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Resumo  
Relações de confiança têm sido consideradas básicas para o comprometimento e, como efeito, 
para o desenvolvimento de laços entre pessoas e organização favoráveis ao trabalho, a 
produção e à inovação. O objetivo deste artigo é o de analisar como a confiança se manifesta 
nas relações entre pessoas e organização e que efeitos exerce na dinâmica de uma 
organização. Esse objetivo é explorado em um estudo de um caso, a filial brasileira de uma 
empresa multinacional do setor do agronegócio. As questões que orientam o estudo são: 
Como a confiança manifesta-se em relações intra-organizacionais? Que efeitos a confiança 
exerce na dinâmica das relações entre pessoas e organização?  Aspectos associados ao 
desempenho e histórico dessa empresa justificaram a escolha do caso. A empresa apresenta 
altos padrões de desempenho e conta com uma equipe coesa e comprometida apesar das 
múltiplas situações de fusão e aquisição pelas quais passou ao longo dos anos e, mais 
recentemente, do aumento dos níveis de competitividade a que foi submetida pelas 
transformações em seu setor de atuação. O estudo possibilita considerar o papel da confiança 
em processos de mudança organizacional, convidando a uma reflexão acerca de sua possível 
contribuição no que tange a adaptação de organizações ao contexto competitivo atual.  
 
Introdução 

Entre os estudos na área do comportamento organizacional, são freqüentes as 
abordagens que buscam identificar elementos culturais, valores, crenças, estilos de liderança e 
processos de aprendizagem subjacentes à dinâmica de empresas que têm conseguido 
sobreviver e realizar um processo dinâmico de adaptação ao ambiente competitivo no qual se 
inserem (COLLINS e PORRAS, 2000; KOTTER e HESKETT, 1992; PETERS e 
WATERMAN, 1986; SCHEIN, 1990). 

Neste estudo, interroga-se especialmente sobre a questão da confiança nas relações 
intra-organizacionais. O interesse desta investigação apóia-se em referências da literatura que 
afirmam que, no longo prazo, o desempenho, a eficácia e a eficiência de uma organização 
podem ser comprometidos se as relações intra-organizacionais não estiverem alicerçadas em 
aspectos como comprometimento, lealdade, percepção de valores e ganhos mútuos como 
elementos-chave associados à confiança existente na relação entre pessoas e organização 
(TZAFRIR e HAREL, 2002). O objetivo deste artigo é o de analisar como a confiança 
manifesta-se nas relações entre pessoas e organização e que efeitos exerce na dinâmica de 
uma organização. A confiança é considerada como um laço social que, ao se estabelecer, 
torna menos relevantes os controles formais e burocráticos, revelando-se uma alternativa mais 
efetiva ao passo que contribui com o movimento de adaptação, necessário à sobrevivência das 
organizações no ambiente competitivo atual. 

O estudo do caso da filial brasileira de uma empresa multinacional do agronegócio, 
que tem conquistado alto desempenho no setor, possibilitou a exploração do problema 
proposto. A empresa apresenta altos padrões de desempenho e conta com uma equipe coesa e 
comprometida, apesar das múltiplas situações de fusão e aquisição pelas quais passou ao 
longo dos anos e, mais recentemente, do aumento da competitividade que caracterizou seu 
setor de atuação. O foco da investigação são as relações entre as pessoas e a organização. As  
questões norteadoras para a análise do caso são: Como a confiança manifesta-se em relações 
intra-organizacionais? Que efeitos a confiança exerce na dinâmica das relações entre pessoas 
e organização? 
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O artigo estrutura-se da seguinte forma: inicialmente apresentam-se referências para 
estabelecer o conceito de confiança adotado neste estudo. A partir da apresentação dos 
aspectos teóricos que sustentam a análise, parte-se para a descrição do método da pesquisa e 
apresentação e discussão do caso. Especialmente, são analisadas narrativas que contribuem 
para a compreensão do significado da confiança na dinâmica da empresa investigada. 
Finalmente, são apresentadas as considerações acerca do estudo realizado. 

 
1 Confiança: Uma Análise do Conceito 
 
1.1 Confiança nos Estudos Organizacionais 

A cooperação entre competidores, as associações através do estabelecimento de 
alianças estratégicas ou da formação de redes organizacionais, ou ainda, o surgimento de 
novos modelos de organização do trabalho com um maior índice de participação e 
colaboração, como a formação de times, equipes de projetos ou equipes autogerenciáveis, são 
exemplos de modalidades de laços e interações sociais que vêm sendo adotados pelas 
organizações. Essas formas de interação cooperativas têm sido cada vez mais valorizadas e 
vistas como promissoras para as relações inter e intra-organizacionais na promoção de 
produtividade e competitividade. São estratégias de ação relacionadas ao entendimento de que 
sociedades colaborativas, que desenvolvem um alto nível de confiança, tornam-se melhor 
preparadas para se posicionar estrategicamente e para resistir em contextos econômicos e 
tecnológicos mutáveis (HERZOG, 2001). Nessa perspectiva, o fenômeno da confiança atrai 
atenção tanto no campo da pesquisa organizacional, como no estudo sócio-econômicos 
(BACHMANN, KNIGHTS E SYDOW, 2001). 

Existem diferentes abordagens sobre o tema: confiança e desenvolvimento sócio-
econômico (FUKUYAMA, 1995), confiança e sistemas sociais (LUHMANN, 1979), 
confiança e troca econômica (SETA 1974), entre outros. Em um campo mais específico de 
estudos da gerência e da organização, a literatura focaliza-se na questão da confiança, 
abordando-a enquanto confiança inter e intra-organizacional (TZAFRIR e HAREL, 2002). O 
presente estudo está focado na confiança no contexto intra-organizacional e sua influência nas 
relações pessoas-organização. 

