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Abstract 
 

This paper arises from the need to know more and more the work’s environment, their 
informal relations and the perception of the collaborators about the organizational 
atmosphere, since this aspects affects the development of the daily actions in 
organizations. Since the researched companies are linked to the Programa Gaúcho de 
Qualidade e Produtividade, we made a Quality-Management’s approach, within the 
variables proposed by Kolb and the questions related to behavioral and cultural aspects, 
that affects the organizational atmosphere. The organizations must resize their position 
about communication, leadership, participation and dealings with people, given the 
changes in the demands and needs of external and specially of internal customers. These 
new arrangements must seek the increase of their financial investments and intellectual 
capital, developing new ways of management. This changes must be within the cultural 
field, in order that both the question of social responsibility and the ethical question leave 
the theoretical level, with application on the daily concerns of the organizations, making 
people more sensitive for the urge of changes capable of originating creative and 
participator environments. 
 
Key-words: Organizational atmosphere, behavior e Quality-Management’s. 

 
 
 

1. Introdução 
 
A sociedade contemporânea vivencia um cenário de transformações que afetam 

diretamente o sistema econômico e social. As mudanças ocorridas nas últimas décadas 
modificaram a vida das pessoas e organizações e estabeleceram uma nova forma de 
relacionamento entre os seres humanos. 

Todo o relacionamento interpessoal está inserido em um ambiente, de trabalho ou 
social, e cujo clima pode favorecer ou dificultar este relacionamento, pois dificuldades de 
comunicação, de gerenciamento de conflitos ou a falta de normas e valores éticos e 
transparentes, podem resultar em perda de energia e falta de sentimento de equidade 
organizacional, levando a um clima desfavorável à qualidade e à cooperação. 
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Assim, dentre os objetivos deste trabalho, destacam-se os resultados de uma pesquisa 
realizada com as empresas privadas filiadas ao Comitê Regional de Santa Maria-RS do 
PGQP (Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade), com o apoio da FAPERGS 
(Fundação de Apoio a Pesquisa no Estado do RS), que permitiu caracterizar o perfil dos 
pesquisados e apresentar a sua percepção quanto ao Clima Organizacional de acordo com o 
modelo de Kolb, Rubin & Mcintyre (1990). 

Além disso, evidenciam-se as mudanças inerentes à transição para a Administração da 
Qualidade Total, onde a comunicação, a liderança, a participação, a cultura organizacional 
e as novas formas de gerenciamento dos recursos humanos influenciam de maneira 
decisiva o clima organizacional e a qualidade dos bens e/ou serviços prestados pelas 
organizações, visto que o ambiente é altamente competitivo e predador. 

As atividades de pesquisa desenvolvidas permitiram concluir que, cada vez mais as 
organizações precisam aprender a lidar com o aporte intelectual de seus colaboradores, de 
forma a potencializá-lo na consecução dos objetivos, tanto organizacionais como pessoais. 
Para tanto, é preciso encontrar uma forma de diminuir os atritos entre o capital e o trabalho 
a fim de melhor canalizar as energias para a manutenção de um clima propício à aceitação 
e adaptação às mudanças que com certeza irão acontecer no âmbito organizacional em 
decorrência de uma postura mais participativa. 

 
2. Fatores motivacionais e comportamentais no ambiente de trabalho 

 
Ao analisar os motivos sociais de David McClelland, relacionando os mesmos com os 

fatores higiênicos e motivadores de Herzberg e com a concepção de hierarquia de 
necessidades de Maslow, observou-se particularidades semelhantes nas abordagens dos 
três autores. 

McClelland apud Park (1997), indica que suas pesquisas estão relacionadas com os 
conceitos de necessidades aprendidas e necessidades adquiridas culturalmente e que o 
desenvolvimento econômico depende da existência ou não de necessidades culturais, e 
ainda que existe uma forte correlação positiva entre necessidades adquiridas, desempenho 
e sucesso administrativo. Vislumbra-se desta forma a importância das necessidades 
adquiridas e aprendidas, principalmente, dentro do ambiente de trabalho. 

Estas necessidades humanas não são fixas, mas são o resultado das experiências de 
infância e do desenvolvimento na fase adulta. Desta forma, a organização deve atentar-se 
para o fato de que toda a mudança de atitude no seu ambiente passa pelo planejamento dos 
recursos humanos. 

