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Resumo 

 

Apesar da importância do fator humano nas organizações, o tema de gestão de pessoas ainda 

se mostra pouco explorado quando aplicado ao contexto público, que possui diversas 

peculiaridades, especialmente no tocante à sua dinâmica e às garantias reservadas ao servidor 

público. Nesse sentido, este trabalho visa discutir conceitos e analisar a relação existente entre 

os elementos do clima organizacional percebidos pelos servidores efetivos do Departamento 

de Material e Patrimônio da Câmara dos Deputados. Para tanto, e considerando como 

universo os servidores que atuam naquele departamento, realizou-se um levantamento com o 

objetivo de identificar atitudes e opiniões dos respondentes sobre os elementos afetos ao clima 

organizacional, tais como motivação, satisfação, liderança e produtividade. A partir das 

análises descritivas de cada variável, bem como da realização de cruzamentos entre elas, 

conclui-se que, em geral, os servidores possuem uma percepção positiva do órgão, sendo que 

essa avaliação se mostra mais favorável na medida em que o servidor ocupa funções 

comissionadas mais elevadas. Ademais, a aplicação da análise fatorial resultou na extração de 

cinco fatores, quais sejam “desenvolvimento profissional”, “estilo de liderança”, 

“relacionamento e comunicação no ambiente de trabalho”, “identidade e compromisso com o 

trabalho” e “cooperação e sensibilidade no ambiente de trabalho”, cumprindo salientar que o 

relativo ao desenvolvimento profissional dos servidores foi o que se mostrou mais frágil, 

demandando certa atenção por partes dos gestores do órgão. Em contrapartida, percebe-se 

que, em geral, aspectos relacionados ao relacionamento foram bem avaliados, representando 

um relevante ponto positivo ao clima organizacional do departamento. 

  

Palavras-Chave: Clima organizacional, Administração Pública, Servidor Público 
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INTRODUÇÃO 

A administração pública brasileira apresenta-se tradicionalmente como burocrática, lenta, 

improdutiva, ineficiente. Os servidores públicos possuem uma imagem negativa, sendo 

considerados, muitas vezes, meros instrumentos de perpetuação dessa realidade marcada pelo 

inchaço funcional e resultados pouco efetivos.  

Nesse contexto, há que se considerar as especificidades que permeiam a cultura do 

serviço público, em especial no que concerne ao servidor público, pautado, em linhas gerais, 

pela Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) e pela Lei nº 8.112, de 1990 (BRASIL, 1990). 

Um dos cernes dessa questão é a estabilidade, garantida ao servidor público efetivo após três 

anos de efetivo exercício, e que consiste em um importante diferencial quando cotejada com o 

regime instável vivenciado pelo funcionário do setor privado. 

Essas particularidades, por sua vez, demandam estudos voltados à percepção dos 

servidores em relação a elas, especialmente ao considerarmos que o ambiente é traduzido de 

forma diferente por cada funcionário, que possui experiências, interpretações, crenças e 

expectativas próprias. 

Dessa forma, o estudo do clima organizacional torna-se relevante, visto que abrange 

justamente as percepções dos servidores em relação ao seu ambiente organizacional, sendo 

que essas variáveis podem impactar, positiva ou negativamente, a satisfação e a produtividade 

no trabalho.   

Para tanto, o estudo dos elementos do clima organizacional, tais como motivação, 

capacitação, liderança e remuneração, são utilizados no presente estudo com o objetivo de se 

analisar a relação entre eles conforme a percepção dos funcionários.  

Ademais, no âmbito interno, essa Casa apresenta discrepâncias em relação à 

distribuição de funções comissionadas, carga e jornada de trabalho, flexibilidade de horário, 

dentre outras, que podem provocar descontentamento por parte de alguns servidores.  

Observam-se também questões relacionadas a diferentes formações, experiências, 

interesses e cargos (dentre eles, alguns com lotação exclusiva), que, de certa forma, engessam 

o servidor público e a própria Administração, que tem de lidar com todos esses aspectos e 

com a cultura geral do serviço público, buscando sustentar um bom clima organizacional e 

resultados efetivos. 

Diante desse panorama geral, este trabalho considera o desafio atual da administração 

pública de transformar estruturas burocráticas, hierarquizadas, em organizações flexíveis, 

inovadoras e eficientes. Nesse sentido, torna-se primordial que os servidores estejam 
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motivados no exercício de suas funções, de forma que essa satisfação e engajamento sejam 

traduzidos em melhores desempenhos, em prol da profissionalização e modernização do 

serviço público.   

Dessa forma, esta pesquisa busca diagnosticar o clima organizacional do 

Departamento de Material e Patrimônio – DEMAP da Câmara dos Deputados e identificar 

relações entre os fatores analisados.  

 Como objetivo geral, busca-se, assim, descrever o clima organizacional do DEMAP e 

identificar possíveis relações entre as variáveis estudadas. Como objetivos específicos, 

destacam-se:  

 Avaliar percepções dos servidores do DEMAP em relação a variáveis do clima 

organizacional; 

 Traçar um agrupamento das variáveis analisadas, propiciando a identificação 

de diferentes fatores afetos ao clima organizacional naquele órgão; e 

 Identificar fragilidades e possibilidades de melhoria do clima organizacional do 

DEMAP. 

Ressalta-se, ainda, que, embora a literatura acerca da gestão de pessoas venha se 

fortalecendo, este tema ainda se mostra pouco explorado no contexto do serviço público, que 

possui diversas peculiaridades, a começar pelas garantias das quais dispõem os servidores 

públicos efetivos, especialmente a estabilidade, aplicada muitas vezes de forma viciosa. Isso 

porque ela é habitualmente relacionada como uma real garantia do cargo de quem o ocupa, o 

que pressupõe certa isenção do servidor público perante as obrigações que lhe são devidas.  

No entanto, observa-se que a mentalidade que norteia a Administração Pública vem 

sofrendo importantes mudanças. Em substituição à burocracia excessiva, estruturas 

verticalizadas e conservadoras, a Administração Pública moderna pauta-se pela busca pela 

eficiência, descentralização, flexibilidade, inovação, profissionalização, foco em resultados, 

accountability. Nesse sentido, contar com uma adequada e efetiva gestão de pessoas torna-se 

primordial, uma vez que o desenvolvimento de qualquer organização depende 

necessariamente do empenho das pessoas que nela atuam. 

Nessa perspectiva, ao considerar a realidade da Câmara dos Deputados, depara-se com 

discursos voltados à valorização dos servidores, de modo que eles participem e estejam 

efetivamente engajados no crescimento da organização, orientado por seu planejamento 

estratégico. Contudo, há que se averiguar a distância existente entre esses discursos e a prática 

e a própria contribuição de cada um para o alcance dos resultados organizacionais.  

Ademais, fatores gerais da cultura organizacional pública devem ser levados em conta 
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nessa análise, como o baixo dinamismo, conformismo, estagnação, desmotivação e baixa 

produtividade, que se tornam mais evidentes especialmente quando confrontados com a 

realidade do setor privado.  

Outro fator relevante que merece destaque é a disparidade existente entre os diferentes 

órgãos dessa Casa Legislativa no tocante à padronização de normas e procedimentos a serem 

adotados e à distribuição de funções comissionadas, que merecem destaque ao passo que 

impactam a satisfação dos servidores.  

Do ponto de vista pessoal, partindo-se da vivência no serviço público, surgem muitas 

inquietações e questionamentos, demandando respostas nem sempre fáceis de serem obtidas. 

Ainda que de forma latente, destaca-se o desejo de melhorar o desempenho daqueles que 

trabalham a serviço do público, bem como buscar um dos mais relevantes princípios da 

Administração Pública: a eficiência.   

Dessa forma, este trabalho se propõe a contribuir para a compreensão da gestão de 

pessoas no serviço público e analisar o conjunto de percepções compartilhadas a respeito de 

fatores que compreendem o ambiente da Casa, considerando, neste primeiro momento, o 

estudo no âmbito do DEMAP, pela proximidade desta pesquisadora com esse departamento, 

onde trabalha.   

Ao estudar o clima organizacional, busca-se auxiliar os gestores a perceberem até que 

ponto suas práticas administrativas favorecem ou não o interesse e a conseqüente dedicação 

das pessoas ao trabalho, conforme apresenta Villardi et. al. (2007), haja vista que o clima está 

relacionado às percepções do funcionário em relação ao seu ambiente organizacional.  

A partir das análises realizadas, pretende-se não restringir as informações e resultados 

levantados à Instituição, tampouco ao departamento escolhido para a realização desta 

pesquisa, mas fomentar o estudo da gestão de pessoas no serviço público, por meio do 

reconhecimento de sua relevância e do aprofundamento de conhecimentos acerca desse tema.  

De posse das conclusões obtidas neste trabalho, a Câmara dos Deputados, em especial 

o Departamento de Material e Patrimônio, poderá identificar pontos fortes e fracos, bem como 

perspectivas quanto à gestão dos recursos humanos que vem sendo desenvolvida, 

especialmente no tocante ao desempenho e motivação de seu quadro funcional. Além disso, 

os resultados apurados poderão subsidiar a realização de pesquisas desse tipo nos demais 

órgãos da Casa, de forma a consolidar um panorama geral dessa instituição e um alinhamento 

voltado à melhoria da produtividade atrelada à satisfação e compromisso dos servidores.  
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1 REVISÃO DA LITERATURA 

Maria Candelária/É alta funcionária 

Saltou de pára-quedas/Caiu na letra "O", oh, oh, oh, oh 

Começa ao meio-dia/Coitada da Maria 

Trabalha, trabalha, trabalha de fazer dó, oh, oh, oh, oh 

À uma vai ao dentista/Às duas vai ao café/Às três vai à modista 

Às quatro assina o ponto e dá no pé/Que grande vigarista que ela é 

(CAVALCANTI; KLÉCIUS, 1950) 

  

A marchinha “Maria Candelária”, de autoria de Armando Cavalcanti e Klécius Caldas, 

apesar de datar da década de 1950, parece ilustrar a imagem que muitos possuem do servidor 

público – em linhas gerais, um funcionário que ganha bem e trabalha pouco.  

No entanto, há que se ressaltar que essa percepção vem mudando com o passar do 

tempo, especialmente em decorrência de tendências voltadas à profissionalização do serviço 

público, mediante a adaptação de iniciativas antes restritas ao setor privado, bem como ao 

desenvolvimento de políticas efetivas de gestão de pessoas. 

Antes de adentrar na questão do clima organizacional e seus elementos, em especial o 

desempenho, convém, preliminarmente, discutir alguns conceitos gerais sobre a gestão de 

pessoas para, em seguida, estudar o tema e seu contexto no serviço público. 

 

1.1 A gestão de pessoas 

Ainda que a administração clássica tenha sido marcada predominantemente pela 

manufatura e mecanicismo, um enfoque mais contemporâneo releva o papel dos valores, 

crenças e necessidades dos trabalhadores. O enfoque clássico primava pela eficiência da 

organização; assim, os cargos eram desenhados de forma a obter a máxima capacidade 

produtiva do trabalho, restando aos funcionários somente ajustar-se a eles.  

A partir de uma visão mais humanística, passou-se a valorizar o funcionário como 

recurso vivo e inteligente, provido de sentimentos e necessidades próprios, e não meros 

fatores de produção. Nesse sentido, conforme aponta Barbosa (1996), a partir da década de 

1920, com a escola das Relações Humanas e sua ênfase eminentemente humanista, a visão do 

homo economicus, respondendo apenas aos planos de incentivos salariais, foi substituída pelo 

homo socialis, que responde a incentivos sociais e simbólicos, seguindo a ideia de uma 

administração preocupada com a produtividade e o desempenho dos funcionários. 

Com efeito, segundo destacam Villardi et. al. (2007), gerir pessoas eficazmente vem 

sendo considerado por gestores e pesquisadores como um dos principais desafios das 
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organizações que priorizam as pessoas como diferencial estratégico para alcançar melhores 

resultados. 

Lazzari et. al. (2009) apontam que o aperfeiçoamento da estruturação do trabalho vem 

redimensionando a visão sobre o papel do ativo humano nas organizações. Nesse sentido, há 

uma crescente conscientização de que os funcionários são os mais críticos ativos empresariais 

e, assim, a satisfação deles assume importante papel estratégico para as empresas. 

Para atender a essa nova perspectiva, no inicio da década de 1980, conforme salienta 

Villardi et. al. (2007), a Administração de Recursos Humanos ganhou espaço e passou a 

enfatizar o alinhamento das políticas de pessoal aos objetivos estratégicos da empresa, 

focando a adaptabilidade e a flexibilidade como elementos precípuos. 

Malik (1998) reforça a importância do subsistema de administração de recursos 

humanos na organização, vez que são as pessoas que realizam o trabalho das organizações: 

“mesmo naqueles casos em que existe uma pesada substituição do elemento humano por 

máquinas, são as pessoas que recolhem o produto transformado pelas máquinas, ligam-nas, 

desligam-nas, decidem quando acioná-las” (MALIK, 1998, p. 2). 

Com efeito, Chiavenato (2009) salienta que, antigamente, a gestão de pessoas era 

caracterizada por definir políticas para tratar as pessoas de maneira genérica e padronizada, 

pois as tratavam como se fossem iguais e homogêneas. No entanto, hoje a gestão de pessoas 

tem enfatizado as diferenças individuais e a diversidade nas organizações. A razão é simples: 

“quanto maior a diferenciação das pessoas, tanto maior seu potencial de criatividade e 

inovação”. (CHIAVENATO, 2009, p. 47) 

 

1.2 Clima organizacional: principais conceitos e elementos 

Assim como ocorre com boa parte dos construtos no campo do 

comportamento organizacional, não existe um consenso entre os 

pesquisadores da área que permita encontrar uma definição integrada 

e única para clima organizacional. O conjunto de definições 

geralmente empregadas para caracterizar tal construto tem originado, 

assim, vários quadros de referência, distintas definições operacionais e 

técnicas de investigação, além de resultados de pesquisas muitas vezes 

diversificados e contraditórios (MENEZES et. al., 2009, p. 306).  