De acordo com Mayer, Davis e Schoorman (1995), a importância da confiança é citada 
em muitas áreas, tais como: comunicação, liderança, administração por objetivos, negociação, 
teoria dos jogos, reconhecimento de performance, relações de trabalho e implementação de 
grupos de trabalho autogerenciáveis. Shockley-Zalabak, Ellis e Winograd (2000), buscando 
um consenso geral entre os pesquisadores, concluem que a confiança é importante na ordem 
de atividades organizacionais e processos tais como: trabalho em equipe, liderança, 
estabelecimento de objetivos compartilhados, avaliação de desempenho e comportamentos 
cooperativos em geral. 

Tzafrir e Harel (2002) ressaltam que a confiança é um conceito no qual diversas 
disciplinas da pesquisa organizacional cruzam-se, mas que, independentemente da disciplina, 
existem componentes críticos às diferentes definições de confiança. Identificam-se três pontos 
críticos na análise da confiança, a saber: (a) Questões associadas à vulnerabilidade/risco; (b) 
O problema da reciprocidade; (c) A dinâmica das expectativas.  

Quanto às questões associadas à vulnerabilidade/risco, a definição de confiança mais 
freqüentemente apresentada está associada à disposição de alguém ser vulnerável em relação 
à outra pessoa cujos comportamentos não se pode controlar (DEUTSCH, 1962, ZAND, 1972) 
ou com base na crença de que o outro é competente, franco e responsável (MISHRA, 1996). 
Para Butler (1983), comportamentos de confiança conferem segurança a organizações e a 
pessoas para assumir riscos. Assim, a propensão a arriscar aparece na literatura sobre o tema 
como uma das poucas características que pode ser comum a todas as situações de confiança 
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(JOHNSON-GEORGE e SWAP, 1982). Risco é a condição considerada essencial em 
conceitualizações psicológicas, sociológicas e econômicas de confiança (ROUSSEAU et al. 
1998). A conexão dependente entre a confiança e a tomada de riscos surge de um 
relacionamento recíproco: risco cria a oportunidade para a confiança que, por sua vez, leva à 
tomada de riscos. E assumir riscos, numa dada relação, alicerça um sentido de confiança 
quando o comportamento esperado da outra parte se materializa. 

A questão da reciprocidade refere-se a que em uma história de interações positivas 
tende a aumentar o nível de confiança entre as partes, como uma espécie de mecanismo 
autofortalecedor. As interações positivas mútuas entre atores conduzem a construção de 
expectativas em longo prazo (TZAFRIR e HAREL, 2002). As normas de reciprocidade têm 
grande influência sobre a confiança e constitui-se em característica que geralmente 
acompanha as relações de confiança (ZUCKER, 1986; LEWIS e WEIGERT, 1985; BUTLER, 
1983; ZAND, 1972).  

Quanto à dinâmica da expectativa, considera-se que a confiança traz embutida uma 
expectativa, em especial, positiva (BHATTACHARYA, DEVINNEY e PILLUTLA, 1998; 
LEWICKI e BUNKER, 1996). A expectativa do resultado da outra parte forma um elemento 
central na definição de confiança (MAYER, DAVIS e SCHOORMAN, 1995). A disposição 
para assumir riscos é baseada na expectativa de que a outra parte cumprirá uma determinada 
ação importante para aquele que confia. A violação dessas expectativas, resulta em 
conseqüências negativas para os envolvidos (LEWIS e WEIGERT 1985).  

Tomando como base os pontos de convergência das diferentes definições, Tzafrir e 
Harel (2002) propõem uma definição de confiança que envolve a noção de voluntariedade em 
aumentar a vulnerabilidade com relação a uma outra parte, baseado em uma expectativa 
positiva, resultado de interações mútuas positivas passadas. 

 
1.2 A Confiança nas Relações Intra-Organizacionais 

Galford e Drapeau (2003) propõem que a confiança no âmbito intra-organizacional 
seja compreendida por meio das seguintes perspectivas: 

(a) Confiança Estratégica: é a confiança em que as pessoas responsáveis pela tomada 
de decisões importantes para a organização estejam tomando as decisões corretas. Para haver 
uma percepção efetiva da existência deste tipo de confiança, a alta administração deve ter 
visão e competência para determinar o curso certo, alocar recursos inteligentemente, cumprir 
a missão da organização e ajudar a companhia a ter sucesso; 

(b) Confiança Pessoal: é a confiança dos membros da organização em seus gestores 
diretos. A percepção deste tipo de confiança associa-se a um senso de coletivismo, 
equanimidade, justiça, honestidade, valorização das pessoas e consideração às suas 
necessidades nas tomadas de decisão sobre o negócio por parte das chefias imediatas; 
  (c) Confiança Organizacional: é a confiança que as pessoas têm na companhia e não 
apenas nos indivíduos. A percepção quanto à existência deste tipo de confiança consolida-se 
quando os processos da organização são bem projetados, consistentes e justos. Está associada 
à imagem pública da organização. 

Galford e Drapeau (2003) ressaltam ainda que, apesar da confiança no âmbito intra-
organizacional manifestar-se nestas três perspectivas, a identificação ou isolamento de cada 
uma delas torna-se um exercício difícil, uma vez que estão intimamente interligadas. Daí a 
ênfase dada pelos autores na dificuldade de se construir e manter a confiança na organização, 
pois o posicionamento assumido pelos gerentes individualmente sempre irá trazer 
conseqüências para a relação que as pessoas estabelecem com a organização como um todo. 
Na visão desses autores, se as pessoas confiam umas nas outras e em seus líderes, elas estão 
habilitadas a realizar seu trabalho de forma agregadora. Sabem os riscos desta relação, mas 
irão trabalhar duro para manter a empresa por muito tempo, contribuindo com as melhores 
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idéias. Todavia, se elas não confiam na organização e em seus líderes, vão perder o foco do 
seu trabalho.  

