principal
preoCllpaç;\O é não prejudicar os empregados.

0,79

-0,14

0,01

0,07

0,20

.\'A

Amizade

44. Decidese de acordo com o que é melhor
para todos.

0,84

-0,03

-0,19

0,07

0,05

.\'A

Espírilo
de equipe

46. As pessoas fazem tudo, o ql~e .pode.m para 0,77
não tomarem decisões prejUd!ClalS ao mteresse de todos.

0,12

-0,26

0,09

-0,06

.\'A.

Espírito
de equipe

0,85
50. Esper.l-se que as decisões estejam de
acordo com o que é globalmente melhor para
os empregados.

-0,09

-0,11

-0,00

-0,10

l"&C

EspírilU
de eCj\\ipe

5. As l~essoas seg-uem as suas próprias regras
pessoais e moraIs.

0,12

_0,61

0,17

0,07

0,07

\'&C ),Ioralidade

6. K('sta organização, é muito frequente as
pessoas não cumprirem as leis. (I)

0,06

-0,58

0,24

-0,01

-0,13

.\'A Leis e coo.
profis.

-0,10
9. Considera-se que é muito impOltante
seguir rigorosamente as regras e procedimentos da própria organização.

0,78

-0,08

0,09

0,14

1'&e

0,02

0,67

-0,05

0,06

0,08

J."&C

Sucintamente, pode afirmar-se que a estrutura emergente reproduz grande parte das características evidenciadas
pela literatura. Designadamente, quatro aspectos são
lTIencionáveis. Primeiro: não se obtém a estrutura correspondente aos nove arquétipos teóricos. Segundo: alguns climas
teóricos não têlTI existência autónoma, antes são inseridos em
dimensões "contíguas·'. Terceiro: o clima teórico da responsabilidade social não "sobrevive" à depuração factorial. Quarto:
apenas o último factor é teoricamente "puro" (i.e., integra
descritores de uma só dimensão teórica). Importa, porém,
registar que todos os Alphas ultrapassam a cifra de 0,70
(Nunnally, 1978).

Componentes

1Fat

Fatar
2

Fatar
3

R(gm,~

I::';':;"

f'r",e~.

'''b

qll

'''''-

-0,09

.~ul<>-

j"le",,\(

-0,35

I

IFa;",

,;;-:

~
n

,

teórica
(aprioristica)

0,17

\-&C

Espírito

I:;,i:~:~, 1/""""'"
0,01

d,

equipe
Amizade
E~pírilu

de eCjuipe

respei~em _cada

17. Nenhuma decisão é tomada sem o respei-

pessoa!

Regras e
procedo
organiz."lcio.
Regras e
procedo

to pelas regras e procedimentos da própria

orgalllz.1.cio.

organização.

30. As regras e procedimentos da organização 0,24
estão sempre presentes quando se tomam
decisões.
"o,o;,-;;"o,o",c"",y,O'.O..'i'.'.""'''''"'"'''''',,,,;';,;;;';'~W'~==.>'..''';"."''''~''';C-&'''''';;';;'''N'

0,79

0,09

0,10

-0,13

.\'A

Regras e
I

o,~~~~c.
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32. As pCSlioas sâo fiéis às regras c procedilllcntos da própria organização.
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_':_"'A%'-"'~:

o"_~_":"'-""" _,;",,,,,==~,,~,,,~~~ ~;,,'><"'''''=:_~,,';;.;;.<'''''''''

0,21

0,70

0,00

0,24

0,13

r&C Regras e p.
org.

47. O cumprimento das rcgras e proccdimen- -0,00
tos da própria organil.ação não é consideradc
prioritário. (I)

-0,73

-0,01

0,10

-0,03

.\'..1.

Regras e
procedo
orgaai7.ac.

L Ka maioria das vezes, as pessoas interc.ssam-sc ~ob~ettl.do em procurar satisfazer os
seus propnos Interesses.

-{),lO

0,06

0,62

0,02

-0,05

~'&C

Autointeresse

y. As pessoas fazelll. tud? para prOll1o\"er os
mteresscs da orgamzaçao.

