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RESUMO 

  

Introdução: O que representa o sentimento de confiança do empregado na organização é a 

segurança que o mesmo vivencia em relação à promoção do crescimento, à solidez 

organizacional, às normas relativas à demissão, ao reconhecimento financeiro organizacional e 

aos padrões éticos. Quando estabelecida esta confiança, as relações dos trabalhadores são mais 

estáveis e eles colaboram mais entre si, fomentando o crescimento econômico das organizações. 

Em tempos de crise econômica e financeira é preciso verificar se as organizações estão 

conseguindo preservar esta relação de segurança com seus colaboradores, afim de preservarem 

os ganhos advindos desta. Objetivo: O objetivo desse estudo foi avaliar o nível de confiança 

do empregado na organização, mediante um cenário de muita instabilidade nos âmbitos 

econômico, financeiro, político e moral. Materiais e Métodos: O instrumento de pesquisa 

utilizado foi a Escala de Confiança do Empregado na Organização – ECEO, de Oliveira e 

Tamayo (2008), composto por 28 questões, as quais deveriam ser respondidas através de uma 

escala likert de 5 pontos. A amostra foi constituída por 28 trabalhadores universitários de 

empresas situadas na região do Alto Paranaíba, com idade média de 22 anos, com tempo de 

trabalho na empresa variando de 3 meses a 14 anos, e em sua maioria, solteiros. Resultados: A 

percepção dos trabalhadores revelou discordância no fator padrões éticos e indiferença em 

relação aos demais fatores. Conclusão: O cenário de instabilidade que as organizações 

vivenciam atualmente, acabou afetando a percepção de seus colaboradores, comprometendo o 

vínculo de confiança na organização.  

Palavras chaves: confiança do empregado na organização, cenário de instabilidade, 

organização. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

        A confiança é um sentimento forte, e de segurança, é impossível ter qualquer modelo de 

relacionamento duradouro sem ter como base a confiança. Por ser um vínculo raro torna-se algo 

diferente e privilegiado, principalmente dentro das organizações.            

“As constantes mudanças advindas do ambiente competitivo, no qual as organizações se 

inserem, trazem consigo certa imprevisibilidade cotidiana, provocando um sentimento de 

incerteza nos indivíduos.” (CUNHA ET AL, 2014, p.2).  Como consequência, o vínculo de 

confiança do empregado em relação à organização na qual trabalha pode ficar comprometido. 

Quando o indivíduo confia, isto o leva a crer que a outra parte não agirá de modo oportunista 

prejudicando-o. Esta certeza reflete na diminuição da ansiedade e propicia um ambiente de 

trabalho mais harmonioso (TAMAYO E OLIVEIRA, 2008). 

Confiando, o indivíduo corre risco de se decepcionar, mas é exatamente por este sentimento 

que ele crê que o outro não agirá de má fé, que ele não será enganado ou ludibriado.  

[...] a predisposição de ter confiança no comportamento de terceiros, ao mesmo tempo 

assumindo o risco de que a esperada conduta não se realize. A confiança evita 

atividades que fiscalizem o cumprimento de acordos, contratos e compromissos 

recíprocos e economiza os custos a ela associados. Há expectativa de que a promessa 

ou o acordo será cumprido. (FERRELL, FRAEDRICH e FERREL, 2001, p .59) 

Em se tratando do ambiente organizacional, a confiança do empregado na organização 

se sustenta sob patamares de crenças, as quais englobam as esferas ética, econômica, e de 

desenvolvimento. A confiança é gerada e mantida a partir da existência e percepção dos fatores 

de promoção do crescimento, da solidez organizacional, das normas relacionadas à demissão, 

do reconhecimento financeiro e dos padrões éticos (SIQUEIRA ET AL, 2014; TAMAYO ET 

AL, 2008). 

O empregado tendo o conhecimento em relação a organização de trabalho ele 

desenvolve afeto positivo ou negativo, ele tem essa percepção por base nas atitudes das 

organizações. 

Oliveira e Souza (2014), reconhecem o quanto é difícil o empregado desenvolver uma 

confiança plena na organização, uma vez que possa haver valores organizacionais que estão de 

acordo com os seus, e outros que destoam de sua crença. Assim, a confiança passa a ser 

estabelecida, priorizando aqueles valores que realmente são mais importantes para o 

empregado. “Um nível de confiança elevado do empregado na sua organização de trabalho 

estaria associado à percepção de determinados valores organizacionais em detrimento de 

outros, percebidos como irrelevantes.” (OLIVEIRA E SOUZA, 2014, p.214) 



11 
 

Vivenciando um cenário de crise econômica e financeira as organizações precisam se 

manterem no mercado que está totalmente competitivo, as empresas conseguem ter um 

diferencial no mercado, através da confiança do empregado na organização. O empregado 

envolvido com a organização, transmite segurança e acredita na mesma, literalmente veste a 

camisa espontaneamente. 

Pesquisas sobre “gestão organizacional, apontam a confiança do empregado na 

organização como um diferencial para as empresas se manterem em um mercado mais 

globalizado e competitivo.” (VERDANA E MELLO, 2016, p. 02)  

A confiança é um dos elementos que constitui as relações entre as pessoas e estabelece 

uma harmonia social. Quando um indivíduo confia no outro, ele acredita que o mesmo não irá 

enganá-lo ou tirar vantagens. Da mesma forma, acontece em relação às organizações, quando 

o empregado confia na empresa, ele acredita que ela manterá com ele uma relação justa e 

transparente. Em tempos de crises econômicas e financeiras, onde as demissões estão 

acontecendo de forma inesperada e cotidianamente, este estudo justifica-se para compreender 

como fica o vínculo de confiança do empregado na organização. Uma relação sustentada sobre 

uma indefinição de perenidade e de retorno, pode afetar a confiança na empresa? 