Sendo assim, os fatores motivadores só poderão ser desenvolvidos se as necessidades 
básicas do indivíduo forem atendidas de forma satisfatória por parte das organizações, ou 
seja, a inexistência das condições extrínsecas ao trabalho, gera insatisfação entre os 
colaboradores, mas não necessariamente sua existência será fator de motivação. Em 
contrapartida, a inexistência dos fatores motivadores não gerará insatisfação, mas sua 
existência será um potencializador de altos níveis de motivação e níveis de desempenho 
satisfatórios. 

Contextualizando as variáveis propostas por Kolb, Rubin & Mcintyre (1990), percebe-
se que as variáveis conformidade com as normas e liderança, relacionadas com o motivo 
social de McClelland de poder, tem influencia sobre o modo de gerenciamento dos 
recursos humanos, pois em organizações muito centralizadas a liderança não passa de um 
sistema de controle, e a conformidade com as normas é pequena, visto que muitas vezes as 
regras e procedimentos são muito engessados, não permitindo uma adaptação do 
colaborador por falta de autonomia e treinamento suficientes. 

Uma maior conformidade com as normas, não somente as escritas e que dizem respeito 
a assunto operacionais, mas também questões referentes a comportamentos e atitudes, ética 
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e responsabilidade trazem melhores resultados. Porém, é preciso clareza e adequação no 
estabelecimento das mesmas. As pessoas são cobradas sem que muitas vezes tenham todos 
os subsídios. Seguindo este raciocínio, retorna-se a questão de como e quais informações 
repassar. 

Dentro de uma tendência de melhor aproveitamento do conhecimento implícito dos 
colaboradores, a liderança agrega uma função de controle social, pois para Chanlat (1992), 
as organizações muitas vezes moldam o indivíduo a suas necessidades, limitando seus 
comportamentos alternativos. Complementando esta idéia Stewart (1997, 87), afirma que 
“o capital humano cresce de duas formas: quando a organização faz um uso melhor do 
conhecimento que as pessoas têm e quando mais pessoas sabem mais daquilo que é útil 
para a organização.” 

As variáveis que estão relacionadas com o motivo social de realização, proposto por 
McClelland, são a responsabilidade, os padrões de desempenho e a clareza organizacional. 
Estas variáveis reforçam a necessidade de comunicação organizacional clara, com 
objetivos e metas possíveis de serem atingidos, para que não se crie a ilusão, e 
posteriormente a frustração pelo não cumprimento do almejado. 

 
2.1.Cultura, Clima e Gestão pela Qualidade. 

 
Para apresentar um significado maior a cada uma das variáveis propostas por Kolb, 

Rubin & Mcintyre (1990) para a investigação do clima organizacional, relacionou-se as 
mesmas com as mudanças decorrentes da gestão pela qualidade ou TQM (Total Quality 
Management), considerando-se as novas formas de visão de liderança dentro da análise 
organizacional e também as mudanças quanto ao gerenciamento dos recursos humanos. 
Como essas são muitas vezes teorias formuladas por outras culturas, que não se aplicam na 
íntegra em nossas organizações, é preciso fazer uma leitura crítica e procurar agregar valor 
sem destruir os pontos fortes das mesmas. 

Para Robbins (2000), a TQM é em grande parte uma resposta à competição global e 
aos clientes mais exigentes. Vale lembrar que a TQM se popularizou depois do sucesso do 
Japão após guerra, onde com a ajuda de Deming, através do controle estatístico reduzia-se 
a variabilidade e procurava-se à qualidade uniforme e quantidades previsíveis de produção. 

As mudanças no ambiente competitivo global, impõe que esses modelos sejam 
analisados e readaptados. Malone apud Wood (1995, 160), após pesquisas realizadas no 
Canadá, Alemanha, Japão e Estados Unidos por Ernest & Young, concluíram que “de 
forma geral, o estudo mostra que existem poucas verdades fundamentais e que as melhores 
práticas saem da adequação à realidade e ao momento da organização”. 

Para Wood (1995) existe um certo esgotamento do modelo TQM, onde as dificuldades 
surgem na aplicação do modelo. Davis apud Wood (1995), corrobora com esta opinião e 
afirma que é preciso procurar integrar qualidade, estratégias e gerenciamento financeiro da 
empresa. 