A confiança é reconhecida como uma variável crítica que influencia o desempenho, a 
eficácia e a eficiência das organizações, sobretudo em setores marcados por intensa 
competitividade. Velocidade e flexibilidade exigem autonomia de funcionários em todos os 
níveis da organização. Nesse contexto, os sistemas tradicionais e burocráticos de controle 
tornam-se ineficazes para lidar com a necessidade de colaboradores preparados para tomar 
iniciativas e tomar decisões. Com isso, a confiança de líderes em seus liderados adquire valor, 
já que favorece a agilidade e a eficácia em decisões e ações (SPREITZER E MISHRA,1999; 
GREY e GARSTEN, 2001). 

 
1.3 Atributos da Confiança 
 Um problema complexo consiste em definir os atributos da confiança já que se trata de 
dimensão intangível, valorativa e, assim, dependente de variáveis culturais. Neste estudo, 
adaptou-se a proposição de atributos da confiança, estabelecida por Tzafrir e Harel (2002), 
que sintetiza atributos que se repetem em diferentes estudos. A identificação de atributos 
torna-se necessária para identificar a expressão da confiança nas relações e servirão aqui 
como base para a interpretação das narrativas estabelecidas no estudo de  caso.  Esses 
atributos são categorizados nas seguintes dimensões: 

(a) Confiabilidade 
A confiabilidade consiste nos comportamento e nos procedimentos sistemáticos e 

consistentes, que são fortalecidos quando as promessas e os compromisso são cumpridos. A 
confiança reflete uma expectativa positiva baseada na história interativa recíproca entre as 
partes. Se os membros de uma organização são confiáveis e previsíveis ao longo do tempo e 
no decorrer das situações, os gerentes podem melhor prever seu comportamento futuro porque 
estarão se embasando em uma história interativa mútua incontestável. Como conseqüência, 
por exemplo, os gerentes dispõem-se a assumir riscos em seu trabalho ou em sua relação com 
seus colaboradores. O comportamento previsível como positivo reforça o nível da confiança 
em uma relação.  

(b) Capacidade 
A capacidade, a autoridade, a habilidade e o conhecimento para fazer o que é 

necessário de maneira eficaz e adequada tendem a acrescentar confiança e credibilidade em 
uma relação. A percepção de capacidade intensifica a disposição de uma parte para assumir 
risco vis-à-vis com a outra. A capacidade de pessoas e equipes em situações de trabalho 
contribui para a previsão de resultados futuros e, como efeito, atenuam a percepção de risco.  

(c) Transparência e Disponibilidade 
A transparência, a clareza, a exatidão no compartilhamento de informações, bem como 

a disponibilidade para a comunicação tendem a fortalecer os laços de confiança. Informações 
claras favorecem a qualidade de decisões em todos os níveis da organização. A percepção de 
que o outro é franco, aberto e disposto a estabelecer relação e comunicar-se faz atenuar a 
percepção de vulnerabilidade e incerteza associadas às decisões. 

(d) Cuidado 
Confiar implica em acreditar que o outro não adotará atitudes oportunistas, que uma 

parte não tirará vantagem indevidamente da outra, que uma parte terá cuidado e será 
benevolente com relação à outra. A relação entre benevolência e confiança envolve 
expectativas positivas sobre o altruísmo da outra parte. O princípio de estar positivamente 
interessado e considerar o bem-estar e felicidade dos outros, ou pelo menos não os prejudicar, 
é um fator preponderante no conceito de confiança. Na relação entre pessoas e organizações, a 
percepção de desinteresse ou oportunismo por parte da organização tende a aumentar o senso 
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de vulnerabilidade e, como efeito, as atitudes de autoproteção e descomprometimento por 
parte dos membros. 

(e) Identidade 
Uma característica determinante das relações de alta confiança está associada à 

intensidade com que as partes identificam-se com os valores uma da outra. Valores 
compartilhados são o veículo fundamental por meio do qual os indivíduos experimentam a 
confiança. Uma combinação positiva de sentimentos, interesses, opiniões, objetivos e valores 
nas relações de trabalho criam a identidade necessária para se atingir a confiança. Identidade 
significa harmonia, congruência, adesão e aceitação. Em situações nas quais há identidade 
entre as partes, as expectativas aumentam, bem como a disposição de assumir riscos.  
 Essas dimensões são orientadoras na interpretação da dinâmica das relações entre 
pessoas e organização no estudo de caso, a seguir apresentado. 
 
2  Método 

As questões propostas neste estudo são exploradas por meio de um estudo de caso. O 
caso foi selecionado atendendo-se ao critério de ser uma organização inserida no contexto 
competitivo atual e, em especial, reunir atributos de uma organização com uma história de 
alto desempenho e longevidade. Visando a confidencialidade das informações apresentadas, 
adotou-se a convenção de denominar a organização como Empresa ALPHA. ALPHA 
Corporation designa a corporação responsável pela gestão em nível mundial de todos os 
negócios ligados à companhia e, finalmente, BETA GAMA refere-se a um dos nomes que a 
organização já teve no Brasil e que se transformou no nome de uma das marcas mais 
importantes da organização. Os fundadores são chamados de Fulano BETA, Cicrano DELTA 
e Beltrano GAMA.  