Segundo Costa et. al. (2006), os estudos sobre clima organizacional surgiram nos 

Estados Unidos, por volta dos anos 60, por meio de trabalhos desenvolvidos por Forehand e 

Gilmer (1964), que tratavam a respeito do comportamento organizacional e das variações 

ambientais.  
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Bispo (2006) discorre que os trabalhos de Litwin e Stringer (1968) aproveitaram esses 

estudos e realizaram experiências em três diferentes organizações americanas. Os resultados 

demonstraram que cada uma das organizações apresentou três situações bem distintas em 

termos de satisfação e desempenho no trabalho. Esses resultados ajudaram a difundir os 

estudos sobre clima organizacional nas empresas.  

Bispo (2006) afirma, ainda, que, no âmbito do Brasil, a pesquisa de clima 

organizacional foi difundida e aplicada por Souza (1977, 1978, 1980, 1982, 1983), que 

realizou diversos trabalhos em empresas privadas e órgãos públicos baseando-se no modelo 

de Litwin e Stringer. 

Martins et. al. (2004), ao apresentarem os estudos de Schneider (1985) e Toro (2001), 

relatam que clima organizacional era um tema pouco estudado àquela época e, muitas vezes, 

citado apenas por autores interessados na qualidade de vida no trabalho.  

Menezes et. al. (2009) salientam que, a despeito da diversidade de definições para 

clima organizacional, podem-se identificar três momentos distintos acerca do assunto. O 

primeiro, compreendido entre as décadas de 1930 e 1960, foi caracterizado pela valorização 

do ambiente na percepção dos atributos que compunham o construto e pela ênfase nos 

elementos do ambiente que funcionam como uma espécie de atmosfera favorecedora da 

modificação dos comportamentos dos membros organizacionais. Nesse período, reforçou-se a 

necessidade de se criarem métodos de investigação que avaliassem a multidimensionalidade 

do clima. 

O segundo momento, de 1970 a 1980, foi marcado pela discussão acerca da 

proximidade conceitual entre cultura organizacional e clima organizacional. Nesse sentido, a 

cultura relaciona-se às crenças, valores e aspectos de natureza coletiva e ideacional, 

compartilhada entre trabalhadores e organizações que, por sua vez, são responsáveis pela 

manutenção de um determinado clima na organização (Hofstede, Neuijen, Ohayv e Sanders, 

1990, apud Menezes et. al. 2009).  

Já o terceiro momento, iniciado a partir dos anos 90, destina-se especialmente a 

clarificar o conceito de clima organizacional, identificando suas características e 

diferenciando-o de outros conceitos correlatos. Além da própria distinção entre o conceito de 

cultura e clima, traçada a seguir, há que se ressaltar a confusão entre a definição dos conceitos 

de clima organizacional e de clima psicológico. Martins et. al. (2004) sugerem que o clima 

organizacional é constituído por elementos cognitivos, enquanto o clima psicológico, por 

elementos afetivos. Segundo Schneider e Reichers (1983), apud Menezes et. al. (2009), o 

clima psicológico corresponde à ligação do indivíduo com seu contexto de trabalho, enquanto 
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o clima organizacional reflete os significados compartilhados pelas pessoas, ligados a um 

aspecto particular do trabalho.  

Martins et. al. (2004) exploram, também, outra confusão conceitual comum, referente 

à superposição do conceito de clima ao de satisfação. Os autores apresentam que o construto 

de satisfação é eminentemente de natureza afetiva, por tratar-se de um julgamento do 

indivíduo em relação ao seu trabalho. Nesse sentido, a distinção entre satisfação e clima 

refere-se principalmente à forma dos instrumentos de mensuração, pois, enquanto na 

avaliação de satisfação se verifica o quanto o funcionário "gosta ou não" de determinados 

aspectos do ambiente organizacional, em clima organizacional verifica-se a percepção, a 

descrição da ausência ou presença destes aspectos. Dessa forma, “enquanto clima 

organizacional é uma variável de natureza cognitiva, satisfação no trabalho é de natureza 

afetiva” (Tamayo, 1999; Martins, 2000, apud Martins et. al., 2004). 

Chiavenato (2009) salienta que cada pessoa percebe e interpreta a si própria ou seu 

meio externo de modo próprio. A cognição constitui justamente o filtro pessoal através do 

qual a pessoa se vê, sente e percebe o mundo que existe ao seu redor, sendo definido por 

diversos fatores. A figura a seguir ilustra como esse filtro afeta o comportamento humano:  

 
Fatores internos Fatores externos 

Personalidade Ambiente organizacional 

Aprendizagem Regras e regulamentos 

Motivação Cultura 

Percepção Políticas 

Valores Métodos e processos 

 Recompensas e punições 

 Grau de confiança 

Figura 1: Fatores internos e externos que influenciam o comportamento humano 

(CHIAVENATO, 2009, p. 48) 

  

Souza (1977) salienta que o mapa cognitivo advém da construção pessoal do 

indivíduo. Por isso a importância de se buscar enxergar a visão coletiva da organização, não 

bastando a percepção individual dela.   

Nesse sentido, Oliveira (1990, apud Rizzatti, 2002) entende que o clima 

organizacional compreende o conjunto de percepções compartilhadas pelos diversos 

indivíduos a respeito dos fatores formais e informais que compreendem o ambiente da 

organização. Com efeito, ainda que o clima organizacional tenha uma vasta literatura, ele 

refere-se, na maior parte das definições, à ideia de percepções compartilhadas dos 

funcionários em relação às políticas, práticas e procedimentos organizacionais, sejam formais 

ou informais (MÓL et. al., 2010). 

A pessoa na 

organização 

Comportamento da 

pessoa dentro da 

organização 
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Compartilhando da mesma ideia, Kanaane (1994, apud LAZZARI, 2009) afirma que, 

quando uma organização consegue criar um clima que propicie satisfação das necessidades de 

seus colaboradores e é capaz de canalizar essa motivação gerada para a realização de seus 

objetivos, haverá um ambiente propício para um aumento da eficácia da empresa.  

Bispo (2006) argumenta que a pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta 

objetiva e segura, isenta de comprometimento com a situação atual, em busca de problemas 

reais na gestão de pessoas. Aborda que a análise, o diagnóstico e as sugestões oriundos da 

pesquisa são valiosos instrumentos para o sucesso de programas voltados para a melhoria da 

qualidade, aumento da produtividade e adoção de políticas internas. O autor elenca uma série 

de elementos que afetam o clima organizacional favorável ou desfavoravelmente, conforme a 

figura abaixo:  

 
CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
 

Desfavorável Mais ou menos Favorável 

   

 frustração  indiferença  satisfação 

 desmotivação  apatia  motivação 

 falta de integração empresa/ 
funcionários 

 baixa integração empresa/ 
funcionários 

 alta integração empresa/ 
funcionários 

 falta de credibilidade mútua 
empresa/funcionários 

 baixa credibilidade mútua 
empresa/funcionários 

 alta credibilidade mútua 
empresa/ funcionários 

 falta de retenção de talentos  baixa retenção de talentos  alta retenção de talentos 

 improdutividade  baixa produtividade  alta produtividade 

 pouca adaptação às 
mudanças 

 média adaptação às 
mudanças 

 maior adaptação às 
mudanças 

 alta rotatividade  média rotatividade  baixa rotatividade 

 alta abstenção  média abstenção  baixa abstenção 

 pouca dedicação,  média dedicação  alta dedicação 

 baixo comprometimento com 
a qualidade 

 médio comprometimento com 
a qualidade 

 alto comprometimento com a 
qualidade 

 clientes insatisfeitos  clientes indiferentes  clientes satisfeitos 

 pouco aproveitamento nos 
treinamentos 

 médio aproveitamento nos 
treinamentos 

 maior aproveitamento nos 
treinamentos 

 falta de envolvimento com os 
negócios 

 baixo envolvimento com os 
negócios 

 alto envolvimento com os 
negócios 

 crescimento das doenças 
psicossomáticas 

 algumas doenças 
psicossomáticas 

 raras doenças 
psicossomáticas 

 insucesso nos negócios  estagnação nos negócios  sucesso nos negócios 

 

Figura 2: Resultados proporcionados pelos recursos humanos com os diversos níveis de clima 

organizacional (BISPO, 2006, p.2) 

 

Martins et. al. (2004) apresentam que uma mesma organização pode possuir vários 

climas em setores diferentes – assim, o clima da organização seria uma média dos climas 

setoriais. Complementam, ainda, que o clima organizacional afeta de maneira muito 

significativa a motivação e a satisfação dos trabalhadores para com o trabalho, e os efeitos 
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dessa relação funcionam como importantes reguladores da produtividade dos funcionários e 

da organização como um todo (Toro, 2001, apud Martins et. al., 2004). 

Nesse sentido, o clima organizacional torna-se um conceito importante para descrever 

as percepções das pessoas em relação às organizações em que atuam. O conceito de clima 

organizacional, ao aliar o desempenho do funcionário à sua satisfação, contempla aspectos 

fundamentais da gestão de pessoas, tais como cultura organizacional, motivação, 

produtividade e desempenho, aprendizagem, sistema de recompensas e punições, dentre 

outros.  

 

1.2.1 Cultura organizacional 

 O modo como as pessoas interagem em uma organização, as atitudes predominantes, 

as pressuposições subjacentes, as aspirações e os assuntos relevantes nas interações entre os 

membros fazem parte da cultura da organização. 

 Segundo Chiavenato (2009), cultura é o conjunto de hábitos e crenças estabelecido 

através de normas, valores, atitudes e expectativas compartilhados por todos os membros da 

organização. Ela espelha a mentalidade que predomina em uma organização.  

Schein (2009) alerta para a tendência perigosa de se analisar a cultura organizacional 

de forma superficial e errônea, pois, segundo ele, a cultura é complexa, profunda, penetrante e 

moralmente neutra. 

Schein (2009) preconiza que se pode pensar a cultura como a aprendizagem 

acumulada e compartilhada por determinado grupo, cobrindo os elementos comportamentais, 

emocionais e cognitivos do funcionamento psicológico de seus membros. Outrossim, 

estabelece como níveis da análise cultural os artefatos (estruturas e processos organizacionais 

visíveis - difíceis de decifrar);  crenças e valores expostos (estratégias, metas, filosofias – 

justificativas expostas); e suposições básicas (crenças, percepções, pensamentos e sentimentos 

inconscientes, assumidos como verdadeiros – fonte última de valores e ação). Assim, a 

essência da cultura são as suposições básicas, compartilhadas e assumidas como verdadeiras, 

manifestadas no nível dos artefatos observáveis e das crenças e valores assumidos e 

compartilhados.  

Nesse sentido, Schein (2009) aponta que a cultura envolve aspectos abaixo da 

superfície, fenômenos cujos impactos são quase invisíveis e destaca que podem ser vistos os 

comportamentos resultantes, mas não as forças internas causadoras de determinados 

comportamentos. Ressalta que a cultura guia e restringe o comportamento dos membros de 
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um grupo, mediante normas compartilhadas e assumidas nesse grupo. Por meio do 

entendimento da cultura, passa-se a compreender comportamentos não familiares e 

aparentemente irracionais.  

Chiavenato (2009) acrescenta que, quanto mais profundo o nível da cultura, maior a 

dificuldade de mudar ou transformá-la. A primeira camada – a dos artefatos que caracterizam 

fisicamente a organização – é a mais fácil de mudar, pois é constituída por aspectos físicos e 

concretos, como instalações, móveis e coisas que podem ser mudados sem maiores 

problemas. Ou seja, à medida que se aprofunda nas outras camadas, a dificuldade de mudar se 

torna cada vez maior. Na camada mais profunda – a das pressuposições básicas – a mudança 

cultural é mais difícil, problemática e demorada. 

Martins et. al. (2004) apontam que os conceitos de cultura e clima são muitas vezes 

confundidos. Os autores expõem a opinião de Schneider (1985), que relaciona clima às 

percepções e interpretações comuns das dimensões das atividades, do ambiente e das políticas 

que caracterizam a organização e cultura, por sua vez, ao compartilhamento do sistema de 

normas e de valores que dão origem às políticas e às atividades da organização e para os 

modos através dos quais eles são comunicados e transmitidos. Assim, defende que o clima 

organizacional envolve alguns elementos da cultura, mas é mais superficial e opera somente 

no nível de atitudes e valores.  

De fato, Menezes et. al. (2009) asseveram que, enquanto a cultura de uma organização 

refere-se às práticas adotadas que norteiam seus trabalhadores, concedendo-lhe uma 

identidade própria (Silva; Zanelli, 2004), o clima é a atmosfera presente nas organizações, 

originada pelas práticas, procedimentos e recompensas percebidos pelos empregados, 

relacionada ao comportamento dos gestores e às ações por estes recompensadas (Schneider; 

Salvaggio; Subirats, 2002). Os autores complementam que, apesar das sobreposições 

conceituais entre os temas, é praticamente consensual que cultura e clima organizacionais se 

interrelacionam.  