Para amenizar-se os conflitos internos, decorrentes deste processo, deve-se buscar 
identificar os focos de conflito, separar os interesses pessoais dos organizacionais, procurar 
resolve-los através de negociação e mensurar de forma clara o reflexo das mudanças 
geradas pelos conflitos, ou seja, o que mudou após a coalizão interna. 

A TQM deve ser capaz de perpassar todas as barreiras organizacionais. Segundo 
Dawson e Palmer apud Vieira & Oliveira (1999, 128), a TQM tem sido utilizada como 
uma estratégia de controle cultural que vai além do chão-de-fábrica. A mesma auxilia a 
incorporar estratégias de administração de recursos humanos e relações 
interorganizacionais. Na maioria das vezes a implementação de programas de 
gerenciamento da qualidade busca amenizar a rigidez organizacional, e neste caso, a 
energização e participação são fundamentais para um aumento da flexibilidade. Assim, o 
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comprometimento com a organização é fator fundamental para o desenvolvimento de um 
clima favorável às mudanças, e adequado à filosofia da qualidade. 

Para Wilson e Harari apud Wood (1995), os principais erros e problemas enfrentados 
em aplicações de TQM estariam relacionados à criação de uma burocracia paralela, 
juntamente com um foco na imagem e não nos fatos e resultados e na criação de novas 
rotinas e procedimentos sem a criação de novos padrões de desempenho. Além disso, a 
implementação da qualidade é influenciada pelo ambiente e pelos conflitos de interesses e 
poder, que incluem benefícios intangíveis ou desproporcionais ao esforço, impondo uma 
dificuldade de manter o momentun da mudança. 

Muitas vezes os culpados são os que mais reclamam, pois os gerentes com suas idéias 
e crenças em soluções mágicas e postura acrítica dificultam a aplicação e as vezes criam 
estruturas com poderes, controles e objetivos organizacionais paralelos. Isto ocorre porque 
para implementar a qualidade as mudanças necessárias irão modificar as estruturas 
preexistentes, diminuindo poderes e destruindo status quo de grupos de interesses. 

Analisando-se os problemas e erros, observa-se que as críticas se dividem em dois 
blocos, o primeiro refere-se a implantação na prática diária, na operacionalização da teoria 
para prática, e o segundo, refere-se a problemas mais crônicos, de concepção e 
características intrínsecas do TQM, pois existem muitos programas cujo único vínculo com 
TQM é a denominação. 

Para Becker apud Wood (1995), mostra que o resultado da implantação depende 
decisivamente da organização e sua adaptação ao modelo. As ações realizadas pela 
organização para o incremento contínuo de qualidade exigem a definição de uma política 
de aprendizagem e comprometimento com a participação de todos na definição do trabalho 
rotineiro e políticas estratégicas, para que se tenha uma visão do todo em relação ao 
negócio frente ao mercado. 

As relações interpessoais entre os colaboradores devem ser boas, mas com seus 
respectivos chefes esta ligação deve ser clara e transparente, para que a equidade e justiça 
façam parte dos valores éticos organizacionais. 

Herzberg apud Aktouf (1996, 150), lembra: “Não podemos dirigir pessoas 
cientificamente”. Muitas vezes consideramos a vida social e humana independente, 
redutível a raciocínios contábeis ou ‘tecnicamente’ gerenciáveis, o que não é favorável. A 
necessidade de orientação da organização para um clima de cooperação, eqüidade e ético é 
fundamental para o bom desenvolvimento da qualidade. Neste sentido, o autor afirma que, 
existem cada vez mais exemplos de sucessos baseados em um clima relacional e social que 
conduzam à cooperação com o conjunto dos empregados, desenvolvendo-se cada vez 
menos saberes especializados e mais uma questão de princípios e de habilidades próprias 
para favorecer a gestão da qualidade e reforçar o esforço coletivo. 

Por fim, Stewart (1997), resume que todo o problema de comprometimento e 
conhecimento, individual ou grupal, reside num paradoxo fundamental no cerne das 
organizações, pois ao mesmo tempo que os empregadores enfraquecem os laços de 
lealdade e segurança, mais as organizações dependem do seu capital humano. 