Frente ao exposto, esse trabalho apresentou a seguinte problemática: em cenários tão 

incertos quanto o que se vivencia atualmente e nos quais, as organizações também estão 

imersas, é possível o empregado sentir confiança na organização? 

Acredita-se que todo este contexto de extensas incertezas que as empresas e 

trabalhadores estão vivenciando, influenciam sim no vínculo de confiança estabelecido entre 

empregado e organização, o que pode afetar inclusive, o desempenho do empregado. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral  

 

Avaliar o nível de confiança do empregado na organização mediante um cenário de 

muita instabilidade nos âmbitos econômico, financeiro, político e moral, o qual acaba por afetar 

a relação de continuidade do empregado na organização. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

-Avaliar o nível de confiança geral do empregado em relação à organização, 

-Identificar os fatores de confiança mais afetados, 

-Identificar os fatores de confiança menos afetados. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

 

CONFIANÇA DO EMPREGADO NA ORGANIZAÇÃO: UMA ANÁLISE COM 

TRABALHADORES DA REGIÃO DO ALTO PARANAÍBA 

 

ANA CAROLINA DA SILVA 1 

ROSIMEIRE LUÍZA BATISTA 2 

 

Introdução: O que representa o sentimento de confiança do empregado na organização é a 

segurança que o mesmo vivencia em relação: à promoção do crescimento, à solidez 

organizacional, às normas relativas à demissão, ao reconhecimento financeiro organizacional e 

aos padrões éticos. Quando estabelecida esta confiança, as relações dos trabalhadores são mais 

estáveis e eles colaboram mais entre si, fomentando o crescimento econômico das organizações. 

Em tempos de crise econômica e financeira é preciso verificar se as organizações estão 

conseguindo preservar esta relação de segurança com seus colaboradores, afim de preservarem 

os ganhos advindos desta. Objetivo: O objetivo desse estudo foi avaliar o nível de confiança 

do empregado na organização, mediante um cenário de muita instabilidade nos âmbitos 

econômico, financeiro, político e moral. Materiais e Métodos: O instrumento de pesquisa 

utilizado foi a Escala de Confiança do Empregado na Organização – ECEO, de Oliveira e 

Tamayo (2008), composto por 28 questões, as quais deveriam ser respondidas através de uma 

escala likert de 5 pontos. A amostra foi constituída por 28 trabalhadores universitários de 

empresas situadas na região do Alto Paranaíba, com idade média de 22 anos, com tempo de 

trabalho na empresa variando de 3 meses a 14 anos, e em sua maioria, solteiros. Resultados: A 

percepção dos trabalhadores revelou discordância no fator padrões éticos e indiferença em 

relação aos demais fatores. Conclusão: O cenário de instabilidade que as organizações 

vivenciam atualmente, acabou afetando a percepção de seus colaboradores, comprometendo o 

vínculo de confiança na organização.  

Palavras chaves: confiança do empregado na organização, cenário de instabilidade, 

organização. 

ABSTRACT 

Introduction: What represents the employee's sense of trust in the organization is the security 

that the employee experiences in promoting growth, organizational strength, standards for 

dismissal, organizational financial recognition, and ethical standards. When this trust is 

established, the workers' relationships are more stable and they collaborate more with each 

other, fostering the economic growth of organizations. In times of economic and financial crisis 

it is necessary to verify if the organizations are managing to preserve this security relation with 

their collaborators, in order not to suffer such negative consequences. Objective: The objective 

                                                           
1 Discente do curso de Administração. carollinasilva10@outlook.com. 
2 Professora do Curso de Administração. Mestre em Psicologia Social e do Trabalho. 
rosimeirebatista@unicerp.edu.br. 
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of this study was to evaluate the level of employee confidence in the organization, through a 

scenario of great instability in the economic, financial, political and moral spheres. Materials 

and Methods: The research instrument used was the Employee Confidence Scale (ECEO), by 

Oliveira and Tamayo (2008), composed of 28 questions, which should be answered using a 

likert scale of 5 points. The sample consisted of 28 university workers from companies located 

in the Alto Paranaíba region, with an average age of 22 years, with an average company time 

of 3 months to 14 years, mostly unmarried. Results: The workers' perception revealed a 

disagreement in the ethical standards factor and indifference in relation to the other factors. 

Conclusion: The scenario of instability that organizations currently experience has affected the 

perception of their employees, compromising the bond of trust in the organization. 

 

Key words: employee trust in the organization, instability scenario, organization. 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

        A confiança é um sentimento forte, e de segurança, é impossível ter qualquer modelo de 

relacionamento duradouro sem ter como base a confiança. Por ser um vínculo raro torna-se algo 

diferente e privilegiado, principalmente dentro das organizações.            

“As constantes mudanças advindas do ambiente competitivo, no qual as organizações se 

inserem, trazem consigo certa imprevisibilidade cotidiana, provocando um sentimento de 

incerteza nos indivíduos.” (CUNHA ET AL, 2014, p.2).  Como consequência, o vínculo de 

confiança do empregado em relação à organização na qual trabalha pode ficar comprometido. 

Quando o indivíduo confia, isto o leva a crer que a outra parte não agirá de modo oportunista 

prejudicando-o. Esta certeza reflete na diminuição da ansiedade e propicia um ambiente de 

trabalho mais harmonioso. (TAMAYO, 2008) 

Confiando, o indivíduo corre risco de se decepcionar, mas é exatamente por este sentimento 

que ele crê que o outro não agirá de má fé, que ele não será enganado ou ludibriado.  

 [...] a predisposição de ter confiança no comportamento de terceiros, ao 

mesmo tempo assumindo o risco de que a esperada conduta não se realize. A 

confiança evita atividades que fiscalizem o cumprimento de acordos, 

contratos e compromissos recíprocos e economiza os custos a ela associados. 