Atualmente, é praticamente de concordância coletiva que, enquanto o 

clima organizacional é uma condição temporária, formada pelos 

significados construídos pelos indivíduos, que guiam suas decisões e 

ações no ambiente organizacional, a cultura organizacional cumpre 

um papel mais normativo, voltado ao compartilhamento de 

valores que fornecem uma identidade à organização 

e, consequentemente, favorecem uma maior capacidade adaptativa e 

de autodesenvolvimento interno e externo. (MENEZES et. al., 2009, 

p. 308). 
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1.2.2 Condições de trabalho 

Os trabalhos de Hawthorne, realizados entre 1924 e 1933, foram os primeiros a 

estudar o clima de uma organização, analisando a relação entre níveis de iluminação e 

produtividade dos funcionários. Veloso et. al. (2007) destacam o resultado desses estudos: a 

produção de um trabalhador e a sua satisfação aumentava à medida que se intensificava ou 

diminuía a iluminação do local de trabalho, o que implica dizer que o ambiente tem impacto 

no desempenho dos funcionários. Em verdade, pode-se depreender desse estudo que os 

funcionários consideravam que precisavam produzir mais quando havia luminosidade 

constante, o que denota o efeito psicológico dessa relação. 

Chiavenato (2009) salienta que o trabalho das pessoas é influenciado por três grupos 

de condições: 

1. Condições ambientais de trabalho: como iluminação, temperatura, ruído 

(intensidade do som, variação e freqüência dos ritmos), umidade (conseqüência do 

alto grau de teor higrométrico do ar) etc. – é o ambiente físico que envolve o 

empregado enquanto ele desempenha um cargo (higiene do trabalho).  

2. Condições de tempo: como duração da jornada de trabalho, horas extras, períodos 

de descanso etc. 

3. Condições sociais: como organização informal, relacionamentos, status etc. 

 

1.2.3 Comunicação 

 Chiavenato (2009) assevera que as pessoas não vivem isoladas, nem são auto-

suficientes - elas se relacionam continuamente com outras pessoas ou com seus ambientes por 

meio da comunicação.  

O autor define comunicação como a transferência de informação e compreensão de 

uma pessoa para outra. Assim, refere-se à maneira de se relacionar com outras pessoas através 

de ideias, fatos, pensamentos e valores. Nesse sentido, depreende-se que a comunicação é o 

ponto que liga as pessoas para que possam compartilhar sentimentos e conhecimentos, fluxo 

fundamental para o desenvolvimento profissional e pessoal do servidor. 

 

1.2.4 Motivação 

Chiavenato (2009) apresenta que o clima organizacional está intimamente relacionado 

com o grau de motivação de seus participantes. Quando há elevada motivação entre os 
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membros, o clima motivacional se eleva e se traduz em relações de satisfação, interesse, 

colaboração etc. Todavia, quando há baixa motivação entre os membros, seja por frustração 

ou barreiras à satisfação das necessidades, o clima organizacional tende a abaixar-se, 

caracterizando-se por estados de depressão, desinteresse, apatia, insatisfação. 

Dessa forma, o clima organizacional refere-se ao ambiente interno existente entre os 

membros da organização e, consequentemente, ao grau de motivação de seus participantes. 

Assim, o clima é favorável quando proporciona satisfação das necessidades pessoais dos 

participantes e elevação do moral, e desfavorável quando proporciona a frustração daquelas 

necessidades.  

Depreende-se, portanto, conforme destaca Chiavenato (2009), que o clima 

organizacional influencia o estado motivacional das pessoas e é por ele modificado: é como se 

houvesse uma retroação recíproca entre o estado motivacional e o clima organizacional. 

 De um modo geral, motivo é tudo aquilo que impulsiona a pessoa a agir de 

determinada forma ou, pelo menos, que dá origem a uma propensão a um comportamento 

específico. Esse impulso à ação pode ser provocado por um estímulo externo (provindo do 

ambiente) e pode também ser gerado internamente nos processos mentais do individuo. Nesse 

aspecto, a motivação está relacionada com o sistema de cognição da pessoa. 

 As pessoas são diferentes no que tange à motivação: as necessidades variam de 

indivíduo para indivíduo, produzindo diferentes padrões de comportamento. 

A PESSOA 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3: Modelo básico de motivação (CHIAVENATO, 2009, p. 51) 

 
O dinheiro pode ser um efetivo motivador para maior produtividade desde que a 

pessoa perceba que o aumento de seu esforço levará de fato ao aumento de sua recompensa 

monetária. O autor pondera que o problema existente na maioria dos planos de remuneração 

reside no fato de que as pessoas não sentem tal relação e acreditam que a remuneração é 

 

Estímulo  
(causa) 

Necessidade 

(desejo) 

Tensão 
Desconforto 

 
Objetivo 

 
Comportamento 



28 

 

 

função de idade, educação, desempenho em anos passados ou mesmo de critérios irrelevantes 

como pura sorte ou favoritismo. 

 

1.2.5 Liderança 

 Liderança é muitas vezes conceituada como a capacidade de influenciar os outros. 

Com efeito, segundo Kouzes e Posner (1997, apud Pessoa, s.d.) a liderança relaciona-se à arte 

de mobilizar os outros para que estes queiram lutar por aspirações compartilhadas. Esses 

autores ressaltam o papel do “querer”, já que não é fácil levar as pessoas a fazerem algo.  

Nesse sentido, Chiaventato (2009) explora que ela deve ser não coercitiva (o oposto de 

usar autoridade, recompensas e castigos para exercer influência sobre os seguidores). Esse 

autor apresenta diferentes graus de influenciação, conforme tabela abaixo: 

Tabela 1: Graus de influenciação do líder 
Graus de influenciação 

Coação Persuasão Sugestão Emulação 

Forçar, coagir ou 

constranger mediante 

pressão, coerção ou 

compulsão. 

Prevalecer sobre uma 

pessoa, sem forçá-la, co 

conselhos, argumentos ou 

induções para que faça 

algo. 

Colocar ou apresentar um 

plano, idéia ou proposta a 

uma pessoa ou grupo para 

que considere, pondere ou 

execute algo. 

Procurar imitar com 

vigor, para igualar ou 

ultrapassar, ou, pelo 

menos chegar a ficar 

quase igual a alguém. 

Fonte: CHIAVENATO (2009) 

 

Nesse sentido, Chiavenato (2009) expõe que liderança visa à consecução de um ou 

mais objetivos específicos; assim, o líder representa um meio para o alcance dos objetivos 

desejados pelo grupo – quem der maior assistência e orientação ao grupo para atingir um 

estado satisfatório, tem mais chances de ser líder. 

Para Kotter (1997, apud Pessoa, s.d.), a atividade principal de um líder é produzir a 

mudança. Assim, sua ação deve se pautar sobre três dimensões fundamentais: estabelecer a 

direção estratégica da empresa, comunicar essas metas aos recursos humanos e motivá-los 

para que sejam cumpridas. Cabe ao líder, pois, convergir as necessidades individuais com as 

da organização. 

Bergamini (1994), por sua vez, relaciona a motivação e a liderança, explicitando a 

teoria das trocas, proposta por Hollander (1964) e baseada na ideia de que deve haver 

equilíbrio entre as expectativas do subordinado e as respostas comportamentais do líder, bem 

como a teoria caminho objetivo, trazida por House e Mitchel (1971), consubstanciada na 

concepção de que o líder não deve somente conhecer os objetivos almejados por seus 

subordinados, como também desempenhar o papel de facilitador para o alcance dessas metas.  
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Sob essa perspectiva, Bergamini (1994) apresenta, ainda, que o líder deve ter em 

mente que a motivação representa um elemento-chave para sua eficácia e, para tanto, é 

preciso desenvolver o potencial energético dos subordinados, especialmente quando entram 

no emprego e acalentam esperanças e expectativas. “Desconhecer essa fonte natural de 

motivação representa um impulso fatal rumo à desmotivação” (BERGAMINI, 1994, p. 105).  

Pode-se perceber, através desse novo enfoque, que o ingênuo “chefe” 

esteja invariavelmente à procura de regras para motivar seu novo 

funcionário, enquanto o líder eficaz estará atento para que a riqueza 

contida nas necessidades de cada um não seja drenada e se perca, 

talvez para sempre. (BERGAMINI, 1994, p. 106). 

Nesse sentido, há que se ressaltar o papel do líder no que se refere ao clima 

organizacional, visto que ele deve ser capaz de gerenciar as diferentes competências de seus 

subordinados e conduzí-los rumo ao desenvolvimento.  

Assim, a relação do líder deve se dar em um constante fluxo, no qual sonhos, aspirações, 

valores etc. são compartilhados para gerar o comprometimento necessário à realização dos objetivos 

organizacionais (Cavalcanti et. al, 2009), sendo essa capacidade primordial para a percepção dos 

funcionários em relação ao seu trabalho, em especial para sua motivação e envolvimento. 

 

1.2.6 Sistema de recompensas e punições 

 Outro fator que merece destaque é a relação que o funcionário faz entre os incentivos e 

recompensas que recebe, em contraposição às contribuições que oferece. O problema, 

segundo Chiavenato (2009), é que cada pessoa percebe as suas próprias contribuições 

(investimentos) e as compara com as contribuições (investimentos) que as outras pessoas 

oferecem à organização. Ainda mais: compara também as recompensas (retornos) que recebe 

com as recompensas (retornos) recebidas pelas outras pessoas. 

 

Minhas recompensas  =  Recompensas dos outros 

 Minhas contribuições Contribuições dos outros 

 

Figura 4: Teoria da iniqüidade (CHIAVENATO, 2009, p. 280) 

 

 Quando os dois termos da equação se equivalem, ocorre uma situação de equidade. 

Quando ocorre equidade, a pessoa experimenta um sentimento de satisfação. Quando os dois 

termos da equação são diferentes, ocorre uma situação de iniqüidade. Quando ocorre 

iniqüidade, a pessoa experimenta um sentimento de injustiça e de insatisfação, que aumenta 
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na medida em que a iniqüidade é maior. A iniqüidade existe quando a pessoa se sente 

subassalariada ou superassalariada. Nesses casos, o empregado tenta reduzir o desequilíbrio 

mudando algum dos termos da equação que tem condições de mudar: de preferência, as suas 

contribuições à organização. 

Para Nogueira et. al. (2007), a utilização de um sistema eficaz de reconhecimento e 

recompensa consiste em um fator motivacional que auxilia na manutenção e na melhoria do 

desempenho por parte dos colaboradores, sendo também uma forma de esclarecer quais 

valores e comportamentos a organização valoriza. Dessa forma, quando a instituição aplica 

essas práticas de gestão, pode-se dizer que ela se baseia em diretrizes meritocráticas, pois 

reconhecem e valorizam o mérito profissional do funcionário.  

Ambos, o sistema de recompensas (salários, benefícios, promoções etc.) e o de 

punições (ações disciplinares etc.), constituem fatores básicos que induzem o indivíduo a 

trabalhar em benefício da organização. Tradicionalmente, a pressuposição é de que as 

recompensas são fatores escassos e jamais deverão exceder as contribuições e os recursos 

previamente alocados na organização. 

 Chiavenato (2009) sustenta que o sistema de recompensas inclui o pacote total de 

benefícios que a organização coloca à disposição de seus membros, e os mecanismos e 

procedimentos pelos quais esses benefícios são distribuídos. Não apenas salários, férias, 

promoções para posições mais elevadas são considerados, mas também recompensas como 

garantia de segurança no cargo, transferências laterais para posições mais desafiantes ou para 

posições que levem a um crescimento e a várias formas de reconhecimento. Por outro lado, o 

sistema de punições inclui uma série de medidas disciplinares que visam a orientar o 

comportamento das pessoas que se desvie dos rumos esperados, bem como prevenir sua 

repetição (advertências verbais ou escritas), ou ainda, em casos extremos, castigar sua 

reincidência (suspensões) ou afastar o autor (desligamento). 

As organizações não podem continuar a aumentar indefinidamente os 

salários em determinados percentagens a cada ano para acompanhar 

os aumentos do curso de vida sem um correspondente aumento no 

desempenho e na produtividade. Por essa razão, muitas organizações 

estão migrando para sistemas de remuneração voltados para o 

desempenho e abandonando os tradicionais métodos fixos de 

remuneração. Os novos sistemas incluem planos de remuneração 

flexível por meio do alcance de metas e objetivos estabelecidos 

consensualmente e remuneração por equipes. (CHIAVENATO, 2009, 

p. 309) 

 A remuneração fixa privilegia a homogeneização e padronização dos salários, facilita 

o alcance do equilíbrio interno e externo da remuneração e permite o controle centralizado 
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dos salários através de um órgão de administração salarial, conforme dispõe Chiavenato 

(2009). Essas vantagens foram excelentes no passado, mas não asseguram o futuro. 

 Em sendo fixa e permanente, a remuneração não motiva as pessoas a um desempenho 

melhor, especialmente quando na empresa os salários são iguais e os desempenhos desiguais. 

Daí a importância da remuneração variável, atrelada à produtividade do funcionário. 

 

1.2.7 Conflitos 

Chiavenato (2009) expõe que, como as pessoas são desiguais e as organizações 

também, os conflitos são atritos decorrentes das interações entre diferentes indivíduos ou 

grupos, em que a discussão e a competição constituem as forças intrínsecas do processo. Todo 

conflito tem em seu bojo forças construtivas que levam à mudança e inovação e forças 

destrutivas que levam ao desgaste e oposição. Todavia, a ausência de conflitos significa 

acomodação, apatia e estagnação, pois o conflito existe porque há pontos de vistas e interesses 

diferentes que normalmente se chocam. Dessa forma, a existência de conflitos significa a 

existência de dinamismo e de forças vitais que se chocam. 

 

1.2.8 Aprendizagem e treinamento 

Aprendizagem, de acordo com Chiavenato (2009), é uma mudança ou alteração 

permanente no comportamento em função da experiência passada de cada indivíduo. Ela afeta 

poderosamente a maneira pela qual a pessoa pensa, sente e age, bem como suas crenças, 

valores e objetivos pessoais. 