 
3. Metodologia 

 
Os resultados relacionados à vivencia empresarial cotidiana, apresentados neste 

trabalho originaram-se de uma pesquisa realizada junto às empresas privadas filiadas ao 
Comitê Regional de Santa Maria do PGQP, com mais de 60 colaboradores, que 
dispuseram-se a participar da pesquisa. Das doze empresas deste grupo, oito participaram 
do processo. 

O grupo pesquisado inclui os colaboradores do setor administrativo onde foram 
trabalhados os níveis gerencial e operacional. A participação dos mesmos foi voluntária, 
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para que houvesse um real comprometimento com os resultados. A coleta de dados, por 
uma determinação das empresas envolvidas, processou-se através de um facilitador 
designado pela empresa, que foi devidamente orientado pelo bolsista responsável pelo 
projeto sobre as peculiaridades do instrumento de pesquisa. 

Dentre os objetivos da pesquisa estavam a caracterização do perfil do grupo 
pesquisado e a identificação de sua percepção quanto ao clima organizacional, quanto a 
situação atual e ideal, de acordo com o modelo de Kolb, Rubin & Mcintyre (1990). Este 
modelo considera como variáveis principais para a caracterização do clima: conformidade 
com as normas, responsabilidades, padrões de desempenho, recompensas, clareza 
organizacional, apoio e calor humano e liderança.  

As variáveis foram operacionalizadas por uma escala de um a dez, onde os 
colaboradores identificaram a situação atual e ideal do clima. Para fins de análise, 
considerou-se a pontuação de um a três como representativa de uma situação desfavorável; 
de quatro a sete, neutra e de oito a dez, favorável. 

 
4. Resultados 

 
O cruzamento das variáveis relativas ao perfil dos colaboradores, permitiu observar 

mudanças no contexto do trabalho, quanto ao percentual de mulheres no mercado de 
trabalho, pois 72% do total da amostra com até 35 anos é do sexo feminino. Ressalta-se 
ainda que o número de mulheres representa dois terços do total da amostra. 

Quanto ao cruzamento das variáveis tempo de empresa com idade, onde 54% dos 
colaboradores com mais de dois anos de empresa tem mais de 35 anos, em contrapartida 
80,9% dos colaboradores com até um ano de empresa tem até 30 anos de idade, mostrando 
uma renovação e conseqüentemente um rejuvenescimento do seu quadro de pessoal. 

Ao fazer o cruzamento das variáveis cargo que ocupa e tempo de empresa, percebe-se 
que 93,3% dos cargos gerencias são ocupados por colaboradores com mais de dois anos de 
empresa. Este tempo de empresa antes de ocupar um cargo gerencial pode ser um fator 
positivo para um bom desempenho na função. Além disso, um plano de sucessão dos 
cargos chaves e críticos pode ajudar a diminuir problemas no longo prazo e problemas de 
dependência exclusiva a um único funcionário. 

Quanto ao cruzamento das variáveis cargo que ocupa com idade, a observação mais 
significativa é que 80% dos cargos gerenciais são ocupados por profissionais com idade 
superior a 40 anos, e este percentual é 0% para a idade de até 25 anos, dando indícios de 
que as organizações valorizam mais a experiência do que o estudo técnico/científico. 

Tal cruzamento vem a corroborar com o resultado do cruzamento anterior, pois 
percebe-se que 73% dos colaboradores com até 25 anos de idade estão cursando ou já 
cursaram o 3° grau, e que 59% dos colaboradores com mais de 35 anos de idade estão 
cursando ou já o concluíram. 

A maior participação da mulher no mercado de trabalho é uma realidade. Neste 
sentido, Maerker (2000) destaca a conquista de espaço no mercado pela mulher, 
principalmente no Brasil. Na década de 70, 10% dos postos de trabalho era ocupados por 
mulheres e em 1999 este percentual sobe para 47%. Em recente pesquisa, o IPEA (Instituto 
de Pesquisa de Economia e Administração) aponta um crescimento maior: de cada 10 
vagas de emprego, sete são ocupadas pelo sexo feminino. 

Ao cruzar as variáveis tempo de empresa e sexo, observou-se apenas que 25% dos 
colaboradores com até dois anos de empresa são do sexo masculino, no entanto esta 
diferença diminui significativamente para os colaboradores com mais de dois anos de 
empresa, 58% e 42%, para os sexos feminino e masculino, respectivamente. 