Os dados foram obtidos por meio de entrevistas em profundidade com membros da 
organização, realizadas no período de janeiro a junho de 2004. A escolha dos entrevistados 
atendeu ao critério de antiguidade na empresa. Foram realizadas 11 entrevistas com 
representantes de diferentes áreas e níveis (estratégico/tático e operacional), atendendo-se ao 
critério da técnica da bola de neve. Ou seja,os entrevistados eram escolhidos por meio da 
indicação dos próprios entrevistados de outros membros da organização. Os entrevistados 
tinham mais de 15 anos de pertencimento a empresa. Buscavam-se narrativas que pudessem 
desvelar a dinâmica das relações entre as pessoas e a organização. Partiu-se do pressuposto de 
que quanto mais antigos os colaboradores, maior seria o repertório de vivências associadas à 
organização e, como conseqüência,  melhor as chances de se obter narrativas densas e 
favoráveis para a exploração das questões de pesquisa. 

Dados provenientes de observação participante contribuíram para a interpretação das 
narrativas. Uma das pesquisadoras era membro da organização na etapa em que o estudo 
desenvolveu-se. 

Para a análise, as entrevistas foram transcritas e o conteúdo foi categorizado e 
interpretado com base nas dimensões de atributos da confiança, acima comentadas: (a) 
confiabilidade; (b) capacidade; (c) a transparência e disponibilidade; (d) cuidado; e (e) a 
identidade. A análise de conteúdo foi escolhida, em sua vertente qualitativa, como técnica 
para pré-análise, exploração e interpretação das falas das entrevistas e para apreender os 
significados nelas implícito (Flick, 2004). 
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3 As Relações Pessoas e Organização em uma Filial Brasileira de uma Empresa 
Multinacional do Setor do Agronegócio  
 
3.1 O Contexto: a Empresa ALPHA 

A ALPHA Corporation é líder global em design, desenvolvimento e produção de 
equipamentos agrícolas, sendo responsável por 25% da produção mundial de peças para 
reposição e serviços de pós-venda a concessionários, operando 23 marcas no mercado 
mundial. Consolida uma larga experiência internacional na articulação do relacionamento 
entre suas 14 fábricas e aproximadamente 8400 concessionários independentes em mais de 
140 países. Desde sua criação em 1990, a companhia cresceu de uma receita inicial de U$ 220 
milhões para U$ 3,5 bilhões em 2003.  

No Brasil, a história da empresa remonta a 1939, quando iniciou sua primeira operação 
na Região Sul do Brasil ainda como Empresa BETA GAMA, uma empresa com raízes 
datadas de 1847, quando teve início na América do Norte, confundindo-se com a própria 
origem da mecanização agrícola. Desde o princípio de sua operação no país, a empresa 
continua se baseando nos princípios que seus fundadores adotaram. Somando atualmente uma 
tradição de mais de 150 anos de história, a empresa mantém valores associados à tradição, um 
dos motivos pelos quais se acredita que a marca BETA GAMA tem ocupado importante 
posição no mercado de tratores no Brasil. 

A filial brasileira passou por inúmeras transformações, incluindo fusões e aquisições 
que a levaram do status de uma multinacional à empresa de capital nacional com gestão 
familiar, posteriormente retomando o status de multinacional, quando passou por uma 
experiência como joint-venture e, finalmente, retornando a posição de multinacional, porém, 
através de sua aquisição pela Empresa ALPHA Corporation, nos anos noventa. Atualmente, a 
empresa conta no país com duas operações, ambas na Região Sul, e que juntas somam 
aproximadamente 3000 funcionários e um faturamento anual próximo de meio bilhão de 
dólares. 

Reconhecida e lembrada como BETA GAMA, que já foi o nome da empresa no Brasil, 
e hoje representando a marca mais expressiva da Empresa ALPHA no país, pode ser 
considerada como ícone do agronegócio brasileiro, confundindo-se com a própria história da 
agricultura no Brasil. Com um crescimento progressivo, a empresa mantém a liderança em 
relação a outros importantes competidores internacionais, também instalados no Brasil, e 
juntos vêm contribuindo para o crescimento de um dos segmentos que mais ascende na 
economia – o agronegócio - já responsável por um movimento de R$ 485 bilhões (um terço 
do PIB), gerando 17,7 milhões de empregos - diretos ou indiretos (37% do total nacional) e 
rendendo U$ 30 bilhões em exportações ao país (VEJA, 2004). 

Trata-se de uma empresa com uma longa trajetória, construída através de um 
desempenho destacado no segmento em que atua e formada por pessoas que manifestam, de 
um lado, um sentimento de orgulho pela oportunidade de pertencer e participar da construção 
desta história e, de outro, um sentimento de gratidão por ter obtido seu próprio sucesso e 
crescimento, assim como de suas famílias, através desta oportunidade.  

Foi este contexto que despertou o interesse por identificar que dimensões compõem as 
relações estabelecidas entre as pessoas e esta organização. O caminho escolhido para buscar 
este entendimento foi o da aproximação com os elementos que permeiam a história e o 
imaginário das pessoas e balizam sua forma de vinculação com a organização.  
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3.2 As Relações Pessoas e Organização e a Manifestação da Confiança na Empresa 
Alpha 

(a) Confiabilidade 
Relações marcadas por uma história de promessas cumpridas em relação a 

compromissos assumidos, caracterizadas aqui pela noção de confiabilidade, favoreceram a 
consolidação de laços de confiança na organização estudada. No relato dos participantes da 
pesquisa e na observação das interações na organização, encontram-se sinais de uma longa 
história de promessas cumpridas, compromissos mantidos e consistência nas posições 
assumidas que culminaram na construção de relações baseadas em confiabilidade. 