Além disso, ela é um conceito relacionado com a prática, com o reforço, com a 

retenção e com o esquecimento. O reforço, por meio de recompensa (estímulo positivo) ou de 

punição (estímulo negativo), torna-se importante na aprendizagem. 

O treinamento é um esforço dirigido pelo sentido de equipe, com a finalidade de fazer 

a mesma atingir o maior economicamente possível os objetivos da empresa. Nesse sentido, 

não é uma despesa, mas um investimento cujo retorno é altamente compensador para a 

organização. 

Chiavenato (2009) ressalta, ainda, que todo funcionário precisa possuir um conjunto 

de competências básicas para desenvolver suas atividades na empresa, ou seja, características 

pessoais essenciais para o desempenho do cargo.  

Nesse sentido, o autor assevera que é essencial adquirir e agregar novas competências 

que sejam fundamentais para o sucesso do negocio da empresa, sob pena de investir em 
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treinamento sem retorno para as necessidades reais da empresa. Daí a gestão por 

competências: um programa sistematizado e desenvolvido para definir perfis profissionais que 

proporcionem maior produtividade e adequação ao negócio, identificando pontos de carência, 

suprindo lacunas e agregando conhecimento e tendo por base certos critérios mensuráveis 

objetivamente. 

 

1.2.9 Produtividade e desempenho 

No mundo em que vivemos, estamos avaliando continuamente o 

desempenho de artefatos, situações e de pessoas que nos cercam em 

nosso cotidiano. Queremos ver até onde vai o volume do conjunto de 

som que acabamos de adquirir, a que velocidade corre o nosso carro 

em uma boa estrada, como reagem nossos amigos a determinadas 

situações difíceis em que nos metemos, como vai o rendimento da 

caderneta de poupança em relação a outros investimentos, como vai a 

carteira de ações na bolsa de valores, como está indo nossa empresa, 

como se comporta nossa namorada em momentos de dificuldade e 

coisas assim. A avaliação do desempenho é fato corriqueiro em nossas 

vidas. E nas organizações também. (CHIAVENATO, 2009, p. 246) 

A produtividade humana depende do esforço realizado, do método racional e, 

sobretudo, do interesse e motivação das pessoas. 

Para Chiavenato (2009), o interesse não é o desempenho geral, mas especificamente o 

desempenho no cargo, que é extremamente contingencial e depende de inúmeros fatores 

condicionais que o influenciam poderosamente. O valor das recompensas e a percepção de 

que as recompensas dependem de esforço determinam o volume de esforço individual que a 

pessoa estará disposta a realizar. Uma perfeita relação de custo-benefício. Por sua vez, o 

esforço individual depende das habilidades e capacidades da pessoa e de sua percepção do 

papel a ser desempenhado. Assim, o desempenho no cargo é função de todas essas variáveis 

que o condicionam fortemente. 

Cabe ressaltar, ainda, que, em muitos casos, o desempenho precisa ser monitorado, 

com vistas a ajustar as operações aos padrões previamente estabelecidos. Para tanto, o 

controle funciona como um processo composto de uma sequência de quatro etapas descritas 

por Chiavenato (2009): 

1) Estabelecimento de padrões desejados 

2) Monitoração do desempenho 

3) Comparação do desempenho com os padrões desejados 

4) Ação corretiva, se necessária 
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 A monitoração do desempenho é o controle que acompanha e mede o desempenho. 

Monitorar significa acompanhar, visualizar de perto, observar, ver o andamento das coisas. 

Para se controlar um desempenho torna-se necessário conhecê-lo e obter informação 

suficiente a respeito dele.  

 São exemplos de meios de controle para garantir os padrões desejados:  

1) Hierarquia de autoridade: a estrutura organizacional preestabelece os níveis 

hierárquicos para distribuir a autoridade e obter obediência através das chefias 

2) Regras e procedimentos: a organização preestabelece regras e procedimentos que 

deverão guiar o comportamento das pessoas e impor o que deve e o que não deve 

ser feito 

3) Estabelecimento de objetivos: os objetivos servem como guias para a ação das 

pessoas 

4) Sistemas de informação verticais: as informações verticais podem trafegar em duas 

mãos: no sentido descendente ou no sentido ascendente. As descendentes servem 

para controlar o desempenho dos subordinados, enquanto as ascendentes fornecem 

retroação para os níveis mais elevados 

5) Relações laterais: são comunicações entre pares, entre pessoas e cargos que 

ocupam o mesmo nível hierárquico dentro da organização. Permitem que os pares 

se sincronizem melhor e reduzam possíveis dissonâncias 

6) Organizações matriciais: constitui uma tentativa de dinamizar a velha organização 

funcional e departamentalizada através do acréscimo de uma grande do tipo 

organização por produtos ou serviços, criando um duplo comando: de um lado, o 

gerente funcional; de outro, o de produto ou serviço. Essa duplicidade pode 

ocasionar conflitos, mas os benefícios da estrutura matricial permitem mudanças, 

inovação e rápida adaptação às demandas. 

 

1.3 Estudos realizados na área de clima organizacional 

Lauschner et. al. (2009) apresentam que a pesquisa de clima organizacional é um 

instrumento voltado para a análise do ambiente interno a partir do levantamento de 

necessidades, objetivando mapear ou retratar os aspectos críticos que configuram o momento 

motivacional dos funcionários da empresa ou órgão público, através da apuração de seus 

pontos fortes, deficiências, expectativas e aspirações. 
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Segundo Mól et. al. (2004), a percepção do clima organizacional pode traçar o 

diagnóstico capaz de apontar os elementos que devem ser considerados para a reformulação e 

reestruturação das organizações públicas e da carreira e identidade do servidor público.  

Oliveira (2008) sublinha que a pesquisa de clima propicia a identificação dos conflitos 

existentes entre os colaboradores, em nível individual, e a organização, em nível coletivo, 

estabelecendo um elo entre si, levando-se em consideração o que os colaboradores, em sua 

coletividade, pensam a respeito da organização em que trabalham. 

Toro (2001), apud Martins et. al. (2004), salienta que, no estudo e avaliação do clima 

organizacional, são utilizadas duas vertentes metodológicas: uma quantitativa e outra 

qualitativa. Em ambas, pretende-se avaliar o clima a partir da percepção dos funcionários. 

Martins et. al. (2004) destacam que a medida do clima organizacional é uma questão 

ainda insuficientemente abordada na literatura, talvez não por falta de estudos, mas sim em 

função de conclusões pouco convergentes. Devido à indefinição do conceito de clima 

organizacional, das dimensões que o compõem e da influência da dinâmica singular de cada 

organização na percepção do clima, há dificuldades em se criar instrumentos adequados para 

medi-lo e em identificar o conjunto de aspectos que o compõem.  

Conforme Rizzatti (2002), o modelo de estudo de clima organizacional pode ser 

elaborado num conjunto de fatores organizacionais ou de categorias de análise de clima. 

Ademais, sugere que a natureza de clima é multidimensional, motivo pelo qual se torna 

fundamental estudar os fatores organizacionais num contexto de informações disponíveis na 

organização, dentre os quais a cultura, vez que nela são identificadas variáveis 

organizacionais e psicológicas que refletem interações individuais no âmbito organizacional. 

Por meio da pesquisa realizada por Costa et. al. (2006), consubstanciada no 

levantamento bibliográfico e comparação dos modelos de avaliação de clima organizacional, 

constata-se que, de fato, não há um consenso em relação à metodologia voltada à avaliação do 

clima.  

A partir dos modelos apresentados, depara-se com o seguinte quadro que compara os 

fatores de análise estudados por seus respectivos autores: 

 
Quadro 1: Comparativo entre os elementos do clima organizacional analisados 

Autores Fatores/indicadores estudados 

Litwin; Stinger (1968)  Estrutura: sentimento dos trabalhadores sobre as restrições em 

seu trabalho: muitas regras, regulamentos, procedimentos e 

outras limitações enfrentadas no desenvolver do trabalho; 

 Responsabilidade: sentimento de autonomia para tomada de 
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decisões relacionadas ao trabalho e a não dependência quando 

desempenha suas funções; 

 Desafio: sentimento de risco na tomada de decisões e no 

desempenho das suas funções; 

 Recompensa: sentimento de ser recompensado por um trabalho 

bem feito; ênfase em incentivos positivos e não em punições; 

sentimento sobre a justiça da política de promoção e 

remuneração; 

 Relacionamento: sentimento de boa camaradagem geral e de 

ajuda mútua que prevalece na organização; 

 Cooperação: percepção de espírito de ajuda e mútuo apoio 

vindo de cima (gestores) e de baixo (subordinados); 

 Conflito: sentimento de que a administração não teme opiniões 

discrepantes e a forma mediadora utilizada para solução dos 

problemas; 

 Identidade: sentimento de pertencer à organização, como 

elemento importante e valioso dentro do grupo de trabalho, em 

geral, a sensação de compartilhar objetivos pessoais com os 

objetivos organizacionais; e 

 Padrões: é o grau em que a organização enfatiza normas e 

processos. 

Kolb et al. (1986)  Conformismo: sentimento de que existem muitas limitações 

externamente impostas na organização; o grau em que os 

membros sentem que há inúmeras regras, procedimentos, 

políticas e práticas às quais devem-se amoldar ao invés de 

serem capazes de fazer seu trabalho como gostariam de fazê-

lo; 

 Clareza organizacional: sentimento de que as coisas são bem 

organizadas e os objetivos claramente definidos, ao invés de 

serem desordenados, confusos ou caóticos; 

 Calor e apoio: sentimento de que a amizade é uma forma 

valorizada na organização, onde os membros confiam uns nos 

outros e oferecem apoio mútuo. O sentimento de que boas 

relações prevalecem no ambiente de trabalho; e 

 Liderança: disposição dos membros da organização para 

aceitar a liderança e a direção de outros qualificados; quando 

surgem necessidades de liderança, os membros sentem-se 

livres para assumi-la e são recompensados por uma liderança 

bem-sucedida; a organização não é dominada por uma ou duas 

pessoas ou depende delas. 

Sbragia (1983)  Estado de tensão: descreve o quanto as ações das pessoas são 

dominadas por lógica e racionalidade antes do que por 

emoções; 

 Ênfase na Participação: descreve o quanto as pessoas são 

consultadas e envolvidas nas decisões; o quanto suas idéias e 

sugestões são aceitas; 

 Proximidade da Supervisão: descreve o quanto a administração 

deixa de praticar um controle cerrado sobre as pessoas; o 

quanto as pessoas têm liberdade para fixar seus métodos de 
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trabalho; o quanto as pessoas têm possibilidade de exercitar a 

iniciativa; 

 Consideração Humana: descreve o quanto as pessoas são 

tratadas como seres humanos; o quanto recebem de atenção em 

termos humanos; 

 Autonomia Presente: descreve o quanto as pessoas se sentem 

como seus próprios patrões; o quanto não precisam ter suas 

decisões verificadas; 

 Prestígio obtido: descreve a percepção das pessoas sobre sua 

imagem no ambiente externo pelo fato de pertencerem à 

organização; 

 Tolerância Existente: descreve o grau com que os erros das 

pessoas são tratados de forma suportável e construtiva antes do 

que punitiva; 

 Clareza percebida: descreve o grau de conhecimento das 

pessoas relativamente aos assuntos que lhes dizem respeito; o 

quanto a organização informa às pessoas sobre as formas e 

condições de progresso; 

 Justiça Predominante: descreve o grau que predomina nos 

critérios de decisão; as habilidades e desempenhos antes dos 

aspectos políticos, pessoais ou credenciais; 

 Condições de Progresso: descreve a ênfase com que a 

organização provê a seus membros oportunidades de 

crescimento e avanço profissional; o quanto a organização 

atende suas aspirações e expectativas de progresso; 

 Apoio Logístico Proporcionado: descreve o quanto a 

organização provê às pessoas as condições e os instrumentos 

de trabalho necessários para um bom desempenho; o quanto a 

organização facilita seus trabalhos principais; 

 Reconhecimento Proporcionado: descreve o quanto a 

organização valoriza um desempenho ou uma atuação acima 

do padrão por parte de seus membros; o quanto os esforços 

individuais diferenciados são reconhecidos; e 

 Forma de controle: descreve o quanto a organização usa 

custos, produtividade e outros dados de controle para efeito de 

auto-orientação e solução de problemas antes do policiamento 

e do castigo. 

Schneider (1975)  Suporte administrativo;  

 Estrutura administrativa;  

 Preocupação com novos servidores;  

 Independência dos servidores;  

 Conflitos internos; e 

 Satisfação geral. 

Campbell et al. (1970)  Autonomia; 

 Grau de estrutura; 

 Orientação para recompensa; e 

 Consideração, calor humano e apoio. 

La Follete; Sims (1975)  Grau efetivo em relação a outras pessoas da organização;  

 Grau efetivo em relação à supervisão e/ou organização; 
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 Clareza das políticas e promoções;  

 Pressões no trabalho e padrões;  

 Comunicação aberta e ascendente; e 

 Risco na tomada de decisão. 

Peltz e Andrews, segundo 

Oliveira (1990) 

 Liberdade; 

 Comunicação;  

 Diversidade; 

 Dedicação; 

 Motivação; 

 Satisfação; 

 Similaridade; e 

 Criatividade; 

Colossi (1991)  Filosofia e ambiente geral na empresa; 

 Condições físicas de trabalho; 

 Sistema de avaliação e controle; 

 Treinamento e desenvolvimento profissional; 

 Progresso funcional; 

 Comportamento das chefias; 

 Satisfação pessoal; 

 Sistema de assistência e benefício; 

 Lazer; e 

 Relacionamento sindical. 