Em contrapartida, conforme cruzamento das variáveis cargo que ocupa e sexo, 
observou-se que 71,8% dos cargos administrativos são ocupados pela sexo masculino e 
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apenas 33,3% dos cargos gerenciais são ocupados pelo sexo feminino, ou ainda, do total da 
amostra do sexo feminino, apenas 9,8% estão ocupando um cargo gerencial. 

Para completar o cenário das mudanças no contexto de trabalho em relação ao sexo, 
observa-se, ao cruzar as variáveis grau de escolaridade e sexo, que 39,3% do total da 
amostra do sexo masculino concluiu ou está cursando o terceiro grau, contra um índice de 
69,2% das mulheres com terceiro grau completo ou em curso. Considerando toda a 
amostra com terceiro grau completo,  80,8% são do sexo feminino. 

A importância do grau de escolaridade do indivíduo para conseguir um trabalho é 
facilmente observável, pois ao cruzar-se as variáveis grau de escolaridade e tempo de 
empresa, constatou-se que nos últimos dois anos, só se contratou colaboradores com pelo 
menos 2° grau completo, ressaltando-se que foram pesquisados apenas cargos 
administrativos burocráticos e gerenciais. Constatou-se ainda que 70% dos colaboradores 
com até dois anos de empresa são formados ou estão cursando o terceiro grau, e que este 
índice sobe para 80% se forem considerados apenas os colaboradores com até um ano de 
empresa. Porém, considerando-se os colaboradores com mais de dois anos de empresa, o 
índice diminui para 52% do total. 

Para finalizar a análise dos cruzamentos das variáveis do perfil dos colaboradores, fez-
se o cruzamento das variáveis sexo e setor de atividade da organização onde trabalha, e os 
percentuais dentro de cada sexo ficaram assim: quanto à distribuição do sexo feminino 
dentro dos setores de atividade: 39% trabalha na prestação de serviços, 48% na industria e 
13% no comércio. No entanto o sexo masculino tem uma distribuição bem diferente, 21% 
trabalha na prestação de serviços, 68% na indústria e 11% no comércio.  

Para melhor visualizar-se as diferenças entre a situação atual e ideal para cada uma das 
variáveis pesquisadas do clima organizacional, observe a tabela abaixo: 

 
Médias situação atual/ideal/diferença Atual Ideal Diferença 
7°) Conformidade com as normas 5,29 5,88 0,59 
6°) Responsabilidades 5,49 7,78 2,29 
3°) Padrões de desempenho 6,02 8,18 2,16 
5°) Recompensas 5,86 8,53 2,67 
1°) Clareza organizacional 6,53 8,67 2,14 
2°) Apoio e calor humano 6,35 8,64 2,29 
4°) Liderança 5,91 8,42 2,51 
Média total 5,92 8,01 2,09 
Classificação do clima quanto à situação atual e ideal, e suas respectivas diferenças. 
 
A classificação ao lado de cada um dos aspectos pesquisados do clima refere-se a seu 

desempenho quanto à situação atual.  
Quanto à diferença entre a situação atual e a ideal, percebe-se, pela média (2,09), que 

está dentro de um limite aceitável (de zero a três). O item com menor diferença diz respeito 
à conformidade com as normas, a variável que apresentou menor média quanto a situação 
ideal e atual, pois os colaboradores não percebem de forma positiva todas as orientações e 
regras existentes. Este fato pode estar ocorrendo por dois motivos básicos, ou as 
organizações não estão sabendo repassar tais informações, ou tais informações não estão 
de acordo com as reais necessidades, técnicas e cognitivas, dos colaboradores, criando-se 
resistências à uniformidade de procedimentos e práticas importantes para uma gestão pela 
qualidade (sem padrões de qualidade definidos e aceitos). 

Uma das principais dificuldades na implantação da qualidade são as barreiras às 
mudanças, pois cada vez mais o gerenciamento do capital humano deve adaptar-se ás 
mudanças organizacionais, e saber repassar os conhecimentos necessários aos 
colaboradores. 
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Sendo assim, procurou-se identificar as variáveis passíveis de maior resistência a 
mudanças. Para tanto, dividiu-se o percentual total de respostas correspondentes ao clima 
favorável pelo percentual total de clima desfavorável, obtendo-se assim a relação de cada 
desfavorável por favorável. 