0,27

0,13

-0,73

0,18

-0,02

r&C

10. Só se considera que o trabalho está abaix -0,02
do llo~'ma! quando pn,judica os interesses da
organl7.açao.

-0,00

0,63

0,30

-0,17

r&c

12,. Kesta organização, cada um protege,
aClllla de tudo, os seus próprios IIlteresses.

-0,29

-0,18

36: 1'\est.. OIj"anizaÇão, cada um rrcocupa-se,
aCl!l1a.de tu o, com o que ê mcllor para si
propno.

-0,33

14. Espera-se que, antes de tudo, as pessoas
[I'abalhem eficIentemente.

0,16

0,08

-0,16

0,67

-0,11

\:ec

Eficiêllda

22. 1'\esta organi7.açâo, cada decisào é conside -0,00
rada correcta se for eficiente.

-0,02

-0,10

0,14

-0,12

r&c

Eficiêuda

31: Espera-se que as decisões contribuam,
0,09
aCIma de tudo, para os lucros da organi7.ação.

0,04

0,17

3,07

0,14

rec

Lucros
d:lorg.

40. As decisões são consideradas correctas
quando contribuem para aumentar os lucros -0,02
da organi7.ação.

-0,07

0,03

0,66

0,19

XA

Lucros
d'lorg.

45. Cons~d~ra-se .so~n.'tlldo incorrecto que
um~ deClsao pr<:Judlque os lucros da organi7.açao.

-0,07

0,06

0,13

0,73

0,05

.\'.-1.

Lucros
da org.

16. Quando tomam lima decisão, as pessoas
procuram sobretudo não \"iolar a lei.

0,20

0,37

-0,10

0,78

0,71

\'&'C

Leis e cri.
profis.

27. 1'\~sta organização, as !)Cssoas preocupam- 0,15
~e! aCllna de tudo, com a ei e os códigos
l'tICOS.

0,36

-0,03

0,74

0,62

r&c

39: As pe~soas preocupam-se mais em cumpnr as leIS do que as regras e procedimentos
da própria organil.ação.

0,02

-0,13

0,19

0,11

0,72

.\'.-1.

Lei~

43. 1'\esta organil.ação, o cumprimento das
leis está em primeiro lugar.

0,20

0,20

-0,14

0,18

0,75

.\'..1.

Leis e cd.
profis.

49. As regras e procedimentos
organizacionais estão em rrimeiro lugar; só
depois é que \'êlll as leis. I)

0,05

0,36

-0,02

0,14

-0,61

.\'.-1.

Leis e cd.
prufis.

4,11

2,61

3,07

1,76

Lucros
da org.
Lucro~

da org.
0,82

-0,04

0,12

1:&C

Autointere~~e

-0,37

0,64

0,02

0,17

\'&C

Autointere~se

Valores próprios

7,85

Val:iância explicada

24,5

12,9

8,2

9,6

5,5

Alpha de Cronbach

0,93

0,82

0,81

0,78

0,75

o"",;>~,mX0-"'_""OO.OO'Oo"'=K:f

,;&Qo.nem _fOI proposto por \'mor & CuJ[en (198;; 1988, 1990) ou Cullen
XA.: o llem e da nQS,a autoria.
(I) Estes itell~ estão formul3rios de mario illl·eno.

fi

aI. (1993).

Leis e cd.
protis.
e cd.
pj'Qtis.

"'''''-''''''o''''',,"'''<9''''''''44'''A

I
I

I,
I
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Segundo estudo: climas preferidos

Os resultados da factorialização dos dados atinentes às
preferências pelos climas estão expostos na tabela 6, Aí está
representada também a factorialização dos dados referentes
aos climas éticos percepcionados (1 º estudo). Dela se constata
que é possível desenhar dois modelos factoriais similares, Esta
evidência é fundamental para a prossecução dos objectivos
de comensurabilidade. Note-se, ainda, que os Alphas de
Cronbach são recorrentemente superiores a 0,70.
Registe-se que a remoção de itens visando a depuração
das estruturas factoriais conduziu a uma "pureza" teórica
superior à exposta na tabela 5: em cada dimensão surgem,
agora, apenas descritores com similar origem teórica, Mesmo
a excepção atinente ao primeiro factor se presta a uma
interpretação inequívoca, pois englobá itens claramente
benevolentes (preocupação com cada indivíduo e a equipa no
seu todo).