Rizzatti (1995)  Imagem institucional: prestígio de que desfruta uma 

organização; 

 Política de Recursos Humanos: maneira pela qual a 

organização lida com seus membros e, por intermédio deles, 

atinge os objetivos organizacionais, permitindo condições para 

o alcance de objetivos organizacionais e individuais; 

 Sistema de assistência e benefícios: aspectos indiretos da 

remuneração total dos servidores; incluem remuneração fora 

do trabalho, pagamento de seguro e assistência médica, 

serviços aos empregados e renda de aposentadoria; 

 Estrutura organizacional: modo como se dá a distribuição da 

autoridade; de que forma as atividades, desde os níveis mais 

baixos até a alta administração, são especificadas e a forma 

como um sistema de comunicação é delineado a fim de 

permitir a realização das atividades e o exercício da autoridade 

competente; 

 Organização e condições de trabalho: conjunto de dispositivos 

sociais e técnicos, que definem a repartição das tarefas num 

serviço, numa empresa e, mesmo, no conjunto da sociedade; 

 Relacionamento interpessoal: interação ou relação entre duas 

pessoas ou sistemas de qualquer natureza, de modo que a 

atividade de cada um está em parte determinada pela atividade 

do outro; 

 Comportamento das chefias: percebida como credibilidade; 

 Satisfação pessoal: motivos, necessidades, desejos ou impulsos 

no interior do indivíduo, dirigidos para objetivos; 
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 Planejamento institucional: processo lógico que auxilia o 

comportamento humano racional na consecução de atividades 

intencionais voltadas para o futuro; 

 Processo decisório: sistema de decisões em que cada um 

participa, escolhendo e decidindo entre alternativas mais ou 

menos racionais que se lhes apresente; 

 Autonomia universitária: faculdade de se governar por leis 

próprias ou a faculdade de autodeterminação, sob todos os 

sentidos, na consecução das finalidades da instituição 

universitária; 

 Avaliação institucional: um instrumento de gestão necessário 

para se mensurar os esforços da organização, sua qualidade, 

excelência, utilidade e relevância. 

Coda (1997)  Motivação; e 

 Liderança organizacional. 

Silva (2003)  Estilo de Liderança; 

 Relacionamento interpessoal; 

 Comunicação organizacional; 

 Desenvolvimento profissional; 

 Recompensas; 

 Apoio logístico; 

 Imagem da instituição; e 

 Processo decisório. 

Bispo (2006) 
Fatores internos de influência: 

 Ambiente de trabalho – estabelece o grau de relacionamento 

entre os colegas de trabalho, necessário para realização das 

atividades individuais ou coletivas; 

 Assistência aos funcionários – estabelece o nível da assistência 

médica, dentária, hospitalar e social aos funcionários; 

 Burocracia – avalia se este item está compatível com as 

atividades realizadas pelos funcionários; 

 Cultura organizacional – avalia o nível de interferência que as 

tradições, práticas e costumes, adotados informalmente na 

empresa, exercem sobre os funcionários e suas atividades; 

 Estrutura organizacional – mede o nível de relacionamento e 

de capacitação dos elementos que compõem esta estrutura e 

sua interferência nas atividades realizadas pelos funcionários; 

 Nível sociocultural – procura estabelecer se os níveis 

intelectual, cultural e social dos funcionários estão de acordo 

com as necessidades inerentes às suas atividades; 

 Incentivos profissionais – visam estabelecer o nível de 

reconhecimento profissional dos funcionários; 

 Remuneração – avalia se este item está de acordo com as 

atividades prestadas à empresa; 

 Segurança profissional – avalia o risco de demissão sem 

motivo percebido pelos funcionários; 

 Transporte casa/trabalho – trabalho/casa – mede o nível de 

dificuldade encontrado para a locomoção entre a casa dos 

funcionários e a empresa e vice-versa; e 
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 Vida profissional – estabelece o grau de identificação 

profissional dos funcionários com a empresa, tentando medir o 

nível de seu orgulho em relação à empresa e de seu sucesso 

profissional. 

Fatores externos de influência: 

 Convivência familiar – procura avaliar o nível da convivência 

familiar dos funcionários, item necessário para uma boa 

produtividade nas atividades realizadas na empresa; 

 Férias e lazer – avaliam o grau de satisfação dos funcionários 

com estes itens, os quais também são necessários para garantir 

uma boa produtividade; 

 Investimentos e despesas familiares – procuram avaliar o nível 

do bem-estar proporcionado às famílias dos funcionários; 

 Política e Economia – tentam avaliar o nível de interferência 

proporcionado por estes itens na motivação dos funcionários; 

 Saúde – tenta avaliar a opinião dos próprios funcionários sobre 

suas respectivas saúdes física e mental, um dos itens de 

extrema importância e de difícil observação; 

 Segurança Pública – avalia o nível de influência deste item na 

vida diária dos funcionários; 

 Situação financeira – o fato de um funcionário ter uma boa 

remuneração não é suficiente para que ele tenha uma boa 

situação financeira. Este item tenta avaliar como está a 

situação financeira dos funcionários; 

 Time de futebol – item que já foi comprovado cientificamente 

que tem influência sobre a produtividade dos funcionários, este 

item tenta medir, portanto, o nível de interferência que os times 

de futebol exercem sobre a motivação e a produtividade dos 

funcionários; e 

 Vida social – avalia o nível de satisfação dos funcionários com 

este item. 
Fonte: Costa et. al. (2006), Bispo (2006), Martins et. al. (2004), Mól et. al. (2010), Martins e Ferreira 

(2007) 

 

No âmbito da Administração Pública, ressalta-se o trabalho realizado por Souza 

(1981), que utilizou a escala de Kolb para analisar o clima organizacional em uma secretaria 

de estado da região sul do Brasil e comparar o resultado com uma pesquisa que havia sido 

realizada em uma secretaria nordestina. A pesquisa girou em torno dos três motivos básicos: 

realização, afiliação e poder, a saber: 

O motivo de realização leva as pessoas a assumir responsabilidades, 

adotar altos padrões de desempenho e figurar com clareza os objetivos 

que desejam alcançar. O motivo de afiliação leva as pessoas a 

procurar reconhecimento, calor humano e apoio. O motivo de poder 

leva as pessoas a valorizar a autoridade (normas e líderes) quer como 

chefes, quer como subordinados. (SOUZA, 1977, p. 144) 
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A autora concluiu que o clima reproduz múltiplas percepções, que, embora 

divergentes, revelam uma grande convergência. Ademais, confirmou constatações anteriores 

baseadas na ideia de que a motivação é mais alta em afiliação e mais baixa em poder. Isso 

porque os assessores percebem seu ambiente pouco restritivo e mais afetivo, por exercerem 

cargos de confiança e gozarem de maior liberdade.   

Por fim, cumpre destacar o resultado de seu trabalho: a empresa privada enfatiza mais 

o motivo de poder, especialmente através de maior exigência na conformidade com as normas 

organizacionais; os funcionários públicos admitem um controle maior, possivelmente porque 

possuem menos acesso ao poder central ou porque aceitam melhor o estilo gerencial 

paternalista.  

1.4 Adaptação dos conceitos ao setor público  

Souza (1981), em seu artigo “Motivação, cultura e clima em órgãos públicos”, já 

estudava o clima organizacional no âmbito público, afirmando que esse tema era 

negligenciado nas organizações, a despeito de sua importância para o entendimento e manejo 

da dinâmica organizacional. Com efeito, assim destacam Mól et. al. (2010): 

Não se observa no campo das políticas de gestão pública no Brasil, 

tanto por parte de acadêmicos ou de policy makers, uma preocupação 

com as condições do clima organizacional capazes de dar suporte a 

reformas administrativas gerenciais. (MÓL et. al., 2010, p. 12) 

O Relatório da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) sobre a avaliação da gestão de recursos humanos no governo – Brasil 2010 aponta 

que o total de servidores públicos no governo brasileiro (federal, estadual e municipal) é 

bastante limitado em termos de tamanho, mas está em expansão e torna-se cada vez mais caro. 

Segundo esse relatório, a totalidade de servidores públicos representava, em 2008, cerca de 

10-11% do emprego total no Brasil, sendo que a média dos demais países da OCDE girava em 

torno de 20%. Ocorre que os empregos governamentais (excluindo-se as empresas estatais) 

têm aumentado significativamente em números absolutos, mais de 12% na década de 1990, e 

mais de 15% entre 1999 e 2003. O total de empregos no setor público (incluindo as empresas 

estatais) aumentou mais de 15% entre 2003 e 2007.  

Coaduna-se a isso o fato de que, embora a força de trabalho do governo (incluindo 

governo federal, estados e municípios) seja relativamente pequena em termos de número de 

servidores, ela é muito cara para a economia brasileira, vez que representa cerca de 12% do 

PIB, um pouco acima da média da OCDE, e 28% de todos os custos de remuneração dos 

trabalhadores na economia brasileira (OCDE, 2010). No entanto, o relatório menciona que 
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isso não significa necessariamente que os salários no setor público são sempre mais elevados 

do que os salários no setor privado.  

A situação é, certamente, devido a uma combinação de fatores, 

incluindo a estrutura de salários no Brasil com remunerações muito 

baixas no setor privado para determinadas tarefas e uma proporção 

muito maior de cargos qualificados no setor público, mas também à 

escolha que têm sido feita de pagar relativamente bem os 

servidores públicos em posições essenciais para motivar seu 

compromisso e atrair e reter uma força de trabalho altamente 

qualificada. (OCDE, 2010, p. 17) 

Lins e Colpo (2009), por sua vez, salientam que o Estado é, de longe, o maior 

empregador do país. Nesse sentido, garantir que as pessoas que atuam na esfera pública se 

engajem na melhoria crescente dos processos, apliquem elevado grau de profissionalismo em 

suas ações e busquem continuamente a defesa dos interesses do cidadão é crucial no sentido 

de viabilizar o que os autores chamam de "choque" ou transformação da gestão no setor 

público. 

O Relatório da OCDE (2010) aborda que, desde a década de 1980, o Brasil tem 

passado por diversas fases de reforma da administração pública. Nesse sentido, teve sua 

ênfase modificada sob governos sucessivos: primeiro, o restabelecimento dos valores 

tradicionais, como mérito e probidade, depois o foco na redução de número de servidores no 

início da década de 1990, seguida pela reestruturação da administração pública e a introdução 

de incentivos de desempenho. No entanto, observa-se que, devido à falta de capacidade de 

implantação e continuidade, muitas delas continuaram incompletas, resultando num "mosaico 

de ferramentas para a modernização da gestão dos recursos humanos" (OCDE, 2010, p.20), 

muitas vezes incoerentes e desconexas. 

Mól et. al. (2010) afirmam que a ideia da modernização administrativa, especialmente 

no que se refere à renovação dos métodos de gestão que se origina com o new public 

management (“nova administração pública”), desde os anos de 1990, tem sido no Brasil 

objeto de atenção dos governos, propiciando novos parâmetros para a gestão pública do país. 

Nesse contexto, muitos temas relacionados à importância do desempenho do servidor público 

são trazidos à tona. 

Silva (1999) aponta duas reformas administrativas de relevo no setor público: 

 A primeira, de implantação da administração pública burocrática, em substituição à 

administração pública paternalista, que ocorreu no século passado nos países 

europeus, na primeira década deste século nos Estados Unidos, e nos anos 30, no 

Brasil; 
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 a segunda, de implantação da administração pública gerencial, que tem seus primeiros 

precedentes comparados ainda nos anos 60, mas que, de fato, só começou a ser 

implantada nos anos 80 no Reino Unido, na Nova Zelândia e na Austrália, e nos anos 

90 nos Estados Unidos, a partir de quando o tema ganhou dimensões mais amplas pela 

adesão do grande público. 

De fato, Mól et. al. (2010) acrescentam que as propostas de reforma gerencial do 

Estado, em voga a partir de 1970, repousam em um paradigma teórico que articula diferentes 

conceitos e compõem o chamado novo gerencialismo público. Em linhas gerais, a concepção 

de reforma gerencial no setor público incorpora ideias do campo privado, sobretudo da 

corrente da administração por objetivos. Os autores apresentam dois motivos principais 

favoráveis à reforma são: limitações do Estado em atender as demandas da sociedade, em 

razão da crise fiscal e dos fenômenos decorrentes da globalização; e ineficiência da 

burocracia. 

Em se considerando a história do gerencialismo no Brasil, Mól et. al. (2010) reforçam 

que a trajetória de reformas iniciou-se nos anos 1930, com a criação do Departamento 

Administrativo do Serviço Público (DASP), seguida pela reforma iniciada na década de 1960, 

pelo Decreto-Lei nº 200, de 1967, que, apesar de editado pelo regime militar, foi concebido 

em período anterior, centrado na necessidade do planejamento governamental. Por fim, tem-

se a reforma gerencial de 1995-1998, idealizada pelo então ministro Luiz Carlos Bresser-

Pereira, que retomou postulados de 1960, dando ênfase à flexibilização das ações 

governamentais. 

Rua (1997) argumenta que, apesar dos diversos arranjos adotados em diferentes 

momentos e em experiências diversas, o modelo gerencial puro, importado diretamente do 

setor privado, exibia basicamente as seguintes características: 

 Uma lógica de completa separação entre a esfera da política e a esfera da 

Administração; 

 uma concepção estritamente econômica, baseada na avaliação técnica de 

custo/benefício; 

 um princípio central: a eficiência, compreendida como eficiência operacional, que 

implica o aumento da consciência dos custos e requer uma rígida especificação de 

objetivos e controles;  

 objetivo de produtividade e dinâmica da competição à maneira da concorrência no 

mercado; e 



43 

 

 

 público-alvo concebido como o conjunto dos consumidores, na sua condição de 

contribuintes. 