 
Classificação do Clima em % Favorável Neutro desfavor. 
Conformidade com as normas 20 61 19 
Responsabilidades 19 59 22 
Padrões de desempenho 35 46 19 
Recompensas 35 40 25 
Clareza organizacional 44 38 18 
Apoio e calor humano 46 33 21 
Liderança 28 56 16 
Classificação do clima (situação atual), entre favorável, neutro e desfavorável: 
 
Assim obteve-se, a relação e a correspondente variável observada: 

• Para cada desfavorável tem-se 1,05 favorável (conformidade às normas), 
• Para cada desfavorável tem-se 0,86 favorável (responsabilidades), 
• Para cada desfavorável tem-se 1,84 favorável (padrões de desempenho), 
• Para cada desfavorável tem-se 1,40 favorável (recompensas), 
• Para cada desfavorável tem-se 2,44 favorável (clareza organizacional), 
• Para cada desfavorável tem-se 2,19 favorável (apoio e calor humano) ,e, 
• Para cada desfavorável tem-se 1,75 favorável (liderança). 

 
Observa-se que conformidade às normas e responsabilidades, são as variáveis que 

terão maior resistência de mudar significativamente seu clima, e são conseqüentemente, as 
com maior percentual de neutros. Deve-se procurar identificar maneiras de trabalhar 
questões informais, tendo em vista a mudança de comportamento em relação a nova 
concepção de trabalho. 

É importante salientar, também, que as variáveis com melhor relação entre 
desfavoráveis e favoráveis são clareza organizacional e apoio e calor humano. E 
apresentam os maiores percentuais de clima favorável, devendo-se trabalhar questões de 
cooperação e melhorar o desempenho da variável clareza organizacional através de uma 
comunicação clara e transparente, destacando-se a ética no trabalho (padrões de 
comportamento e equidade corporativa). 

A variável liderança chama a atenção pois possui, para cada colaborador desfavorável 
1,75 favoráveis, mas também apresentam um índice alto de neutros, 56% do total. Deve-se 
repensar o papel do líder dentro das contingências das organizações modernas, já que cada 
vez mais precisam do seu capital humano, e administram muitas vezes de forma ineficiente 
os laços de comprometimento mútuo e segurança de emprego. 

Quanto a situação percebida como ideal pelos colaboradores pesquisados, observa-se 
que os índices são altos, já que esperam bastante das organizações onde trabalham, mas 
para chegar-se a conclusões mais específicas, deve-se melhor investigar o ambiente de 
trabalho, visto que a abordagem das variáveis no questionário era ampla. 
 
 
 
5. Conclusão 
 

Com a realização deste estudo, procurou-se evidenciar a importância do clima e dos 
aspectos intrínsecos do ambiente organizacional, para que o fator humano possa 
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desenvolver-se e conseqüentemente ajudar as organizações na consecução de seus 
objetivos. 

As mudanças no contexto do trabalho no âmbito mundial influenciam as decisões 
organizacionais. Nesta pesquisa foi possível observar alterações no contexto do trabalho, 
onde destacam-se uma maior participação da mulher, a renovação e rejuvenescimento do 
quadro pelo ingresso de pessoas jovens e o aumento do nível de escolaridade, o que deve 
agregar novos valores ao ambiente organizacional, destacando-se os aspectos relativos à 
liderança, participação e novas formas de gerenciamento de recursos humanos. 

Este novo cenário impõe às organizações a integração das potencialidades  das 
pessoas, a valorização da cooperação e do trabalho em equipe e a preservação do respeito 
aos indivíduos, sujeitos deste processo de renovação. 

No que se refere ao clima propriamente dito, percebeu-se que as variáveis de maior 
impacto no contexto das mudanças foram conformidade com as normas e responsabilidade, 
indicando que as empresas precisam administrar melhor as informalidades e melhorar a 
clareza organizacional com normas claras e uniformidade de padrões, técnicos e 
valorativos. 

Para concluir, as empresas deverão escutar mais os colaboradores a fim de melhorar 
suas atividades a partir das idéias e sugestões dos mesmos, fazendo com que o processo de 
mudança seja mais participativos e seja pautado em maior comprometimento. Cada vez 
mais é preciso ter consciência de que o capital humano é a grande vantagem competitiva 
para as organizações que pretendem ser perenes e prósperas no futuro. 
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