Há expectativa de que a promessa ou o acordo será cumprido. (FERRELL, 

FRAEDRICH e FERREL, 2001, p .59) 

Em se tratando do ambiente organizacional, a confiança do empregado na organização 

se sustenta sob patamares de crenças, as quais englobam as esferas ética, econômica, e de 

desenvolvimento. A confiança é gerada e mantida a partir da existência e percepção dos fatores 

de promoção do crescimento, da solidez organizacional, das normas relacionadas à demissão, 
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do reconhecimento financeiro e dos padrões éticos.  (SIQUEIRA ET AL, 2014; TAMAYO ET 

AL, 2008)  

O empregado tendo o conhecimento em relação a organização de trabalho ele 

desenvolve afeto positivo ou negativo, ele tem essa percepção por base nas atitudes das 

organizações. 

Oliveira e Souza (2014), reconhecem o quanto é difícil o empregado desenvolver uma 

confiança plena na organização, uma vez que possa haver valores organizacionais que estão de 

acordo com os seus, e outros que destoam de sua crença. Assim, a confiança passa a ser 

estabelecida, priorizando aqueles valores que realmente são mais importantes para o 

empregado. “Um nível de confiança elevado do empregado na sua organização de trabalho 

estaria associado à percepção de determinados valores organizacionais em detrimento de 

outros, percebidos como irrelevantes.” (OLIVEIRA E SOUZA, 2014, p.214) 

Vivenciando um cenário de crise econômica e financeira as organizações precisam se 

manterem no mercado que está totalmente competitivo, as empresas conseguem ter um 

diferencial no mercado, através da confiança do empregado na organização. O empregado 

envolvido com a organização, transmite segurança e acredita na mesma, literalmente veste a 

camisa espontaneamente. 

Pesquisas sobre “gestão organizacional, apontam a confiança do empregado na 

organização como um diferencial para as empresas se manterem em um mercado mais 

globalizado e competitivo.” (VERDANA E MELLO, 2016, p. 02)  

A confiança é um dos elementos que constitui as relações entre as pessoas e estabelece 

uma harmonia social. Quando um indivíduo confia no outro, ele acredita que o mesmo não irá 

enganá-lo ou tirar vantagens. Da mesma forma, acontece em relação às organizações, quando 

o empregado confia na empresa, ele acredita que ela manterá com ele uma relação justa e 

transparente. Em tempos de crises econômicas e financeiras, onde as demissões estão 

acontecendo de forma inesperada e cotidianamente, este estudo justifica-se para compreender 

como fica o vínculo de confiança do empregado na organização. Uma relação sustentada sobre 

uma indefinição de perenidade e de retorno, pode afetar a confiança na empresa? 

Frente ao exposto, esse trabalho apresentou a seguinte problemática: em cenários tão 

incertos quanto o que se vivencia atualmente e nos quais, as organizações também estão 

imersas, é possível o empregado sentir confiança na organização? 
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Acredita-se que todo este contexto de extensas incertezas que as empresas e 

trabalhadores estão vivenciando, influenciam sim no vínculo de confiança estabelecido entre 

empregado e organização, o que pode afetar inclusive, o desempenho do empregado. 

O objetivo geral desse estudo foi avaliar o nível de confiança do empregado na 

organização mediante um cenário de muita instabilidade nos âmbitos econômico, financeiro, 

político e moral, o qual acaba por afetar a relação de continuidade do empregado na 

organização. Os objetivos específicos foram: avaliar o nível de confiança geral do empregado 

em relação à organização; identificar os fatores de confiança mais afetados e identificar os 

fatores de confiança menos afetados. 

 

3.2 MATERIAL E METÓDOS 

 

3.2.1 Tipo da pesquisa  

 

A amostra foi constituída por trabalhadores universitários maiores de 18 anos, e que 

tiveram interesse, após receber informações sobre o objetivo da pesquisa, de participaram 

voluntariamente da mesma. 

O método utilizado para a definição da amostra foi o não probabilístico por 

conveniência. Neste tipo de situação, o pesquisador vale-se da facilidade de acesso e 

disponibilidade daqueles que estão dispostos a participarem do estudo (OCHOA, 2015).  

 

3.2.2 Coleta de dados  

 

Os participantes convidados foram trabalhadores - alunos do último ano dos cursos de 

Administração e Ciências Contábeis do UNICERP, os quais foram abordados em sala de aula, 

e receberam explicações sobre a finalidade da pesquisa. Aqueles que se interessaram em 

participar, após terem preenchido o documento denominado Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), receberam a escala para responderem, devolvendo-a posteriormente para 

o pesquisador. 
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3.2.3 Instrumento 

 

            O instrumento utilizado, Escala de confiança do empregado na organização-ECEO, de 

Tamayo e Oliveira (2008), é composta por 28 itens, e com uma escala likert variando de 1 a 5, 

sendo: 1 = Discordo totalmente; 2 = Discordo; 3 = Nem concordo, nem discordo; 4 = Concordo; 

5 = Concordo totalmente. A escala é composta por 5 fatores sendo: Promoção do crescimento 

do empregado; Solidez organizacional; Normas relativas à demissão de empregados; 

Reconhecimento financeiro organizacional e Padrões éticos. 

Tabela 1: Denominações, definições, itens integrantes e índices de precisão dos componentes 

da ECEO.  

Denominações  Definições  N° Itens Itens 

Promoção do 

crescimento do 

empregado 

Incentivo ao crescimento 

profissional 

dos empregados por meio de 

alternativas concretas e reais 

propostas 

pela organização, permitindo aos 

colaboradores prever seu 

crescimento 

naquele contexto de trabalho. 

