
Para fazer a gestão do clima uma ação deliberada e planejada,
é preciso se despir de algumas crenças e princípios

Jack Welch diz que geren-
ciamos usando muitos aga-

salhos: sobrepomos uns sobre os ou-
tros e, com isso, perdemos a sensa-
ção sobre a real temperatura do am-
biente. O gerenciamento do clima
organizacional começa exatamente
quando tiramos cada uma dessas blu-
sas, passando a sentir a realidade de
forma mais direta.

Enquanto a gestão da cultura (va-
lores, hábitos e costumes) baseia-se
em estratégias de longo prazo, a ges-
tão do clima pauta-se em táticas de

curto prazo. Para se mudar a cultura,
é preciso grande esforço, tempo e
armas pesadas. Entretanto, se o in-
tento é o de apenas ajustar percep-
ções, expectativas e comportamentos
que se desviam da cultura desejada,
o trabalho é de ação imediata sobre
o dia-a-dia, e a isso chamamos de
modelagem de contexto - um pro-
cesso de gestão da percepção e das
expectativas, visando dirigir o com-
portamento das pessoas a um senti-
do desejado. Na maior parte das ve-
zes, fazemos isso de forma intuitiva,

mas sempre baseados em nossos
pressupostos, crenças e princípios.

Para se fazer a gestão do clima
uma ação deliberada e planejada, é
preciso começar checando tais cren-
ças e princípios. Vejamos:

• Tudo começa com a crença de
que as pessoas podem fazer gran-
de diferença no alcance dos resul-
tados de negócios.

• Depois, é preciso lembrar que
as ações e atitudes das pessoas são
determinadas pelas suas percep-
ções e expectativas.
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• Outra crença importante é que
as pessoas felizes e satisfeitas com
seus trabalhos e empresas ficam mais
liberadas para aplicar e expandir seus
potenciais, são mais cooperativas e
geram melhores resultados.

• Com base nessas premissas, con-
clui-se que, quanto mais soubermos
sobre as percepções e expectativas
das pessoas, podemos, de forma de-
liberada, redirecionar nossas ações
para influir no comportamento delas
para o direcionamento desejado.

• E mais: como gestores, não po-
demos nos deixar conduzir apenas
pelos nossos impulsos instintivos em
tão importante missão.

A maneira como gerenciamos o
clima organizacional vai do preme-
ditado e racional ao intuitivo e intem-
pestivo. Em ambos os casos, vivemos
num mundo cada vez mais tecnoló-
gico, mas num ambiente empresarial
mais regulado pelas nossas crenças
do que pelas verdades científicas.
Gestores avisados sabem que preci-
sam validar suas crenças e estratégias
de gestão diante das diferentes si-
tuações que vivenciam. Diferentes
ambientes podem dar respostas dife-
rentes a um mesmo estímulo. Evitam
ficar aprisionados a sua maneira par-
ticular de ver o mundo.

Gerenciado pelo jacaré
Acreditamos que o clima de tra-

balho influi no desempenho das pes-
soas, mas isso, per se, não garante a
adoção de ações nesse sentido. Os
motivos que levam à falta de gestão.
são extensos e superá-los nem sem-
pre é tão simples. Com o jacaré mor-
dendo o nosso pé, é fácil deixar de
lado questões que impactam as pes-
soas, suas expectativas e percepções.

A gestão do clima, como qualquer
processo de gestão, se repete em ci-
clos de ações-controle-identificação
de desvios-solução-melhoria contí-

nua. Um processo óbvio demais, mas
igualmente terrificante para o gestor
indisciplinado ou dragado pelas areias
movediças do cotidiano. Em ambos
os casos, pessoas incapazes de ajus-
tar seus comportamentos a ciclos or-
ganizados de trabalho.

Anestesiados pelos problemas, re-
mam o dia inteiro apenas para não an-
dar para trás. Muitos gerenciam senta-
dos diante de um monitor, como se es-
tivessem participando de um "jogo de
empresas", no qual cada jogada reduz
a realidade humana, subjugando-a de
forma simplista. Climas deteriorados
refletem insensibilidade gerencial e a
incapacidade de se manter a cabeça
oxigenada, capaz de raciocinar.

Olhando por cima da floresta
Quando o clima fica deteriorado,

ele afeta a produtividade, a criati-
vidade, o comprometimento, as rela-
ções sindicais e gera a perda de ca-
pital humano. Pior é quando um cor-
po de gestores despreparados acha
mais fácil definir que o problema é
do pessoal de RH. E nós sabemos que
isso não é verdade.