As expectativas positivas mantidas pelos membros da organização em relação à 
mesma permeiam as narrativas sobre a organização. Essas expectativas atendidas ao longo do 
tempo, contribuíram para que os membros viessem a se colocar de forma mais vulnerável 
nesta relação, dispostos a assumir riscos e com alto grau de reciprocidade, disponíveis a 
retribuir os benefícios advindos desta relação.  

Destaca-se a imagem de proteção que a organização assumiu para os membros, ao 
oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional, pessoal e familiar, respondendo 
positivamente as suas expectativas em momentos em geral críticos ou de grande dificuldade 
em suas histórias de vida. As histórias de vida de membros confundem-se, em muitos casos, 
com a própria história da empresa.  

A trajetória de um dos entrevistados (entrevista 1), que hoje ocupa a posição de 
Supervisor de Manufatura expressa esse traço da dinâmica da empresa. Trata-se de um 
membro que inicia sua vida profissional na empresa: “... minha ligação com a empresa já 
vem de vários anos, porque aqui foi o meu primeiro emprego, minha primeira oportunidade 
de trabalho. Eu entrei aqui em 1989, na época através de um projeto social... é o meu 
primeiro e meu único emprego, eu passei a metade da minha vida aqui... metade da minha 
vida eu to aqui e mesmo que eu tenha que me desligar da empresa .. hoje, amanhã, depois de 
amanhã, [se] eu pedir desligamento, essas coisas vão ficar marcadas...”. Seu crescimento 
profissional se dá no contexto da empresa: “ ... surgiu uma oportunidade para três dos alunos 
que mais se destacavam passarem a ser funcionários... na época eu comecei como ajudante, 
ajudante de fábrica, ajudante de produção, passei o contrato e comecei trabalhando na 
fábrica e ali começou uma relação de muito carinho que o pessoal teve comigo. Aí a gente foi 
se destacando, fui me dedicando, pois sabia que eu precisava crescer, pra dar um suporte pra 
minha família... E aqui como eu continuei estudando, as oportunidades foram 
aparecendo...então logo depois eu passei a técnico e veio o surgimento da oportunidade de eu 
passar a ser supervisor... foi uma conquista... uma conquista que talvez nem eu quando entrei 
aqui esperava assim que fosse chegar... tão rapidamente. A segurança e o apoio à família 
estão associados à empresa: “...hoje, o que eu tenho não é muito, mas alguma coisa que eu 
tenha ...assim, material, tudo eu conquistei aqui dentro. Se hoje eu posso dar uma condição 
boa pra minha família, hoje eu já sou um cara casado, tenho meu filho, posso ajudar a minha 
mãe, posso retribuir, hoje eu vejo a minha família numa condição muito melhor e isso me 
motiva mais ainda.. A minha família toda ela já ta, de uma forma ou de outra, ligada a 
EMPRESA ALPHA, tá ligada a EMPRESA ALPHA por essa, essa ligação de longos anos.”. 
A resolução de situações de risco e vulnerabilidade pessoal está associada à empresa: “...Teve 
uma época que eu tava muito doente e mesmo assim... eu não queria parar de trabalhar, eu 
não parei de estudar e precisei me afastar... fiquei muito doente mesmo... pensei e agora se 
eu perder o emprego? Vou perder toda a oportunidade que ganhei... e eu acho que só essa 
importância, na época de eu ter me mantido aqui e a empresa continuou apostando em mim, 
me dando todo o suporte e segurando a minha oportunidade...”. 

Além dos aspectos relacionados a histórias de vida dos entrevistados, que acabaram 
por atribuir um significado especial à relação que estabeleceram com a organização, seus 
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relatos ainda evidenciam que a relação de confiabilidade estabelecida entre as pessoas e a 
organização foi desenvolvida por sucessivas demonstrações de comportamentos íntegros, 
agregando-lhes a crença e, por que não dizer, a convicção de que a organização, sempre que 
possível, responderia de forma previsível e consistente, preservando a congruência em seus 
atos. Isto é possível de se observar mesmo quando fazem referências a períodos de grandes 
mudanças, demonstrando sua percepção quanto à manutenção por parte da organização de 
compromissos, promessas e, em especial, de integridade na tomada de decisões, como ilustra 
o relato a seguir (entrevista 1):“...Foi em 96 que nós tivemos uma queda brusca nos volumes 
de produção...  vínhamos num crescente e de repente, a produção caiu, acho que os 
programas de financiamento, eles diminuíram, ... a empresa teve que demitir algumas 
pessoas, para algumas pessoas foi colocada a opção da demissão voluntária e, além de tudo 
isso, foi diminuído vinte por cento no salário das pessoas. Então, vários colegas que tinham 
todo um compromisso aí fora, com dívidas, com contas tiveram até que se desligar para 
poder pegar algum dinheiro, para poder pagar as suas contas. Isso foi um fato marcante 
negativo... eu acho que, claro, a demissão foi uma coisa obrigatória porque a mão de obra 
tava diretamente ligada ao custo do produto... Mas ela conseguiu administrar isso de tal 
forma que esse período muito ruim não durou muito tempo, menos de um ano, a empresa 
começou a se reerguer novamente. E, por exemplo, tu não tens como não elogiar, ... uma 
empresa onde tu trabalha por 15 anos... e mesmo nos nossos períodos de crise nunca, sequer 
atrasou um dia o salário, eu nunca soube o que é uma comunicação: [como] o pagamento 
não vai sair hoje, vai sair amanhã... isso nunca aconteceu..., então isso é uma ligação de 
credibilidade é um somatório de coisas que pesam... para que tu faças coisas que não estão 
somente na cartilha. Hoje nós fazemos coisas diferenciadas, tomamos atitudes diferenciadas, 
a gente veste a camisa porque tu tens que valorizar essas coisas, a gente sempre dá um pouco 
mais, eu costumo dar um pouco mais de mim, sem visar retorno...”(Entrevista 1). 
 (b) Capacidade 