7 

33, 11, 

45, 

21, 19, 

37, 

22 

Solidez 

organizacional 

Refere-se à firmeza, à estabilidade 

financeira da organização cujos 

reflexos são o cumprimento de 

suas 

obrigações financeiras com os 

empregados, o pagamento de 

salário 

pontualmente, a perspectiva de um 

futuro próspero, bem como a 

capacidade de superar crises 

econômicas ocasionadas por 

planos 

governamentais e mudanças do 

mercado. 

12 

2, 4, 8, 

17, 

18, 24, 

26, 

29, 30, 

34, 

32, 38 

Normas relativas à 

demissão de 

empregados 

Presença ou ausência de normas 

organizacionais definidas para 

demissão de empregados, 

permitindo, ou não, ao empregado 

prever sua permanência na 

organização. 

6 

1, 5, 20, 

12*, 

28*,41 

Reconhecimento 

financeiro 

organizacional 

Os esforços do empregado são 

reconhecidos e valorizados 

financeiramente, principalmente, 

por 

meio do salário. A concessão de 

aumento salarial é percebida como 

5 

15, 31, 

40, 

44, 47 
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uma 

das manifestações de 

reconhecimento 

por parte da organização. Esse 

reconhecimento financeiro 

beneficia 

ambas as partes. 

Padrões éticos 

Refere-se a princípios éticos como 

honestidade, igualdade, 

transparência 

da organização ao divulgar 

informações, responsabilidade, 

manutenção de compromissos e 

respeito. Tais princípios orientam 

a 

relação da organização com seus 

clientes e empregados ao procurar 

não 

prejudicar aqueles com os quais se 

relaciona. 

17 

3, 6, 7, 9, 

10, 13, 

14, 

16, 23, 

25, 

27, 35, 

36, 

39, 42, 

43, 

46 

Fonte: Oliveira e Tamayo (2008) 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A confiança do empregado na organização é uma variável que tem despertado interesse 

em ser estudada, devido aos ganhos que proporciona tanto para a organização quanto para o 

empregado. De um lado, tem-se empregados se sentindo seguros na empresa e apresentando 

um desempenho melhor; de outro, tem-se organizações que passam a acreditar mais em seus 

empregados. 

 

3.3.1 Confiança Interpessoal 

 

 Robbins (2009), apresenta o conceito de confiança como sendo uma expectativa de que 

a outra pessoa não irá agir de maneira oportunista, seja por palavras, ações ou decisões. E para 

que ela seja construída, é preciso tempo. A pessoa não confia se não conhece, a confiança pois, 

vai sendo formada através do relacionamento criado com o passar do tempo e se fortalecendo. 

 



19 
 

Shinyashiki (2014) complementa afirmando que, a confiança é um dos princípios 

fundamentais da construção de relacionamentos. Ele também acredita na criação gradativa deste 

vínculo a partir de ações e comportamentos que a promovam.   

No cotidiano, as pessoas se preocupam em manter relações sociais que lhes 

proporcionem um sentido de segurança, ainda que haja a possibilidade de se 

decepcionarem com outras pessoas, grupos e organizações no decorrer da 

interação. A confiança é uma das bases da interação social apontada pela 

literatura, podendo gerar nos indivíduos essa segurança, ainda que não seja 

plena. (TAMAYO E OLIVEIRA, 2008, p.97) 

Quanto mais tempo existe a relação de conhecimento entre as pessoas, com mais 

facilidade elas serão capazes de entender as atitudes certas ou erradas uma da outra, e 

desenvolver uma forte confiança difícil de ser quebrada, ou uma desconfiança. (ROBBINS, 

2009)  

O autor acredita que “a confiança leva ao risco do desapontamento ou do abuso.” 

(ROBBINS, 2009, p.276). E complementa afirmando que confiança não é diretamente arriscar-

se e sim, ter a disposição para assumir um risco. Entende-se que a partir do momento que a 

pessoa deposita sua confiança em outra, ela está ciente que pode haver decepções em relação a 

outra parte, mesmo assim, assume esse risco.  

Para Tamayo e Oliveira (2008), quando uma parte beneficia a outra, uma obrigação é 

gerada. O receptor do benefício contrai um débito em relação ao doador, que deverá ser pago 

ainda que a retribuição do benefício não seja imediata. Confiando, o indivíduo acredita que não 

irá se decepcionar com a outra parte inclusa, esperando assim, a reciprocidade desta confiança.  

As relações de confiança envolvem não só a relação entre as pessoas, mas também são 

estabelecidas nos vínculos entre pessoas e organizações, sendo pautada pelos mesmos 

elementos reguladores. 

 

3.3.2 Confiança do empregado na organização 

 

Robbins (2009) afirma que, para que a confiança exista é necessária que aja uma crença 

de que a outra pessoa possua as habilidades e capacidades necessárias para realizar aquilo que 

está prometendo. O mesmo acontece nas organizações, segundo o autor. O empregado cria um 

vínculo afetivo com a organização, acreditando nas crenças e padrões éticos da mesma.    

Quando o empregador destrói o laço de lealdade, demitindo funcionários sem 

justificativa plausível ou sem critérios, há menos disposição entre trabalhadores para confiar 
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naquilo que os seus dirigentes dizem. As demissões abalam diretamente a confiança do 

empregado, pois surgirá um sentimento de insegurança. Fica o receio de que a qualquer 

momento ele pode ser dispensado, assim, o nível de confiança na organização despenca  

(ROBBINS, 2009). 

Siqueira e Junior (2014) concluem que, qualquer pessoa pode desenvolver percepções, 

sentir afetos ou, ainda, construir intenções muito particulares sobre o trabalho como um todo, 

ou sobre aspectos específicos a ele relacionados.  Os autores também acreditam que, da mesma 

forma, pode haver diferenciações entre os indivíduos pelo modo que se identificam e se apegam. 

Sendo assim, esse vínculo pode ser formado de forma positiva ou negativa de acordo com a 

percepção de cada um.   