CD

.j:,.

'!.

Tabela 6 - Estrutura factorial dos climas éticos percepcionados (1º estudo) e preferidos (2º estudo) , após rotação varimax
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0,55

-0,09

-u,O:!

-0,38

-0,05

-0,05

O,IIi

0,24

:14. Selllprt" que alguém luma Uma ded~ãu, li ~lIa prindpal prt"ucupaçãu deveria ser
tazer" melhor para cada individuo qlle trahalha lia urgani7':\I;·ão.

0,69

O,7B

0.06

0,04

-0,23

0,10

-0,07

0,24

0,13 I 0,07

0,82

0,61

0,12
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5.3. Terceiro estudo: congruência entre climas
percepcionados e preferidos
Os resultados da análise factorial confirmatória aplicada
aos dados perceptuais e de preferência estáo expostos na tabela
7. e merecem alguns comentários.
a)

b)

Os índices de ajustamento são moderadamente satisfatórios, embora os respeitantes aos climas percepcionados denotem menor
valia psico métrica.
Os Alphas atingem, em geral, valores satisfatórios, mas são inferiores a 0,70 em 4 casos.
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Tabela 7 -Confirmatória aplicada aos dados do terceiro estudo
(solução completamente standardizada)

~ª

Iten,

d)

96

Em geral, o valor dos Lambda é igualou superior a 0,50, execepto
em 5 casos.
Globalmente, o modelo penta-factorial atinente aos climas percepcionados reproduz-se no modelo dos climas preferidos.
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43 - [.&cP

0,54

0,67

.T·

l~_~~d,
Qui--{juadrado {pj
Qui.qlladr<ldo/Graus de liberd<lde
Roo! Illeml square roO! of approximation
Goodncss of fi! index
Adjusted goodness of fit index
Parsimony goodness of fi! index
?\ormed fil index
~on-norllled tit index
Par~il1lon~· normed fil index
Compara!ive fil index
Incremenml fi! index
Rclmive fil index
:\ critico

j

0,90
0,85

219;43 (p--{),OOOO)
2,0
0,059
0,92
0,89

0,64

0,65

0,85

0,81
0,86
0,65
0,89

286,58 {p--{),OOOOj
2,i

0,Oi6

O,Si
0,68
0,90
0,90

U89

1~:;7

191,95

O,i6

Enlre y:;uellle;ls e a cheiO. Alph~s
.
.
. ". '..
•..
. d.Em italico: as dimell~.x~ lcôr;ç-ds ~ubj<lCellte8 ao uem (I: An117.ade; EE: Espllllo .de Eqmp<l, RPO: Regl~s e. PlOce 1
men!os Organizacionais; eU: AUlú-inleresse; WCP: Lei.-. e Códigos ProfissionaIS; LO: lucros da orgam7.açao).
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6. Discussão e conclusões

98

Os dados expostos acrescentam valor à compreensão
do constructo dos climas éticos, seja na sua versão perceptiva
ou preferencial/valorativa. No que concerne especificamente
à comensurabilidade, o resultado final é bastante promissor,
mas revela que os instrumentos e procedimentos carecem de
melhorias. É necessário, todavia, apontar diversos comentários
críticos e caminhos para pesquisas futuras.
Primeiro: a riqueza teórica descrita na tipologia de Victor
& Cullen tem sofrido alguma erosão na fase da sua aplicação
empírica (tabela 4). Esta tendência é inequivocamente
reiterada no actual estudo: dos nove arquétipos teóricos,
apenas cinco tiveram tradução empírica. A adição de 14
descritores aos 36 "tradicionais" não foi suficiente para
incrementar a riqueza dimensional. O dado suscita a
interrogação: os arquétipos teóricos não são pertinentes ... ou
é o instrumento de medida que não consegue captá-las?
Estudos posteriores deverão prosseguir as tentativas de
esclarecimento desta matéria.