A passagem por inúmeras situações difíceis nas quais, sucessivamente, obteve-se 
resultados positivos, tem consolidado a confiança na capacidade individual dos membros e do 
coletivo na Empresa ALPHA. A demonstração de capacidade é um dos valores identificados 
na cultura da organização. Expressa nas entrevistas realizadas para este estudo ou na 
observação informal do cotidiano da organização, a dimensão capacidade revela-se como 
uma crença incondicional no potencial para a realização de ações da organização e das 
pessoas que a compõem.  

A noção de capacidade não chega a ser a demonstração de conhecimentos ou 
habilidades técnicas ou funcionais específicas, mas uma espécie de sentido prévio que produz 
a percepção individual e coletiva da existência de potencial para ultrapassar desafios e vencer 
barreiras. Membros da organização, quando indagados sobre como percebem o estilo de 
trabalho ou a cultura da Empresa ALPHA, evocam em suas narrativas histórias que 
expressam a dimensão de capacidade, como se identifica nos relatos a seguir (entrevista 2)“... 
na minha visão o que tem de mais destaque na questão cultural assim da empresa é ... Vou 
pegar um exemplo de um projeto de produto que  em países como .... França, Inglaterra... 
tem na faixa de dois anos para realizar um projeto de um produto... Quando nós começamos 
a produzir tratores aqui para o mercado externo, nós tivemos quatro meses pra desenvolver 
um produto. E no final desses quatro meses esse produto tava pronto, desenvolvido, pronto, 
os protótipos funcionando em testes. Então até os americanos começaram a vir pra cá, a 
gente começou a ter contato com eles, eles mesmo falavam isso que eles ficavam admirados 
com a interação que tinha entre as áreas para fazer e acontecer no prazo de quatro meses. 
Porque eles tinham certeza que não ia acontecer....” (entrevista 2) 

“...... o jeitão EMPRESA ALPHA é aquela coisa assim que se tu tem que fazer uma 
tarefa cai todo mundo de cabeça, a gente faz mesmo ..., não tem hora, não tem dia, a gente 
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supera os prazos, se a meta é para amanhã, a gente entrega hoje, então a gente tá sempre 
buscando isso. Isso é um conceito assim que desde o meu tempo como cotista ...não mudou. 
Participei de vários lançamentos, de vários produtos e é sempre assim: a gente prepara o 
trator hoje para estar na feira amanhã ou preparava a colheitadeira, ou a retroescavadeira, 
enfim. Para mim... por todas essas, talvez, essas coisas todas e crises que nós já passamos, 
que a gente superou junto, a gente se considera vencedor” (entrevista 1). 
 (c) Transparência e Disponibilidade 

A empresa utiliza inúmeros canais e programas de comunicação dirigidos aos 
funcionários e isso é um aspecto reconhecido e valorizado pelos membros da organização, 
conforme evidencia o relato a seguir (entrevista 1):“... a gente nota que a empresa se 
preocupa muito com a comunicação, o funcionário participa de tudo, o funcionário participa 
dos eventos, o funcionário ele é bem informado.. O funcionário acompanha o dia-a-dia, o 
funcionário acompanha a crise, porém, o funcionário é chamado para comemorar um 
momento bom... a gente sente no dia-a-dia, para [quem] trabalha no dia-a-dia, que rala, que 
quer saber como vai ser o seu futuro, o futuro da empresa, é importante essa comunicação. A 
gente nota que isso já vem de cima, a gente percebe hoje no nosso superintendente. O nosso 
superintendente quando vai lá dar uma informação... é assim. Ele é uma pessoa super 
carismática e consegue transmitir a mensagem para o pessoal. Essa relação com a empresa... 
é um somatório de coisas, o crescimento, a informação e a valorização do funcionário” 

Disponibilidade, acessibilidade e receptividade são atributos valorizados no contexto 
da organização e que sofreram uma importante evolução ao longo do tempo transformando as 
relações das pessoas com a organização. Uma postura mais acessível por parte da alta 
administração é positivamente percebida. O seguinte relato exemplifica o valor conferido à 
disponibilidade: “... a gente teve uma época [que] se chamava até a época do chicote...  tu 
tinhas que cumprir horário e era ali, das sete e meia às dezoito horas ... qualquer coisa que 
tu fizesse, nesse período que não fosse na tua atividade tu tinha que ter autorização, então 
aparecia na advertência :“ afastado do setor sem autorização”. Isso acabo,. Hoje, o nosso 
vice presidente ... puxa vida, ele entra na fábrica, ele conversa com todo mundo, ele conhece 
todo mundo .... Por quê? Porque ele também vem de lá. Quando eu entrei aqui, se não me 
engano, ele era estagiário de Engenharia, ou era encarregado na área da Qualidade. Ele 
tava começando também. Foi um cara que passou também por várias etapas ...mesmo 
quando a Empresa ALPHA Corporation assumiu tudo, a gente não perdeu essa relação ... da 
fábrica com a superintendência, com a diretoria. O vice-presidente aproxima-se bastante, 
isso é importante. Olha, sensacional. O cara, ele tá sempre presente, né, ele tá sempre, 
sempre perguntando qual é a opinião o que dá pra mudar, o que não dá. Talvez até porque a 
gente talvez tenha essa possibilidade também de conversar mais com ele. Ele transmite muita 
tranqüilidade” (Entrevista 3). 
 (d) Cuidado 