Para Robbins (2009, p.279), "a maioria das relações organizacionais tem sua raiz na 

confiança baseada no conhecimento. A confiança, nesse caso, tem por base previsibilidade do 

comportamento que resulta de um histórico de interações. Isso acontece quando temos 

informações adequadas sobre alguém a ponto de podermos fazer previsões acuradas sobre seu 

comportamento". Seguindo o pensamento do autor, se o empregado conhece bem a sua empresa 

e a cultura da mesma, ele tem uma base de como será o comportamento para as tomadas de 

decisões. 

Andrade et al (2015), apontam os ganhos da existência da confiança. As organizações 

com nível mais alto de confiança internamente, se tornam mais eficientes do ponto de vista 

econômico. Sendo assim, não se precisa ter gastos altos para fomentar a cooperação entre os 

empregados de uma organização, pois ela será espontânea quando existir ali um alto nível de 

confiança do empregado. 

Dentre as principais vantagens das relações baseadas na confiança consta 

menor necessidade de controle e maior estabilidade das relações, assim como 

cooperação espontânea, entre os envolvidos em uma relação. Os benefícios 

decorrentes da confiança justificam a necessidade de se conhecer os aspectos 

que favoreçam o seu surgimento. (LEWICKI & BUNKER, 1996 ET AL, 

BATISTA APUD, 2012, p.247) 

Tamayo e Oliveira (2008) apontam que, a base da confiança depositada na organização 

apoia-se nas crenças elaboradas pelo empregado ao se relacionar e processar as informações do 

contexto organizacional. Estas crenças abrangem a manutenção de padrões éticos por parte da 

empresa; a solidez econômica da organização e a capacidade de reconhecer os esforços dos 

empregados, honrar compromissos, obedecer a leis e normas. São através dessas crenças que o 

empregado desenvolve o seu conhecimento sobre a organização e percebe se a mesma é 

confiável ou não.  
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Siqueira e Junior (2014) destacam ainda que, vínculos estabelecidos entre indivíduo-

organização bem construídos e administrados produzem desempenhos mais satisfatórios e de 

melhor qualidade. Portanto, qualquer ação organizacional que tenha a capacidade de fortalecer 

os vínculos do empregado com o trabalho e com a organização pode ser revertida em um 

ambiente de trabalho mais agradável e em comportamentos que auxiliam as empresas a 

permanecerem no mercado por serem mais competitivas. A confiança do empregado na 

organização influencia no tipo de comportamento que este adota frente à mesma. 

 

3.3.3 Análises dos Resultados  

 

A aplicação deste estudo foi submetida e aprovada a sua realização pelo COEP – Comitê 

de Ética em Pesquisa do Centro Universitário do Cerrado UNICERP Patrocínio/MG. A partir 

dos dados coletados foram realizadas as análises dos resultados, as quais serão apresentadas na 

sequência.  

 

3.3.4 Perfil dos entrevistados 

 

Dos 30 colaboradores iniciais que responderam ao questionário, foram descartados 2 

devido a não terem preenchido todas as informações solicitadas. Sendo assim, a amostra final 

foi composta por 28 colaboradores. Os gráficos abaixo representam as características dos 

participantes quanto à gênero, idade, natureza da empresa, e tempo de empresa. 

O Gráfico 1, caracteriza os gêneros dos entrevistados, sendo 41 % gênero masculino e 

59% gênero feminino.  Sendo assim, é perceptível a predominância do sexo feminino na 

amostra. 
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                                     Gráfico 1: Gênero  

                                      Fonte: Dados do estudo   

 

O Gráfico 2, caracteriza a faixa etária dos entrevistados, sendo que 76 % deles 

apresentam idade entre 20 a 25 anos, e 24% se encontram acima de 25 anos. Logo se conclui 

que a amostra em sua maioria, é bem jovem. 

 

                                   Gráfico 2: Faixa etária 

                                   Fonte: Dados do estudo   

 

Quanto à natureza das empresas dos entrevistados, o Gráfico 3 apresenta os dados, 

demonstrando que a maioria deles trabalham em empresa privada (89%), e a minoria em 

empresas públicas (11%).  

59%

41%

Feminino Masculino

76%

24%

De 20 á 25 anos Acima de 25 anos
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                                                  Gráfico 3: Natureza da empresa  

                                                  Fonte: Dados do estudo  

 

O Gráfico 4 representa o tempo de trabalho dos entrevistados nas respectivas empresas, 

sendo que, de 3 a 6 meses são 20%, de 7 meses a 1 ano são 13%, de 1 a 1,5 ano são 7%, de 1,5 

a 2 anos são 17%, de 2 a 2,5 anos são 7%, de 2,5 a 3 anos são 3%, de 3 a 3,5 anos são 10%, de 

3,5 a 4 anos são 3%, de 4,5 a 5 anos são 10% e acima de 5 anos são10%.  

       

                                                    Gráfico 4: Tempo de empresa  

                                                    Fonte: Dados do estudo  

 

Logo se visualiza que a maioria dos participantes acabaram de se efetivarem nas 

organizações, ou seja, acabaram de passar pelo período de experiência. 

A análise exploratória foi realizada após a coleta e a tabulação dos dados, e seguiu a 

metodologia dos autores da ECO (Oliveira & Tamayo, 2008). A Tabela 2 apresenta os fatores 

constituintes do instrumento e a média dos resultados alcançados a partir dos 28 questionários 

aplicados.  