A boa gestão do clima exige sensi-
bilidade situacional, isto é, a capaci-
dade para identificar as forças conti-
das em cada situação para poder atuar
sobre elas e dirigir o curso dos resulta-
dos. Entretanto, grandes organizações
são um emaranhado de percepções e
expectativas e acabam demandando
ferramentas de gestão que permitam
um entendimento mais amplo. A ges-
tão do clima numa pequena equipe
pauta-se nas percepções imediatas de
cada gestor. Ele pode ponderar quais
são as variáveis mais relevantes, per-
ceber suas expectativas, suas forças e
atuar sobre elas. Entretanto, a avalia-
ção do clima de trabalho da empresa
como um todo exige ferramenta mais
abrangente e organizada. Não resta dú-
vida, a pesquisa de clima é poderosa
na aferição e como fonte de informa-
ções. Sua validade estatística permite
fugir das opiniões isoladas, dos preten-
sos formadores de opinião e dos agita-
dores de torcida, muitas vezes mais in-
teressados na solução de seus próprios
problemas. Permite distinguir informa-
ções insuficientes e tendenciosas da
legítima percepção da grande maioria.
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A adoção da pesquisa de clima exi-
ge coragem para se confrontar com
novos desafios e determinação para
superá-los. Tudo começa com a capa-
cidade para conviver com as críticas
e aprender com os erros cometidos.
Mas a coisa não pára por aí. É preci-
so ser capaz de definir ações táticas
a fim de se modelar a percepção das
pessoas no sentido das expectativas
organizacionais. A qualidade dessas
ações adotadas depende essencial-
mente de outra competência, a ges-
tão situacional, isto é, criar ações e

uma conexão mais forte com o mode-
lo de gestão. Deveriam perguntar se
elas representam suas convicções e de-
sejos sobre como as coisas devam ser
feitas. Quando não se tem clareza so-
bre os próprios valores e princípios, a
coisa fica mais complicada. Qualquer
pergunta é boa quando não se espera
por qualquer resposta.

A pesquisa pode ser uma boa opor-
tunidade para verificação e conver-
gência dos princípios de gestão. Uma
simples reunião com os diretores
numa sala para rever cada tema e ca-

colocá-las em prática. A pesquisa é
apenas uma ferramenta de gestão. Um
recurso pontual desprovido de ideo-
logia e desejo. Ela se potencializa em
função da competência do gestor.

A pesquisa explicita o pensamento
da direção sobre como as coisas de-
vem ser feitas. Define as variáveis or-
ganizacionais e os princípios conside-
rados mais importantes pelos líderes
da companhia. Ela ajuda a identificar
a percepção do público interno sobre
essas questões. Cada pergunta diz ao
pesquisado que "é daquela maneira que
as coisas deveriam ser feitas". Curio-
samente, nem todos os gestores se dão
conta disso e olham para as pesquisas
de forma simplista, apenas como um
conjunto disperso de perguntas sem

da pergunta permite confirmar se
aquela afirmativa é válida para aque-
la empresa. Uma boa oportunidade
para se delinear os contornos de uma
cultura imprecisa ou contraditória.

Elementos de gestão
Os temas, variáveis, mais encon-

trados nos modelos de gestão são a
liderança, as pessoas, o planejamen-
to, o conhecimento, a arquitetura or-
ganizacional (processos, estrutura e
sistemas), os clientes, a sociedade. A
partir deles são formuladas pergun-
tas que espelham um princípio de ges-
tão. Se a pergunta é: "Você acredita
que a empresa está determinada a
prestar o melhor serviço ao seu clien-
te?", está implícita a afirmação de que

essa é a intenção da empresa em rela-
ção a seus clientes e que todos devem
agir nesse sentido. O mesmo para:
"Você acha que a empresa permite um
bom balanceamento entre a sua vida
pessoal e profissional?". Isso mostra
o desejo da organização de que cada
empregado tenha condições de um
balanceamento entre sua vida pessoal
e de trabalho. Qualquer coisa em con-
trário é um desvio a ser corrigido.

O pior que pode acontecer para pes-
soas cheias de problemas são mais pro-
blemas. Fazer uma pesquisa e traba-
lhar mal seus resultados tem efeito ad-
verso e perigoso. A pesquisa é um ato
de coragem. Mas coragem não bas-
ta, é preciso determinação e discipli-
na. Quando bem usada, ela pode re-
presentar o marco de mudança de um
ambiente insatisfatório para outro
melhor. Assim, é melhor esperar o
momento da virada do que entrar
num vôo cego sem o comprometi-
mento e entendimento necessários.
Vale lembrar que a pesquisa não é fonte
dos problemas. Eles já estão lá. Mas
pode ser a causa de mais problemas. A
empresa precisa saber se está na hora
de pôr mais calor na água, pois sela
um compromisso de mudanças e de
esclarecimento com seus empregados.

Um aspecto pouco percebido é o
de que uma pesquisa de clima é uma
excelente oportunidade de desenvol-
vimento gerencial. É um bom feed-
back aos líderes sobre onde podem
melhorar seus modelos de negócios e
de liderança. Mais do que "moderno-
so", uma empresa precisa de um mo-
delo de gestão coerente consigo mes-
mo, que evite contradições, parado-
xos, espasmos e distorções, e, nisso,
a pesquisa ajuda muito.
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