A autora salienta que, na tentativa de encontrar uma solução que compatibilizasse as 

vantagens da administração gerencial com as características próprias do setor público, 

diversas propostas surgiram, dando origem a diferentes modelos. Além disso, menciona 

características centrais de alguns deles que, reunidas, compõem o que hoje se entende como 

modelo de administração pública gerencial e que têm orientado os esforços em direção à 

reforma administrativa no Brasil: 

 Foco é o cidadão, e as atividades se orientam para a busca de resultados; 

 princípio da eficiência econômica cede espaço ao princípio da flexibilidade; 

 ênfase na criatividade e busca da qualidade;  

 descentralização, horizontalização das estruturas e organização em redes;  

 valorização do servidor, multiespecialidade e competição administrada; e 

 participação dos agentes sociais e controle dos resultados. 

Gaebler e Osborne (1994) defendem, porém, que não se pode governar como quem 

administra uma empresa, embora certamente haja muitas semelhanças entre as duas 

atividades. Ressaltam que o governo é uma instituição fundamentalmente diferente da 

empresa - os empresários são motivados pela busca do lucro e as autoridades governamentais 

se orientam pelo desejo de serem reeleitas; as empresas recebem dos clientes a maior parte 

dos seus recursos e os governos são custeados pelos contribuintes; as empresas normalmente 

trabalham em regime de competição e os governos usam habitualmente o sistema de 

monopólio. Para os autores, o governo é democrático e aberto e, por isso, seus movimentos 

são mais lentos comparados aos das empresas, cujos administradores podem tomar decisões 

rapidamente, a portas fechadas e reforçam que a missão fundamental do governo é “fazer o 

bem”, não é “fazer dinheiro”. 

Nesse contexto, cumpre destacar preliminarmente algumas diferenças entre os setores 

público e privado, conforme trazido pela literatura: 

 
Quadro 2: Diferenças entre os setores privado e público 

 Setor privado Setor público 

Objetivo Lucro Interesse público, coletivo 

Valores Valor para os acionistas Valor para a sociedade 

Estrutura 

 

Flexibilidade, descentralização, 

feedback rápido   

Centralização, rigidez, hierarquia, 

feedback lento 

Dinâmica interna Propensão a mudanças, Burocracia, paternalismo, aversão a 
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 instabilidade riscos, tradicionalismo, estabilidade, 

apego a regras e rotinas 

Dinâmica externa Leis de mercado Leis orgânicas 

Fator predominante Fator econômico Fator político 

Medida de 

desempenho 

Retorno financeiro Efetiva implementação de políticas 

públicas  

Motivação para 

mudança e inovação 

Crescimento e sobrevivência no 

mercado 

Resolução de problemas 

Barreiras à inovação Falta de conhecimento sobre 

condições do mercado 

Barreiras culturais e organizacionais 

Fonte: Carbone, 2000; Gaebler; Osborne, 1994; Halvorsen et. al., 2006; Macedo; Pires, 2006; 

Medeiros; Guimarães, 2003; Rua, 1997; Saraiva, 2002. 

De fato, Halvorsen et. al. (2005) asseveram que o setor público é muitas vezes descrito 

como "burocrático" - em um sentido negativo, sendo frequentemente considerado um sistema 

lento, rígido, organizado hierarquicamente e pouco eficiente no uso de recursos. 

Halvorsen et. al. (2005) salientam que a necessidade de o setor público agir de forma 

mais ou menos politicamente legítima acarreta limitações e incentivos específicos para a 

gestão dos serviços públicos. Nesse sentido, mais que os gestores das empresas privadas, os 

dirigentes das organizações públicas não têm controle total sobre suas próprias atividades, 

seus objetivos são definidos e alterados por vontade política.  

Saraiva (2002) dispõe que o setor público possui peculiaridades, especialmente quanto 

ao fato de ser organizado mediante um conjunto de regras de caráter impessoal, como em toda 

burocracia. Acrescenta que a cultura organizacional burocrática caracteriza-se por ser um tipo 

de cultura hierarquizada onde existem linhas claras de responsabilidade e autoridade, sendo o 

trabalho organizado e sistemático.  

O autor acrescenta que é inegável a existência da burocracia como fator de 

racionalidade predominante em organizações públicas, o que acarreta uma série de atitudes 

voltadas à perpetuação dos processos existentes, condizente com a lógica de sistema fechado 

que os rege. Segundo ele, em que pese o fato de os funcionários públicos perceberem a 

necessidade de modificação da maneira pela qual as atividades vêm sendo desempenhadas no 

setor público, maior aproximação com o mercado (sociedade) e maior agilidade na resposta às 

mudanças ambientais, ainda assim, manifestam-se predominantemente de forma negativa, 

deixando claro que mudar é preciso, mas não de forma radical:  

(...) a norma criada para servir de padrão, por ser inflexível, tende em 

ser uma fonte de conflitos com o público, vez que o servidor, no trato 

dos casos concretos vivenciados na sua rotina diária, sentiria 

dificuldade - diante da norma imutável - em tentar resolver de forma 

não padronizada - uma situação peculiar (Fernando, 2006, p.84). 
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Depreende-se, portanto, que a administração burocrática ainda permeia o serviço 

público, a despeito de tendências gerencialistas existentes, o que impacta na perfomance do 

servidor público, o qual, em muitos casos, mantém-se engessado nessa estrutura. 

Nesse sentido, torna-se fundamental ter em mente que toda mudança na administração 

pública deve partir dos principais mantenedores dessa máquina: os servidores públicos. 

Ferreira (1996) afirma que as pessoas são o fator chave de sucesso para a implementação de 

processos de transformação organizacional: “eu não mudo as organizações, mudo as pessoas, 

que promovem processos de mudança organizacional” (FERREIRA, 1996, p. 27). Dessa 

forma, dois aspectos são fundamentais: o primeiro relaciona-se à importância da orientação 

pela missão organizacional; ou seja, se não houver uma clara e objetiva declaração de missão, 

e um alto grau de compartilhamento junto às pessoas, não haverá condições favoráveis para 

implementar a mudança; o outro aspecto refere-se à delegação de poderes e competência para 

implementá-las (empowerment). Destaca, pois, a necessidade de se aumentar o poder de 

decisão das equipes e indivíduos no sentido de viabilizar a ação, tendo como contrapartida a 

responsabilização por resultados. Como conseqüência, será necessário realizar um amplo 

programa de sensibilização, buscando assegurar o comprometimento das pessoas, além da 

capacitação dos quadros para a nova realidade da administração pública. 

Mól et. al. (2010) ressaltam que o próprio gerencialismo, além dos postulados de 

accountability, flexibilidade, pressupõe uma nova atitude dos servidores públicos para além 

do simples cumprimento do dever formal-legal: exige compromisso com resultado – e não 

com um resultado qualquer, mas um que represente impacto positivo no desenvolvimento da 

sociedade. Com efeito, o relatório da OCDE (2010) apresenta que, atualmente, as práticas de 

gestão de recursos humanos no governo federal tendem a concentrar-se mais no controle do 

cumprimento das regras e normas básicas, com pouco espaço para a gestão estratégica 

baseada em competências e desempenho.  

Ferreira (1996), por sua vez, salienta que atualmente o controle está preocupado, tão 

somente, com a legalidade da ação administrativa, e alerta para a necessidade de se 

implementar uma nova filosofia de controle baseada na avaliação dos resultados.  

(...) o bom administrador é o que cumpre o rito, o manual, o que segue 

a cartilha, e não o que atinge os objetivos. Recentemente a imprensa 

noticiou que um prefeito recebeu recursos para construir duas escolas 

e fez três e por isto está sendo questionado. Se tivesse feito uma, mas 

seguido rigorosamente o rito, nada aconteceria. Claro que não se está 

propondo o descumprimento dos dispositivos legais vigentes, mas, 

certamente, algo precisa ser feito, incluindo aí revisões na legislação, 

no sentido de garantir um controle mais efetivo dos resultados. Além 
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disto, é necessário recuperar a cultura perdida de planejamento, 

desenvolver novos métodos e introduzir novos valores voltados para o 

controle de resultados. (FERREIRA, 1996, p. 29) 

O autor acrescenta que essa nova realidade exigirá uma nova liderança, no lugar de uma 

nova gerência, vez que o contexto atual, caracterizado por profundas transformações, vai 

demandar habilidades de negociação e administração de conflitos. Nesse contexto, Senge 

(1990, apud Ferreira, 1996) apresenta a nova visão de liderança nas organizações, 

consubstanciada em três funções básicas do dirigente: a) o dirigente como projetista, 

enfatizando sua atuação desde a etapa de projeto da organização; b) o dirigente como guia, 

rompendo com a visão tradicional que separa, nas organizações, os pensadores dos 

executores, transformando o dirigente no orientador dos diversos objetivos da sua equipe; c) o 

dirigente como professor, responsável pela promoção das condições de aprendizagem, 

ajudando as pessoas no desenvolvimento de suas habilidades. 

Por último, Ferreira (1996) expõe que, no campo da avaliação do desempenho dos 

recursos humanos, será fundamental proceder a modificações significativas, pois acredita que 

a avaliação tradicional focada no desempenho individual não seja adequada, pois induz à 

competição que inibe o desenvolvimento organizacional. Assim, aponta que a tendência tem 

sido a de vincular o desempenho mais às equipes que ao indivíduo, num espírito muito mais 

de cooperação que de competição. 

No intuito de se prosseguir com o estudo sobre a dinâmica do serviço público, seu 

diagnóstico e perspectivas, torna-se necessário analisar, preliminarmente, a questão do acesso 

ao serviço público e algumas garantias advindas da assunção do cargo público.  

A Constituição de 1934, em seu art. 168, preconizava que os “cargos públicos são 

acessíveis a todos os brasileiros, sem distinção de sexo ou estado civil, observadas as 

condições que a lei estatuir”, reforçando a igualdade de condições para a admissão aos cargos 

públicos. Ademais, há que se ressaltar o marco dessa Constituição frente ao tema do presente 

trabalho, ao dispor, em seu art. 170, que "a primeira investidura nos postos de carreira das 

repartições administrativas, e nos demais que a lei determinar, efetuar-se-á depois de exame 

de sanidade e concurso de provas ou títulos”. Tem-se, a partir desta disposição, a 

universalidade de acesso ao serviço público, garantida a todos os brasileiros, o que perdurou 

nas constituições subseqüentes e se mantém até hoje. Dessa forma, ainda que teoricamente, a 

admissão ao serviço público passou a ser feita por meio de concurso, cujo conceito pressupõe 

critérios de impessoalidade e meritocracia, vez que deixa de lado atributos sociais como 

status, poder e relações pessoais. 
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O concurso público é o meio técnico posto à disposição da 

administração pública para obter-se a moralidade, eficiência e 

aperfeiçoamento do serviço público, e, ao mesmo tempo, propiciar 

igual oportunidade a todos os interessados que atendam aos requisitos 

da lei consoante determina o art 37, II, da Constituição da República. 

Pelo concurso se afastam, pois, os ineptos e apanigüados, que 

costumam abarrotar as repartições, num espetáculo degradante de 

protecionismo e falta de escrúpulos de políticos que se alçam e se 

mantêm no poder, leiloando empregos públicos. (MEIRELLES, 1999, 

p. 387) 

Depreende-se que os princípios de mérito e moralidade estão consagrados na 

Constituição e nos demais regulamentos que afetam a gestão do serviço público. Conforme 

indica o Relatório da OCDE (2010), a admissão na maioria das posições do serviço público 

requer a aprovação em concurso público, havendo pouco espaço para o patronato na gestão 

das carreiras. Essas disposições legais e constitucionais em matéria de emprego no serviço 

público reforçam a independência, neutralidade política e continuidade do serviço público. 

Por outro lado, ainda que o concurso público, da forma concebida atualmente, propicie 

a isonomia e a impessoalidade e iniba as acusações de clientelismo, há que se relevar que é 

preciso melhorar os métodos de recrutamento, introduzindo o estabelecimento de 

competências e experiências anteriores, especialmente para os cargos que exigem um nível 

mais alto de qualificação, sem prejudicar a transparência e o mérito, conforme salienta o 

relatório em apreço. Para tanto, seria recomendável que o governo federal começasse a 

mover-se além do recrutamento de pessoal apenas por meio de testes de habilidades 

acadêmicas e conhecimentos básicos, realizados em sua maioria por provas objetivas, 

questões de múltipla escolha (OCDE, 2010).  

Hoje, os países membros da OCDE avançados deixaram em peso de 

usar as questões de múltipla escolha acadêmicas como sua principal 

base de recrutamento. Testes de competência feitos por computador, 

casos práticos escritos e entrevistas em painel tornaram-se parte de 

exames regulares para muitos cargos e não são mais contestadas como 

métodos de recrutamento confiáveis, mesmo em países com processos 

de gestão de recursos humanos muito legalistas. Não há dúvida, 

porém, que primeiro é necessário sensibilizar e obter consenso no 

judiciário de que o teste acadêmico de múltipla escolha não é a única 

forma de evitar o nepotismo, e que certamente funciona contra o 

recrutamento ideal. (OCDE, 2010, p. 26) 

Segundo Lauschner et. al. (2009), como o processo seletivo no serviço público se dá 

por intermédio de concurso, o quadro funcional torna-se miscigenado, ocasionando uma 

diversidade no ambiente interno no que se refere ao perfil dos servidores, consistindo em 

verdadeiro universo de diferentes interesses e maneiras de encarar os fatos, de modo que a 

uniformização dos conceitos e valores resta prejudicada.  
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Não é correto acreditar que todos, dentro da organização, frente às 

suas políticas, normas e costumes, interpretem e reajam da 

mesma maneira, tenham os mesmos valores e a mesma intensidade de 

aceitação ou rejeição sobre os mesmos aspectos ou acontecimentos da 

vida profissional e pessoal. (LAUSCHNER et. al., 2009, p. 8) 

  Além disso, cumpre salientar que, após aprovação em concurso público e respectiva 

nomeação e posse, o servidor efetivo dispõe de vantagens, estabelecidas na Lei nº 8.112, de 

1990, e na Constituição Federal de 1988. Dentre elas, destaca-se a estabilidade, garantida 

àqueles com três anos de efetivo exercício.   