Segundo: quando se atenta nas dimensões emergentes
dos dois primeiros estudos, os Alphas são sempre superiores
a 0,70. Esta evidência representa incrementos de validade
psico métrica relativamente aos estudos detectáveis na
literatura. Todavia, no terceiro estudo, o critério não é
cumprido.
Terceiro: a análise factorial confirmatória representa rigores psicométricos que a análise factorial das componentes
principais não consegue captar. Mas os dados do terceiro
estudo revelam que, quando essa ferramenta é usada, os
Lambdas e os índices de ajustamento não cumprem todos os
requisitos que costumam ser apontados como desejáveis
(Joreskog & Sorbom, 1993; Byrne, 1998).
Quarto: é .possível que (pelo menos) algumas destas
carências psicométricas resultem dos procedimentos
metodológicos seguidos. Na verdade, a sequência adoptada
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na investigação foi a seguinte.
a)

Testou-se a dimensionalização dos climas percepcionados.

b)

Partindo dos descritores remanescentes da análise factorial, e
recorrendo a outra amostra, testou-se a dimensionalização dos
climas preferidos.

c)

Com base nos resultados destes dois estudos, elaborou-se o
questionário (contendo ambos os tipos de descritores) que veio a
ser aplicado.à amostra "final".

Pode sucedel~ então, que as preferências manifestadas
pelos indivíduos sejam diferentes consoante são convidados,
ou não, a expressarem simultaneamente as suas percepções
acerca das ocorrências organizacionais. Afigura-se-nos,
portanto, que poderá haver vantagens em que estudos
posteriores testem, ab initio, os dois elencos de 50 itens
(perceptivos e de preferência) na mesma amostra. Uma
variante possível é a metodologia longitudinal: as pessoas são
convidadas a expressarem as percepções num determinado
momento, e as preferências algum tempo mais tarde (ou viceversa). Sugerimos, pois, que se retenham para a fase
confinnatória apenas os itens COlnuns às duas estruturas
dimensionais da mesma amostra exploratória.
Quinto: metodologicamente, há grandes vantagens em
que o cálculo do FitPO assente em medidas indirectas. Quando
se dispõe de instrumentos comensuráveis para as duas
entidades, o investigador pode optar pelas diversas vias ao
seu dispor (v.g., calcular as diferenças entre as cotações de
cada entidade, correlacionar os perfis organizacionais e
pessoais). O presente estudo não privilegia nenhuma das
fórmulas - antes expõe modos de medir as duas entidades,
podendo o estudioso seguir a opção que melhor lhe aprouver.
Sexto: um dos debates recorrentes acerca do modo de
cálculo do FitPO tem, na sua recta guarda, a discussão sobre a
agregação das percepções individuais a um determinado nível
de análise para se calcular o clima inerente a esse nível (v.g.,
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organizacional). Alguns autores advogam que apenas se
justifica a agregação quando ocorre "suficiente" grau de
concordãncia entre os indivíduos que se agrupam sob uma
mesma unidade de análise. Mas outros defendem que a
matéria relevante para efeitos do estudo das reacções dos
indivíduos reside nas percepções destes - independentemente
do grau de concordãncia entre eles. O enquadramento
assumido na presente investigação reteve esta última noção.
Estudos posteriores poderão, todavia, enriquecer este terreno
metodológico através do teste da estrutura factorial com base
em dados agregados.
Em suma: esta investigação fornece contributo adicional
relevante para a dimensionalização dos climas éticos, ajuda a
compreender o grau em que as duas entidades do FitPO
(pessoa e organização) são comensuráveis, e expõe elementos
de medição a que outros investigadores poderão recorrer. Fica
claro que, pelo menos no que concerne a alguns climas éticos,
o estudo da congruência pessoa-organização é metodologicamente viável. Oxalá outros investigadores adicionem
elementos relevantes - sejam ou não confirmatórios dos q~e
brotam da presente pesquisa.
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