 

 

11%
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20%

13%
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Tabela 2:Dados Gerais 

Fatores Média 

Promoção do Crescimento 3,3 

Solidez Organizacional 3,5 

Normas relativas à demissão 3,3 

Reconhecimento Financeiro 3,7 

Padrões Éticos 2,8  

Fonte: Dados do estudo 

De forma geral, os resultados demonstraram que os respondentes se encontram 

indiferentes aos aspectos avaliados como: Promoção do Crescimento, Solidez Organizacional, 

Normas Relativas à Demissão e Reconhecimento Financeiro, ou seja, nem concordam ou 

discordam dos fatores avaliados. Isto pode estar demonstrando que a empresa não deixa claro 

sua política e diretrizes de trabalho, trazendo dúvidas quanto à percepção do empregado em 

relação a estes aspectos. Tais aspectos, entretanto, seriam de extrema importância para motivá-

lo e gerar compromisso, comprometimento e confiança. 

O cenário percebido evidencia, por parte dos empregados, um descrédito em relação à 

falta de perspectiva e crescimento dentro da organização; a insegurança em relação à 

estabilidade da empresa; a ausência de normas regulatórias de demissão e à falta de valorização 

financeira. 

Em relação ao fator Padrões Éticos, o resultado foi de fato discordância. Os empregados 

em questão, percebem a empresa na qual trabalham como não possuindo princípios éticos como 

honestidade, igualdade e transparência no repasse de informações e manutenção de 

compromissos.  

No estudo de Costa et al (2012), realizado com uma amostra de 40 indivíduos, com 

idade que variava entre 20 a 60 anos, sobre confiança do empregado na organização e a 

influência desta sobre o nível de satisfação no trabalho, os resultados apontaram que a maior 

média foi no fator Promoção do Crescimento com 3,66 o com maior discordância foi o fator 

Normas Relativas à Demissão com 2,75. 

Utilizando a mesma escala de confiança aplicada neste estudo (Oliveira & Tamayo, 

2008), com uma amostra de 523 trabalhadores, com tempo mínimo de 3 meses na organização, 
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sendo empresas privadas e públicas, encontraram resultados que caracterizaram indiferença aos 

fatores Solidez Organizacional e Padrões Éticos; e discordância em relação aos fatores 

Reconhecimento Financeiro e Normas Relativas à Demissão. 

Já em outra pesquisa, realizada por Cunha et al (2014, P.10), um cenário controverso 

foi apresentado. No estudo de uma amostra de 76 funcionários, com idade entre 22 e 33 anos, 

os fatores descritos como Solidez Organizacional e Padrões Éticos, apresentaram médias de 

4,08, demonstrando que os empregados percebem que a empresa possui estabilidade financeira 

e honra seus compromissos, além de manter transparência em sua comunicação e em seus 

valores. Tais fatores, nesta pesquisa foram os que mais contribuíram para a existência do 

vínculo de confiança do empregado na organização. Para os autores “entende-se que confiança 

e ética são temas entrelaçados.”  

 Ao se comparar a variável demográfica de gênero Tabela 3, os valores apresentados 

foram praticamente os mesmos em todos os fatores avaliados, sinalizando para uma indiferença. 

Entretanto, nos fatores Reconhecimento Financeiro e Padrões Éticos, houve uma pontuação 

maior por parte do sexo masculino. Enquanto que as mulheres apontam estarem indiferentes no 

que tange ás práticas da empresa em reconhecê-las e valorizá-las financeiramente através do 

salário, os homens já sentem o oposto, percebem que seus esforços são recompensados. Já em 

relação ao fator Padrões Éticos das organizações, os homens se mostram indiferentes, e as 

mulheres demonstram que discordam na vivência deste padrão nas relações com seus 

empregados e também com seus clientes. 

Tabela 3: Média quanto ao gênero 

 Promoção do 

Crescimento 

Solidez 

Organizacional 

Normas 

Relativas à 

demissão 

Reconhecimento 

Financeiro 

Padrões 

Éticos 

Feminino 3,2 3,6 3,2 3,5 2,6 

Masculino 3,5 3,3 3,3 4,1 3,0 

Fonte: Dados do estudo. 

Em relação à variável tempo de trabalho na empresa, os resultados entre as faixas 

apresentaram diferenças significativas apenas em alguns fatores e em algumas faixas. Vale 

destacar que os empregados que estão na empresa de 2,5 a 3 anos concordam que suas 

organizações os incentivam ao crescimento por meio de alternativas concretas. E aqueles que 

estão na empresa há mais de 5 anos, se sentem reconhecidos financeiramente. 
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                        Gráfico 5: Média de tempo de trabalho de empresa 

                        Fonte: Dados do estudo 

 

Os autores Oliveira e Souza (2014, p. 214) são categóricos ao esclarecerem que “é 

possível inferir que as prioridades axiológicas das organizações provavelmente afetam a 

confiança do empregado de forma complexa.”  

3.3.5 Conclusões  

 

De forma geral, os fatores que constituem a variável confiança do empregado na 

organização, neste estudo, se apresentaram muito baixas, retratando uma percepção de 

indiferença desta amostra de trabalhadores, em relação às políticas de crescimento, à 

estabilidade financeira da empresa, à existência de normas para definição de demissões dos 

empregados, à falta de valorização e ao reconhecimento salarial. 

 O fator mais crítico foi Padrões Éticos, com a pontuação mais baixa, o que evidencia 

um descrédito dos empregados em relação à organização no que se refere à falta de adoção de 

princípios éticos como honestidade, igualdade e transparência da empresa ao divulgar 

informações, ter responsabilidade, manter seus compromissos e ter respeito, não prejudicando 

aqueles com os quais se relaciona.  

 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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O objetivo geral desse estudo foi avaliar o nível de confiança do empregado na 

organização mediante um cenário brasileiro de muita instabilidade nos âmbitos econômico, 

financeiro, político e moral, uma vez que as empresas se encontram imersas neste contexto. 

Relações de confiança são de extrema importância na construção de qualquer 

relacionamento (ROBBINS, 2009). E nas organizações isto não é diferente. Para que o 

relacionamento entre empresa e empregado seja positivo e bom para ambos, é preciso que ele 

seja pautado sobre os fatores que estabelecem os vínculos de confiança. 