Em contraposição ao que é vivenciado pelo funcionário da área privada, que vive sob 

pressão do empregador para atender aos exigentes padrões de desempenho, capacitação, 

iniciativa etc., pois, caso não corresponda a essas expectativas, poderá ser demitido, o 

servidor público, apesar de possuir uma série de deveres e proibições, asseverados nos arts. 

116 e 117 da Lei nº 8.112, de 1990, “só perderá o cargo em virtude de sentença judicial 

transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada 

ampla defesa”, conforme disposto no art. 22 da Constituição. Assim, a cultura geral atribuída 

ao servidor público é que, apesar da severidade imposta pela Carta Magna, ele geralmente não 

é penalizado, tampouco demitido, ainda que haja previsão para tal na legislação.  

Com efeito, Fernando (2006) salienta que os servidores públicos não são punidos por 

maus desempenhos, nem mesmo por condutas ilícitas. Em geral, mostram-se desestimulados e 

acomodados, sendo bem menor a busca de resultados, principalmente pela garantia do 

emprego e do salário. 

Ademais, conforme apresenta o Relatório de OCDE (2010), o sistema de carreiras 

brasileiro é caracterizado por sua rigidez e altos custos de transação - os servidores entram no 

serviço público por meio de uma seleção competitiva para uma carreira específica, muitas 

vezes estreita, e não podem mudar para outra carreira sem passar por outro concurso público. 

Assim, as oportunidades de carreira horizontal e vertical no Brasil são limitadas e os 

requisitos de desempenho são mínimos para o pessoal obter promoções nas carreiras. 

Nesse contexto, a OCDE (2010) dispõe que, em teoria, um bem concebido e 

implantado sistema de carreiras é primordial para um sistema baseado em carreiras, devendo 

permitir a mobilidade. No entanto, a forma como o serviço público tem implantado o sistema 

de carreiras tem resultado em um sistema um tanto rígido, com uma “miríade de condições 

laborais para os diferentes grupos de pessoal” (OCDE, 2010, p. 23). Assim, a mobilidade 

ascendente e horizontal dentro do sistema de carreiras mostra-se limitada, prejudicando a 

alocação ótima de recursos humanos. De fato, exceto para algumas posições específicas, 
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conforme ressalta o relatório da OCDE (2010), todos os servidores públicos são contratados 

em nível de entrada e sobem em suas carreiras de acordo com a idade, sendo impossível 

mover-se entre as carreiras estreitas sem passar pela competição de entrada na carreira nova, 

com todos os candidatos no nível de entrada e iniciando no mesmo nível. Conclui, portanto, 

que, embora tenha limitado o favoritismo individual, o sistema de trabalho por categoria 

funcional ajudou a concretizar atitudes corporativistas, desencorajou a mobilidade de pessoal 

e subverteu a gestão por desempenho da força de trabalho. 

Diante desse contexto, o servidor público normalmente não se vê desafiado, visto que 

não vive sob o regime de concorrência típica do mercado, mas sim no regime estável do 

serviço público, nem mesmo possui perspectivas de mobilidade em sua carreira, o que o torna, 

de certa forma, conformado, acomodado, desestimulado. “Seja em razão da zona de conforto 

provocada pelas garantias que a estabilidade traz, ante o excessivo formalismo do nosso 

direito administrativo, seja pela pouca disposição que a média gestão tem no enfrentamento 

dos problemas cotidianos da gestão pública”, conforme apontam Mól et. al. , 2010, p. 7.  

À vista disso, a OCDE alerta à necessidade de se eliminar a diferenciação na forma 

como carreiras semelhantes são geridas nas diversas organizações governamentais, bem como 

de se reduzir o número de carreiras, ampliando o seu alcance vertical e horizontal, criando 

mais possibilidades de mobilidade, construindo uma real progressão de carreira em pirâmide, 

devendo esta ser organizada em torno da aquisição de competências e do desempenho.  

É notório que, apesar do desempenho do servidor público ser avaliado nos moldes do 

art. 20 da Constituição, ele não é devidamente encarado na prática. Conforme o relatório da 

OCDE (2010), a noção de gestão do desempenho do pessoal não é novidade para o governo 

federal brasileiro e já é discutido desde 1960. Entretanto, salienta que, no papel, existem 

avaliações de desempenho e o bom desempenho é necessário para a promoção, mas, na 

prática, a gestão do desempenho possui um papel menor na carreira e na remuneração da 

maioria das pessoas. Nesse sentido, destaca a dificuldade para a coordenação das avaliações e 

para a implantação da remuneração por desempenho e o fato de que a idade pode ainda ser 

considerada como o principal fator de qualificação para a progressão salarial e promoção.  

Ademais, considerando que cerca de 40% dos servidores públicos federais possuem 

mais de 50 anos e vão se aposentar em breve, o relatório traz a lume a oportunidade de, nessa 

ocasião, ajustar o tamanho e alocação da força de trabalho em função das prioridades 

setoriais, por meio do planejamento de longo prazo das necessidades de pessoal. Deve-se 

reconhecer que esses desligamentos irão criar dificuldades de capacidade; portanto, todos os 

esforços devem ser feitos para manter o pessoal que seja difícil de substituir por alguns anos 
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adicionais, o que demanda atenção para a gestão do conhecimento e melhorias afetas ao 

planejamento de carreira.  

 Ao mesmo tempo, é recomendável que o governo aumente as pressões para a busca de 

eficiência na gestão da força de trabalho. As medidas que até hoje têm ajudado a manter os 

custos baixos do governo federal têm sido restritivas, baseadas em políticas descontínuas de 

número de empregados e salários que minaram a capacidade do governo e deixaram a força 

de trabalho inquieta.  

Com efeito, urge a necessidade de se racionalizar a remuneração dos servidores 

públicos. Segundo o relatório da OCDE (2010), atualmente as decisões sobre remuneração 

ainda não são suficientemente baseadas numa visão estratégica de salários e benefícios, e os 

aumentos salariais não se mostram necessariamente justificados. Observa-se que o processo 

de tomada de decisão é fragmentado por carreiras (ou grupos de carreiras) e sujeito a 

pressões, resultando num sistema de remuneração opaco e complexo, em que os níveis 

salariais de uma carreira tendem a ser determinados pela necessidade de alcançar os salários 

de outras carreiras. Eles também variam de acordo com a força política dos vários grupos e 

dos chamados lobbies. 

Conforme apresenta o referido relatório, hoje o salário base do governo federal 

representa cerca de 40% a 60% da remuneração do funcionário público, sendo o restante 

devido a uma série de benefícios diferenciados, especialmente "salários baseados em 

desempenhos". Ocorre que, apesar dos avanços na área de avaliação de desempenho em 

algumas áreas do governo, na realidade eles parecem não se relacionar ao desempenho, mas 

apenas a uma garantia de pagamentos adicionais; isto é, o pagamento por desempenho acabou 

perdendo o seu significado original de recompensa ao desempenho excepcional, passando a 

fazer parte do salário regular da maioria do pessoal. 

Nesse sentido, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão preconiza que é 

necessário estabelecer uma metodologia sólida para os aumentos salariais que se baseiem em 

critérios claros, tais como acessibilidade, comparações com a remuneração total no setor 

privado, compreensão dos níveis de remuneração aceitáveis para a sociedade e 

compatibilidade com a manutenção de elevados níveis de integridade. 

 (...) a gestão dos recursos humanos no setor público deve incorporar 

os valores do mérito e da promoção tendo por base a eficiência do 

modelo burocrático tradicional, a preocupação com o desempenho dos 

servidores, indicadores efetivos, a gestão por resultados próprios do 

modelo da nova gestão pública, a promoção da prestação de serviços 

centrada no cidadão e a responsividade do modelo de governança. 

(MÓL et. al., 2010, p. 13)  
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2 METODOLOGIA 

Este capítulo trata da metodologia de pesquisa aplicada ao trabalho em função de sua 

delimitação, fontes, instrumento e procedimentos.   

 

2.1 Delimitação 

A pesquisa teve como foco o diagnóstico do clima organizacional do Departamento de 

Material e Patrimônio – DEMAP e a identificação de elementos relacionados ao desempenho 

do servidor que atua nesse órgão. Ressalta-se que esse departamento foi escolhido devido à 

proximidade da pesquisadora, por trabalhar nesse órgão e, portanto, possuir maior facilidade 

de acesso às informações. 

 À vista do objetivo proposto, e considerando a revisão da literatura e pesquisas 

documentais, foram aplicados questionários com os servidores efetivos do DEMAP de modo 

a coletar opiniões quanto aos elementos de gestão de pessoas existentes. Os dados obtidos, 

após tabulados, foram analisados e categorizados.  

 Para tanto, tendo em vista seus objetivos, a pesquisa realizada teve natureza 

quantitativa e caráter descritivo, que, segundo Gil (1991, apud Mól et. al., 2010), busca 

verificar a existência de correlação entre as variáveis e determinar a natureza dessa relação. 

 

2.2 Fontes 

 A pesquisa teve como universo todos os servidores efetivos do Departamento de 

Material e Patrimônio, 110 (cento e dez) no total, excluindo-se o diretor do Departamento e a 

pesquisadora. Esses servidores estão divididos conforme figura a seguir:  

DEMAP

Coordenação 
de Patrimônio

(10)

Coordenação 
de 

Almoxarifado

(35)

Serviço de 
Administração 
e Assessoria 

(6)

Secretaria-
Executiva da 

CPL

(14)

Coordenação 
de Compras

(31)

Coordenação 
de Contratos

(14)

 

Figura 5: Estrutura do DEMAP 
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Ao final da aplicação, obteve-se um retorno de aproximadamente 82% (oitenta e dois 

por cento) desse universo, considerando que 90 questionários foram respondidos. 

Cumpre salientar, ainda, que esse universo foi selecionado tendo em vista a 

heterogeneidade do grupo, que contempla servidores de diferentes cargos, funções 

comissionadas, setores e atribuições. Pretendeu-se, após a coleta dos dados, efetuar o 

cruzamento das variáveis analisadas com vistas a identificar possíveis relações entre elas e/ou 

no tocante ao perfil dos servidores.  

 

2.3 Instrumento de pesquisa 

 A coleta de dados deu-se por meio da aplicação de questionário semi-estruturado, 

composto predominantemente por escalas sociais do tipo Likert de 5 pontos (concordo 

totalmente; concordo parcialmente; neutro; discordo parcialmente; e discordo totalmente), aos 

quais foram atribuídos, para a aplicação das análises estatísticas, valores equivalentes a +2, 

+1, 0, -1 e -2, respectivamente. Com base nisso, pretendeu-se analisar as atitudes e opiniões 

dos respondentes a respeito das variáveis a serem consideradas isolada e coletivamente.   

 Esta técnica foi escolhida por propiciar a consolidação dos resultados e posterior 

análise estatística quanto à correlação das variáveis estudadas. Ademais, permite abranger um 

maior número de pesquisados, o que se torna primordial tendo em vista que o objeto de 

estudo considera a percepção geral dos servidores efetivos do DEMAP.  

 

2.4 Procedimentos 

 Com base na revisão bibliográfica e considerando pesquisas de clima aplicadas no 

Senado Federal, Tribunal de Contas da União e Câmara dos Deputados, além de pesquisas 

propostas por Siqueira (2008) e Mól et. al. (2010), elaborou-se o questionário (Anexo A), que, 

após redigido, passou por um pré-teste realizado com uma amostra de servidores da 

Consultoria Legislativa, para fins de adequação do instrumento.  

 Após essa etapa, no período de 11 a 18 de maio de 2011, a pesquisa foi aplicada junto 

aos servidores efetivos do DEMAP, com o objetivo de identificar percepções em relação aos 

fatores que permeiam o ambiente no qual estão inseridos.  

 Os dados foram posteriormente tabulados e analisados com o auxílio dos softwares 

SPSS, versão 13.0, e Excel, versão 2007, e posteriormente interpretados, de forma a alcançar 

conclusões em relação aos objetivos propostos. Para tanto, aplicou-se a análise descritiva dos 

dados, bem como a análise fatorial para analisar possíveis alinhamentos entre as variáveis. 
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3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

3.1 Estatística descritiva dos resultados 

 A descrição do clima organizacional do Departamento de Material e Patrimônio será 

feita a partir da descrição e avaliação das respostas dos servidores sobre a percepção do clima 

organizacional. 

  

3.1.1 Perfil dos respondentes 

 Os dados afetos ao perfil dos servidores foram estruturados com base no sexo, lotação, 

faixa etária, escolaridade, tempo de atuação no DEMAP e fora dele, cargo e função 

comissionada. Essas informações são primordiais para a compreensão do universo pesquisado 

e para o levantamento de possíveis padrões de respostas em função do perfil do servidor. 

 

Sexo 

 Dentre os servidores que responderam à pesquisa, e considerando-se o percentual 

válido de respostas, aproximadamente 58% são mulheres e 42%, homens, conforme gráfico 

apresentado a seguir, ressaltando que um servidor não respondeu essa questão. 