A dimensão cuidado pode ser observada no caso em questão, especialmente no que 
tange às demonstrações de lealdade por parte dos empregados. As narrativas expressam a 
percepção de que a relação pessoas-organização é pautada pela crença na busca de vantagens 
compartilhadas e demonstração de preocupação da empresa com relação aos empregados. A 
percepção que uma parte não agira de modo oportunista com relação à outra se manifesta  no 
relato a seguir: “Eu vejo uma preocupação muito grande da empresa em manter as pessoas 
que estão trabalhando hoje aqui, em manter [a equipe]... da época que a Empresa ALPHA 
assumiu o controle dessa empresa, poucas pessoas foram demitidas, algumas saíram por 
conta própria, mas poucas pessoas foram desligadas, pessoas estratégicas ...poucas foram 
desligadas... Acho que há uma preocupação muito grande da empresa em manter as pessoas, 
eu acho que é o grande valor que ela tem. Uma empresa é formada por pessoas e máquinas, 
nada mais que isso e máquinas se compra, vende, deprecia, se troca e as pessoas não. Até 
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como a gente tava falando antes, as pessoas carregam junto com elas... aquele memorial da 
empresa e isso não se pode perder e a empresa tem essa preocupação na minha visão. Em 
manter essas pessoas. Então eu acho que realmente chama à atenção essa valorização das 
pessoas. Com seus problemas, claro, como toda empresa tem, mas...” (Entrevista 2). 
 (e) Identidade 

Neste caso, a dimensão identidade, relacionada a crenças e valores compartilhados 
pelos membros da organização, está diretamente associada a duas outras dimensões aqui 
analisadas: capacidade e confiabilidade. Os valores compartilhados derivam de uma história 
construída ao longo do tempo que confere bases para a expressão da confiança.  

Percebe-se na organização uma combinação positiva de sentimentos, interesses, 
opiniões, objetivos e valores que consolidam uma identidade coletiva associada a todo o 
contexto da organização, desde seu segmento de atuação, o produto, a marca, reforçando o 
comprometimento e lealdade desta relação.  

A emoção de sentir-se parte da empresa, a identidade com o setor e produto aparece no 
seguinte relato: “... Pô, se tu pegar o exemplo de um lançamento de um produto, é raro o 
funcionário que não fica lá vidrado, olhando, arrepia. Eu, que já participei de um evento 
assim de lançamento, em noventa e, se não me engano foi em noventa e sete, noventa e oito, 
teve o lançamento de uma linha [na Feira x]..., onde teve uma apresentação, teve cinqüenta e 
dois tratores lá, fazendo show e tal. Tinha lá um tratorzinho, tinha uma pessoa lá que puxava 
a fila, que fazia... uma sincronia bastante grande... fazia um showzinho... aquela 
apresentação emocionou quem tava... quem tava lá. Foi um show que emocionou... cinqüenta 
e dois tratores roncando e aquelas pessoas que estavam ali, os funcionários que estavam 
operando os tratores... não tinha um que não tremeu na hora, que [não] se emocionou... foi 
uma coisa bastante forte e eu, coincidência, eu tava lá. Eu era o cara que tava puxando a fila, 
o primeiro tratorzinho lá, o cara que tava operando era eu. Pô... tem uma ligação forte com a 
empresa, não tem quem não arrepia na hora assim, quando mostra aquele produto lá tu 
sabes que tu tens um pedacinho teu lá, entendeu? Tu fizeste alguma coisa para aquele 
produto estar lá e fazer sucesso lá fora e vestir o nome da empresa lá, com aquela força 
assim. Então aquilo ali... Aquilo ali te pára, entendeu?”(Entrevista 5). 

A participação da empresa na trajetória de famílias também sinaliza para o 
estabelecimento de identidade entre as pessoas e a organização. O relato a seguir é neste 
sentido representativo: “... eu sempre dizia – ‘um dia eu vou trabalhar aí”... E isso veio a 
acontecer... a ligação da família com a empresa é muito importante. Isso acontece 
exatamente com meu irmão mais novo... a gente saía por aí, para passear com ele e ele via o 
caminhão passar com os tratores: ah! O trator que o pai faz. E depois que o meu pai se 
aposentou, que eu vim trabalhar aqui, eu fiz a mesma coisa que o meu pai, eu coloquei o meu 
irmão na empresa ... hoje o meu irmão trabalha também na parte do Grupo Técnico de 
Exportação e tem a mesma visão que eu, o mesmo sentimento que eu em relação á empresa... 
A maioria das lembranças que eu tenho da empresa são lembranças boas, passadas e até 
hoje até costumo dizer sempre quando eu vou lá no meu pai..., ele tá sempre com um camiseta 
da empresa, um bonezinho na cabeça e sente orgulho ainda de usar... faz mais de dez anos 
que ele saiu da empresa e ainda sente orgulho de sair com um bonezinho da empresa, me 
pede sempre uma camiseta, uma jaqueta, alguma coisa para ele mostrar para os colegas dele 
que ele ainda tem ligação com a empresa. Isso é importante. Quando eu não faço isso, o meu 
irmão faz. Então, isso é uma relação” (Entrevista 2). 
 
3.3 A Confiança na Dinâmica da Empresa Alpha 

Mudanças contínuas têm sido promovidas na empresa Alpha, sejam elas processuais, 
estruturais, de composição acionária ou razão social. A disposição à mudança por parte de 
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seus membros - de significativa relevância à realização de adaptações ativas da empresa ao 
ambiente de negócios - pode se compreendida na perspectiva da confiança.  