Siqueira & Junior (2014, p.322), afirmam que “qualquer ação organizacional que tenha 

a capacidade de fortalecer os vínculos do empregado com o trabalho e com a organização, pode 

ser revertida em um ambiente de trabalho mais agradável e em comportamentos que auxiliam 

as empresas a permanecerem no mercado por serem mais competitivas.  

Entretanto, os resultados encontrados na amostra pesquisada, demonstraram que o 

cenário de instabilidade geral afetou as relações de confiança entre empregado e empregador.  

Interessante é pontuar que os resultados encontrados por Oliveira e Tamayo (2008) em 

pesquisa que investigava a confiança do empregado na organização, encontrou resultados 

semelhantes ao do estudo em questão. Pilares da confiança se encontravam abalados. Em 2008 

o cenário era de crise econômica internacional no setor hipotecário dos Estados Unidos, o que 

acabou por influenciar no cenário brasileiro. 

Disto se conclui o quão é importante que as organizações, apesar do que vivenciam, 

procurem preservar suas relações de confiança do empregado na organização, afim de evitarem 

a presença de elementos negativos no ambiente de trabalho tais como: depressão, tristeza, 

chateação, angústia, nervosismo, desânimo, irritação e desmotivação. (BATISTA E 

OLIVEIRA, 2010) 
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3.6.1 Questionário  

 

Escala de confiança do empregado na organização – ECEO 

 Ao responder este questionário, é preciso que você pense na sua organização de trabalho 

com um todo em e não apenas em sua área de atuação. A seguir, são apresentadas frases que 

tratam de aspectos de sua organização (empresa, instituição, escola ou órgão público). Para 

responder, utilize o seguinte código: 

 1 = Discordo totalmente 

 2 = Discordo  

 3 = Nem concordo, nem discordo  

 4 = Concordo 

 5 = Concordo totalmente 

 Dê suas respostas anotando nos parênteses que antecedem cada frase o número (de1 a 

5) que melhor representa sua opinião. Por favor, não deixe questões sem resposta. Lembre-se 

de que não há respostas certas ou erradas. 

01.  ( ) Nesta organização, um empregado pode ser demitido sem receber explicações 

convenientes. 

02.  ( )  Está organização é ética.  

03.  ( ) Esta organização considera apenas seus próprios interesses.  

04.  ( ) Acredito na estabilidade financeira desta organização.  

05.  ( ) O empregado pode acreditar nas informações que esta organização divulga. 

06.  ( ) Para esta organização, o cliente tem direito de ser informado sobre assuntos que lhe 

dizem respeito.  

07.  ( ) Esta organização oferece condições reais para que o empregado se desenvolva.  

08.  ( )  A demissão de empregados segue um procedimento conhecido por todos.(*) 

09.  ( ) O salário pago por esta organização corresponde aos esforços do empregado.  

10.  ( ) Esta organização segue normas para promover seus empregados. 

11.  ( ) Os dirigentes desta organização demitem empregados baseando-se em julgamentos 

pessoais.  

12.  ( ) Esta organização dá oportunidade de crescimento profissional ao empregado.  
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13.  ( ) Esta organização ocupa uma posição segura na sua área de atuação.  

14.  ( ) As normas para demissão de empregados são claras. (*)  

15.  ( ) Esta organização está preparada para sobreviver ás crises econômicas.  

16.  ( ) Os contratos estabelecidos por esta organização são vantajosos para todos. 

17.  ( ) Esta organização incentiva o crescimento profissional de seus empregados. 

18.  ( ) A solidez econômica desta organização dá segurança aos empregados.  

19.  ( ) Os clientes desta organização sabem que podem acreditar na solidez dela.  

20.  ( ) Esta organização é conhecida por trabalhar de maneira responsável. 

21.  ( ) Esta organização é conhecida por seu poder econômico. 

22.  ( ) Esta organização valoriza o trabalho do empregado financeiramente.  

23.  ( ) Aqui, os empregados são demitidos a qualquer momento, independente das normas da 

organização.  

24.  ( ) Ser honesta com os clientes é princípio ético desta organização. 

25.  ( ) Aumentar salário é uma forma de reconhecimento desta organização.  

26.  ( ) O plano de carreira desta organização permite o crescimento profissional do empregado.  

27.  ( ) O cliente é respeitado nesta organização. 

28.  ( ) O trabalho do empregado é reconhecido por esta organização por meio do salário. 

Tempo que trabalha na empresa: 

(  ) De 3 a 6 meses            (  ) De 7 meses a 1 ano        (  ) De 1 ano a 1,5 ano 

(  ) De 1,5 ano a 2 anos     (  ) De 2  anos a 2,5 anos     (  ) De 2,5 anos a 3 anos  

(  ) De 3 anos a 3,5 anos    (  ) De 3,5 anos a 4,anos      (  ) De 4,5 anos a 5 anos 

(  ) De 5 anos a 6 anos       (  ) De 7 anos a 8 anos         (  ) De 8 anos a 9 anos 

(  ) Mais de 9 anos. Quanto tempo ? __________________ 

Natureza da empresa:  

           (  ) Pública  (  ) Privada  

Sexo: (   ) Masculino  (   ) Feminino  

 Idade: _______ anos. 

Estado civil: 

(  ) Casado (a)   (  ) Solteiro (a)  (  ) Amasiado (a)    

(  ) Desquitado (a)              (  ) Viúvo (a)    (  ) Outro. Qual ? ___________ 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo geral desse estudo foi avaliar o nível de confiança do empregado na 

organização mediante um cenário brasileiro de muita instabilidade nos âmbitos econômico, 

financeiro, político e moral, uma vez que as empresas se encontram imersas neste contexto. 