A confiabilidade na relação entre pessoas e organização, baseada na crença de que a 
empresa não adotará comportamentos oportunistas com relação a seus membros em situações 
de mudança, promove disposição à vulnerabilidade e ao risco. Assim, independente do 
conteúdo da mudança, os membros da organização mais facilmente mostram-se disponíveis 
para enfrentá-la. Essa pré-disposição fundamenta-se em experiências passadas que ofereceram 
bases para a construção de um relacionamento de confiança alicerçado na crença do respeito e 
cuidado às pessoas e no cumprimento de compromissos assumidos.  

A expressão desta confiabilidade é percebida tanto em relação às decisões em nível 
organizacional e estratégico, como através da confiança pessoal dos membros da organização 
em relação a seus gestores diretos. Confiar na estratégia de uma organização, na capacidade 
dos gestores, no interesse da empresa com relação às pessoas parece contribuir no contexto da 
Empresa Alpha para que indivíduos e equipes engajem-se em suas atividades e tornem as 
ações individuais e coletivas eficazes e competitivas. 

A trajetória de alto desempenho da Empresa Alpha é reconhecida por seus integrantes 
como algo que sentem terem ajudado a construir e, nas palavras dos dirigentes da 
organização, “um trabalho resultante do esforço de todos seus integrantes”. Essa percepção 
compartilhada reforça a crença nas condições da organização de ultrapassar desafios e 
alcançar patamares ainda mais altos de sucesso.  

A confiança na capacidade, aliada a aspectos como a existência de disponibilidade e 
acessibilidade dos níveis mais altos de gestão para com os demais integrantes da organização, 
de um comportamento íntegro e previsível e o cumprimento de promessas por parte da 
organização, de uma abertura para compartilhar informações com transparência e também 
para aceitar idéias, associados ainda a demonstrações genuínas de interesse e cuidado para 
com as pessoas e a percepção de crenças, valores e objetivos compartilhados parecem criar 
nos membros da organização um sentimento de identidade que suscita disposição para o 
comprometimento, risco e mudança. 

O ciclo virtuoso observado na dinâmica da Empresa Alpha e que é estabelecido entre a 
disposição dos membros a confiar na organização e, com isso, mostrarem-se dispostos ao 
risco e à mudança, produzindo por parte da alta administração a disposição em investir em 
novos projetos e mercados contando com as capacidades dos membros parece, contudo, 
ocorrer à revelia das estratégias e políticas de gestão de pessoas. 

Neste caso, a qualidade da relação entre pessoas e organização é mais bem 
compreendida por meio da identidade que estabelece entre os membros e o negócio. A noção 
de confiança organizacional assume nesse aspecto força explicativa, entendendo-se que os 
membros percebem-se como agentes na construção de uma indústria que é promotora de 
desenvolvimento econômico e social. Há um sentido de cidadania intrínseco ao trabalho e 
imagem da organização, fortalecido pela mídia e pela imagem pública desempenhada pelo 
setor onde a empresa atua. 

 
4 Considerações Finais 

Retomando o objetivo central deste estudo, de identificar como a confiança se 
manifesta no contexto das relações intra-organizacionais e influencia na dinâmica de uma 
organização, foi possível identificar uma associação entre a trajetória de alto desempenho da 
organização e a presença das dimensões da confiança nas relações estabelecidas com seus 
membros.  

Ao resgatar a trajetória de vida, profissional e pessoal, dos integrantes da organização 
e explorar com os mesmos a história da organização, relembrando dos fatos mais marcantes 
em sua percepção, foi possível desvendar uma significativa história de interação estabelecida 
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entre pessoas e a organização que desenvolveu laços profundos e deixou marcas positivas que 
seguem influenciando esta relação de forma a consolidar cada vez mais este vínculo e 
influenciar na trajetória da organização. 

O caso estudado, corroborando outros estudos, sugere que no contexto competitivo 
atual, a confiança torna-se cada vez mais importante já que confere bases para que gestores e 
equipes elaborem estratégias de ação e disposição subjetiva para lidar com situações nas quais 
as garantias quanto às condições do trabalho e do negócio no futuro imediato são cada vez 
mais incertas. Quanto mais rápidas as mudanças ambientais e organizacionais, maiores os 
riscos pessoais no investimento em relações de trabalho duradouras. Assim, relações baseadas 
em elementos que constituem as dimensões necessárias para o estabelecimento da confiança 
intra-organizacional podem configurar uma alternativa aos padrões de relação baseados em 
controle burocrático.  O desafio consiste no reconhecimento por parte de cada organização 
dos elementos que pautaram a construção de sua relação com seus membros no intuito de 
tomá-los como referência orientadora de ações gerenciais e organizacionais.  

Este estudo observou a manifestação da confiança no contexto de uma organização, 
mas não permitiu verificar as variáveis implicadas na formação da qualidade da relação entre 
pessoas e organização. Relações de confiança podem ser efeito da história e cultura de um 
grupo social, bem como resultado de estratégias e políticas deliberadas para a gestão de 
pessoas.  Entende-se como necessário investigar sobre os processos de formação de relações 
de confiança em organizações e, especialmente, sobre a influência das estratégias e políticas 
de gestão de pessoas na formação da confiança. Esta é a sugestão que se faz a título de futuros 
estudos, já que, a observação não sistemática da gestão de pessoas em diferentes organizações 
sugere que a mesma se realiza para construir e fortalecer a desconfiança.  
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