Relações de confiança são de extrema importância na construção de qualquer 

relacionamento (ROBBINS, 2009). E nas organizações isto não é diferente. Para que o 

relacionamento entre empresa e empregado seja positivo e bom para ambos, é preciso que ele 

seja pautado sobre os fatores que estabelecem os vínculos de confiança. 

Siqueira & Junior (2014, p.322), afirmam que “qualquer ação organizacional que tenha 

a capacidade de fortalecer os vínculos do empregado com o trabalho e com a organização, pode 

ser revertida em um ambiente de trabalho mais agradável e em comportamentos que auxiliam 

as empresas a permanecerem no mercado por serem mais competitivas.  

Entretanto, os resultados encontrados na amostra pesquisada, demonstraram que o 

cenário de instabilidade geral afetou as relações de confiança entre empregado e empregador.  

Interessante é pontuar que os resultados encontrados por Oliveira e Tamayo (2008) em 

pesquisa que investigava a confiança do empregado na organização, encontrou resultado 

semelhante ao do estudo em questão. Pilares da confiança se encontravam abalados. Em 2008 

o cenário era de crise econômica internacional no setor hipotecário dos Estados Unidos, o que 

acabou por influenciar no cenário brasileiro. 

Disto se conclui o quão é importante que as organizações, apesar do que vivenciam, 

procurem preservar suas relações de confiança do empregado na organização afim de evitarem 

a presença de elementos negativos no ambiente de trabalho tais como: depressão, tristeza, 

chateação, angústia, nervosismo, desânimo, irritação e desmotivação. (BATISTA E 

OLIVEIRA, 2010)   
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6 ANEXOS E APÊNDICES 

 

6.1 Questionário  

 

Escala de confiança do empregado na organização – ECEO 

 Ao responder este questionário, é preciso que você pense na sua organização de trabalho 

com um todo em e não apenas em sua área de atuação. A seguir, são apresentadas frases que 

tratam de aspectos de sua organização (empresa, instituição, escola ou órgão público). Para 

responder, utilize o seguinte código: 

 1 = Discordo totalmente 

 2 = Discordo  

 3 = Nem concordo, nem discordo  

 4 = Concordo 

 5 = Concordo totalmente 

 Dê suas respostas anotando nos parênteses que antecedem cada frase o número (de1 a 

5) que melhor representa sua opinião. Por favor, não deixe questões sem resposta. Lembre-se 

de que não há respostas certas ou erradas. 

29.  ( ) Nesta organização, um empregado pode ser demitido sem receber explicações 

convenientes. 

30.  ( )  Está organização é ética.  

31.  ( ) Esta organização considera apenas seus próprios interesses.  

32.  ( ) Acredito na estabilidade financeira desta organização.  

33.  ( ) O empregado pode acreditar nas informações que esta organização divulga. 

34.  ( ) Para esta organização, o cliente tem direito de ser informado sobre assuntos que lhe 

dizem respeito.  

35.  ( ) Esta organização oferece condições reais para que o empregado se desenvolva.  

36.  ( )  A demissão de empregados segue um procedimento conhecido por todos.(*) 

37.  ( ) O salário pago por esta organização corresponde aos esforços do empregado.  

38.  ( ) Esta organização segue normas para promover seus empregados. 
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39.  ( ) Os dirigentes desta organização demitem empregados baseando-se em julgamentos 

pessoais.  

40.  ( ) Esta organização dá oportunidade de crescimento profissional ao empregado.  

41.  ( ) Esta organização ocupa uma posição segura na sua área de atuação.  

42.  ( ) As normas para demissão de empregados são claras. (*)  

43.  ( ) Esta organização está preparada para sobreviver ás crises econômicas.  

44.  ( ) Os contratos estabelecidos por esta organização são vantajosos para todos. 

45.  ( ) Esta organização incentiva o crescimento profissional de seus empregados. 

46.  ( ) A solidez econômica desta organização dá segurança aos empregados.  

47.  ( ) Os clientes desta organização sabem que podem acreditar na solidez dela.  

48.  ( ) Esta organização é conhecida por trabalhar de maneira responsável. 

49.  ( ) Esta organização é conhecida por seu poder econômico. 

50.  ( ) Esta organização valoriza o trabalho do empregado financeiramente.  

51.  ( ) Aqui, os empregados são demitidos a qualquer momento, independente das normas da 

organização.  

52.  ( ) Ser honesta com os clientes é princípio ético desta organização. 

53.  ( ) Aumentar salário é uma forma de reconhecimento desta organização.  

54.  ( ) O plano de carreira desta organização permite o crescimento profissional do empregado.  

55.  ( ) O cliente é respeitado nesta organização. 

56.  ( ) O trabalho do empregado é reconhecido por esta organização por meio do salário. 

Tempo que trabalha na empresa: 

(  ) De 3 a 6 meses            (  ) De 7 meses a 1 ano        (  ) De 1 ano a 1,5 ano 

(  ) De 1,5 ano a 2 anos     (  ) De 2  anos a 2,5 anos     (  ) De 2,5 anos a 3 anos  

(  ) De 3 anos a 3,5 anos    (  ) De 3,5 anos a 4,anos      (  ) De 4,5 anos a 5 anos 

(  ) De 5 anos a 6 anos       (  ) De 7 anos a 8 anos         (  ) De 8 anos a 9 anos 

(  ) Mais de 9 anos. Quanto tempo ? __________________ 

Natureza da empresa:  

           (  ) Pública  (  ) Privada  

Sexo: (   ) Masculino  (   ) Feminino  

 Idade: _______ anos. 

Estado civil: 
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(  ) Casado (a)   (  ) Solteiro (a)  (  ) Amasiado (a)    

(  ) Desquitado (a)              (  ) Viúvo (a)    (  ) Outro. Qual ? ___________ 
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