 
Gráfico 1: Sexo 

 
 

Lotação no DEMAP 

No que se refere à lotação dos servidores, observa-se que a Coordenação de Compras 

e a Coordenação de Almoxarifados são os setores que abarcam maior número dos servidores, 

27 cada uma. O setor que possui menos servidores é o Serviço de Administração/Assessoria, 

que contou com apenas 3 respondentes. 
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Gráfico 2: Lotação 

 

 
Faixa etária 

Em relação à idade, observa-se que a maioria dos servidores possuem mais de 46 anos 

(57,8%), sendo que 27,8% têm entre 51 e 55 anos. A média encontra-se no intervalo de 46 a 

50 anos. Essa informação evidencia o envelhecimento do quadro de pessoal do Departamento 

e, consequentemente, a possibilidade de aposentadorias a curto e médio prazo, o que merece 

atenção para que não se comprometa a continuidade das atividades do órgão.  

 
Gráfico 3: Faixa etária 

 
 

Ao cruzar esse dado com a lotação do servidores, percebe-se que o quadro de 

envelhecimento fica mais evidenciado na Coordenação de Almoxarifados, visto que cerca de 

63% dos servidores possuem mais de 50 anos. 
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Tabela 2: Faixa etária versus lotação 
Qual a sua lotação * Faixa etária Crosstabulation

Count

0 1 0 0 1 0 1 0 0 3

1 1 6 1 2 3 9 2 2 27

1 2 0 3 2 0 2 1 0 11

1 4 0 2 3 3 0 0 0 13

0 1 0 2 2 5 12 3 2 27

0 0 1 1 0 3 1 3 0 9

3 9 7 9 10 14 25 9 4 90

SERAD/Assessoria

Coordenação de Compras

Comissão Permanente de Licitação

Coordenação de Contratos

Coordenação de Almoxarif ados

Coordenação de Patrimônio

Qual a sua

lotação

Total

até 25

anos

De 26 a

30 anos

De 31 a

35 anos

De 36 a

40 anos

De 41 a

45 anos

De 46 a

50 anos

De 51 a

55 anos

De 56 a

60 anos

mais de

60 anos

Faixa etária

Total

 
 

Escolaridade 

Ressalta-se que 83,3% dos respondentes apresentam formação mínima de ensino 

superior completo. Ademais, 41,1% possuem pós-graduação, sendo que 36,7% possuem 

especialização e 4,4%, mestrado, não havendo servidores doutores. Esse resultado denota um 

grande contigente de servidores qualificados e com potencial técnico no órgão, considerando-

se sua formação. 

 

Gráfico 4: Escolaridade 

 

  

Ao considerarmos essa variável na distribuição dos servidores entre os setores do 

DEMAP, observa-se, do ponto de vista da escolaridade, o setor que se mostra mais 

qualificado é a Comissão Permanente de Licitação, vez que cerca de 82% de seus servidores 

são pós-graduados.  

 

Tabela 3: Escolaridade versus lotação 

Qual a sua lotação * Escolaridade Crosstabulation

Count

0 1 2 0 3

2 13 11 1 27

0 2 8 1 11

0 5 7 1 13

11 11 4 1 27

2 6 1 0 9

15 38 33 4 90

SERAD/Assessoria

Coordenação de Compras

Comissão Permanente de Licitação

Coordenação de Contratos

Coordenação de Almoxarifados

Coordenação de Patrimônio

Qual a sua

lotação

Total

Nív el médio Nív el superior Espec ialização Mestrado

Escolaridade

Total
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Tempo de atuação no órgão 

No tocante ao tempo de atuação no DEMAP, constata-se que quase metade do 

universo amostral (48,8%) trabalha no órgão há menos de 8 anos. Esse dado denota uma 

significativa renovação no Departamento, especialmente ao se cotejar o envelhecimento e a 

aposentadoria dos servidores. Ressalta-se, ainda, que quatro respondentes não informaram há 

quanto tempo trabalham no órgão. 

 

Gráfico 5: Há quanto tempo trabalha no DEMAP 

 
 

 

Atuação em outro órgão da Casa 

Observa-se que, dentre os respondentes, a maioria absoluta (67,8%) nunca trabalhou 

fora do Departamento de Material e Patrimônio.  

 
Gráfico 6: Além do DEMAP, trabalhou em outro órgão da Casa 

 

 

 
Acrescenta-se, ainda, que, em relação àqueles que trabalharam em outro órgão da Casa 

(29 no total), a maioria relativa (32,1%) atuou de 8 a 11 anos e 25% trabalharam até 3 anos no 

outro departamento, sendo que um respondente, apesar de ter informado que trabalhou em 

outro órgão, não informou por quanto tempo. 
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Gráfico 7: Tempo de atuação no outro órgão 

 
 

Tempo de Casa 

Ao se considerar o somatório entre o tempo de atuação no DEMAP e no outro órgão, 

depara-se que 23,3% dos servidorem possuem menos de 3 anos de tempo de Casa, o que 

indica que há renovação no Departamento. Por outro lado, observa-se que cerca de 43,1% 

possuem mais de 20 anos de Casa, o que pressupõe que os servidores possuem grande 

conhecimento acerca da dinâmica e cultura da Casa.  

 

Gráfico 8: Tempo de Casa 

  

 
Ao cruzarmos o tempo de atuação do servidor no DEMAP e a sua lotação, observa-se 

que o órgão como um todo sofreu uma significativa renovação de seu quadro de pessoal nos 

últimos anos, sendo que, nos casos da Comissão Permanente de Licitação e da Coordenação 

de Contratos, por exemplo, quase 50% de seus servidores trabalham há menos de 3 anos no 

Departamento. 
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Tabela 4: Tempo DEMAP versus Lotação 
Qual a sua lotação * CATEGORIA_TEMPO_DEMAP_OK Crosstabulation

Count

1 0 0 0 1 1 0 0 3

10 6 0 3 1 3 1 2 26

5 3 0 0 1 2 0 0 11

5 3 0 0 0 3 0 0 11

5 2 2 0 3 6 4 4 26

2 0 1 2 1 1 2 0 9

28 14 3 5 7 16 7 6 86

SERAD/Assessoria

Coordenação de Compras

Comissão Permanente de Licitação

Coordenação de Contratos

Coordenação de Almoxarifados

Coordenação de Patrimônio

Qual a sua

lotação

Total

Até 3 anos De 4 a 7 anos

De 8 a 11

anos

De 12 a

15 anos

De 16 a

19 anos

De 20 a

23 anos

De 24 a

27 anos

Mais de

27 anos

Tempo DEMAP

Total

 
 

Cargo 

Em se tratando do cargo, depreende-se que o universo amostral é constituído por 

aproximadamente 40% de servidores da carreira de nível médio e 60% de analistas (nível 

superior), salientando que um respondente não informou seu cargo. 

 
Gráfico 9: Cargo 

 
Salienta-se, ainda, que, ao relacionarmos os dados de escolaridade e cargo dos 

servidores, constatamos que, dentre aqueles que ingressaram no cargo de nível médio (36 no 

total), 21 possuem nível superior, ou seja, quase 60% dos servidores de carreira de nível 

médio possuem ao menos nível superior, sendo que quase 30% já são inclusive especialistas. 

 

Tabela 5: Cargo versus escolaridade 

Escolaridade * Cargo Crosstabulation

Count

15 0 15

11 26 37

10 23 33

0 4 4

36 53 89

Nív el médio

Nív el superior

Especialização

Mestrado

Escolaridade

Total

Nív el médio Nív el superior

Cargo

Total

 
 

Função comissionada 

No que se refere à ocupação de função comissionada, dado relevante na carreira do 

servidor, observa-se que, dentre os servidores, 14,6% não exercem função comissionada e 

85,4% exercem, sendo que 54,4% possuem FC-4 e 30% exercem função a partir de FC-5, 

informando, ainda, que um respondente não informou qual função ocupa. 
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Gráfico 10: Exercício de função comissionada 

  
 Há que se ressaltar que, se relacionarmos a ocupação de função comissionada ao 

tempo de Casa e de DEMAP (tabela 6), não se observa uma relação clara no que se refere à 

ocupação das FC-4. Já no caso das FC-5, o critério de antiguidade começa a aparecer. No 

entanto, esse critério fica realmente evidenciado em se tratando de FC-7, visto que todos os 

ocupantes desta função possuem pelo menos 20 anos de Casa. Esse fato pode ser justificado 

pela própria natureza do posto, que requer maior experiência técnica e gerencial, além de 

conhecimento acerca da Casa. 

  

Tabela 6: FC versus tempo de Casa versus tempo DEMAP 
CATEGORIA_TEMPO_DEMAP_OK * FC * CATEGORIA_TEMPO Crosstabulation

Count

5 15 20

5 15 20

1 2 5 8

1 2 5 8

1 1 0 2

0 2 0 2

1 1 1 3

2 4 1 7

1 1 0 2

0 2 0 2

0 0 3 3

1 3 3 7

1 0 1

3 3 6

4 3 7

0 2 0 0 2

2 2 5 2 11

2 4 5 2 13

1 0 0 1 2

0 0 1 0 1

2 3 0 1 6

3 3 1 2 9

0 1 0 1

0 1 0 1

0 1 0 1

0 3 0 3

0 1 0 1

1 3 2 6

1 10 2 13

Até 3 anosTempo DEMAP

Total

De 4 a 7 anosTempo DEMAP

Total

Até 3 anos

De 4 a 7 anos

De 8 a 11 anos

Tempo DEMAP

Total

Até 3 anos

De 4 a 7 anos

De 12 a 15 anos

Tempo DEMAP

Total

Até 3 anos

De 16 a 19 anos

Tempo DEMAP

Total

Até 3 anos

De 20 a 23 anos

Tempo DEMAP

Total

De 4 a 7 anos

De 20 a 23 anos

De 24 a 27 anos

Tempo DEMAP

Total

Até 3 anos

De 12 a 15 anos

De 16 a 19 anos

De 20 a 23 anos

De 24 a 27 anos

Mais de 27 anos

Tempo DEMAP

Total

Tempo de Casa

Até 3 anos

De 4 a 7 anos

De 8 a 11 anos

De 12 a 15 anos

De 16 a 19 anos

De 20 a 23 anos

De 24 a 27 anos

Mais de 27 anos

Não

exerce FC FC-4 FC-5 FC-6 FC-7

FC

Total
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Além disso, pela mesma tabela acima, infere-se que, dentre as pessoas que não 

exercem função comissionada, cerca de 60% delas trabalham no DEMAP há menos de 3 

anos; ou seja, ingressaram no órgão recentemente.  

Se, por seu turno, considerarmos o cruzamento entre a ocupação de função 

comissionada, o tempo de atuação no DEMAP e a lotação dos servidores (tabela 7), percebe-

se que todos os servidores da Comissão Permanente de Licitação ocupam função 

comissionada, ainda que quase metade deles tenha menos de 3 anos no órgão. 

Ademais, observa-se que, proporcionalmente, a Coordenação de Patrimônio é que a 

que se mostra mais desfavorável ao passo que possui maior proporção de servidores sem 

ocupar função comissionada (33,3%).  

 
Tabela 7: FC versus lotação versus tempo DEMAP 

CATEGORIA_TEMPO_DEMAP_OK * FC * Qual a sua lotação Crosstabulation

Count

1 0 0 1

0 1 0 1

0 0 1 1

1 1 1 3

2 8 0 0 10

0 4 2 0 6

0 1 2 0 3

0 1 0 0 1

1 2 0 0 3

0 1 0 0 1

0 1 0 1 2

3 18 4 1 26

5 0 0 5

1 1 1 3

0 1 0 1

0 0 1 1

6 2 2 10

0 5 0 0 5

1 1 1 0 3

1 1 0 1 3

2 7 1 1 11

2 3 0 0 5

0 1 1 0 2

0 1 1 0 2

0 2 1 0 3

0 2 4 0 6

0 2 2 0 4

1 2 0 1 4

3 13 9 1 26

2 0 0 0 2

1 0 0 0 1

0 1 1 0 2

0 1 0 0 1

0 0 1 0 1

0 0 1 1 2

3 2 3 1 9

Até 3 anos

De 16 a 19 anos

De 20 a 23 anos

Tempo DEMAP

Total

Até 3 anos

De 4 a 7 anos

De 12 a 15 anos

De 16 a 19 anos

De 20 a 23 anos

De 24 a 27 anos

Mais de 27 anos

Tempo DEMAP

Total

Até 3 anos

De 4 a 7 anos

De 16 a 19 anos

De 20 a 23 anos

Tempo DEMAP

Total

Até 3 anos

De 4 a 7 anos

De 20 a 23 anos

Tempo DEMAP

Total

Até 3 anos

De 4 a 7 anos

De 8 a 11 anos

De 16 a 19 anos

De 20 a 23 anos

De 24 a 27 anos

Mais de 27 anos

Tempo DEMAP

Total

Até 3 anos

De 8 a 11 anos

De 12 a 15 anos

De 16 a 19 anos

De 20 a 23 anos

De 24 a 27 anos

Tempo DEMAP

Total

Qual a sua lotação

SERAD/Assessoria

Coordenação de

Compras

Comissão Permanente

de Licitação

Coordenação de

Contratos

Coordenação de

Almoxarif ados

Coordenação de

Patrimônio

Não

exerce FC FC-4 FC-5 FC-6 FC-7

FC

Total
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3.1.2 Análise das variáveis do clima organizacional e do desempenho no DEMAP 

 Inicialmente as questões serão analisadas isoladamente para, após, ser traçado um 

panorama geral dos resultados e ser aplicada a solução fatorial.   

 

3.1.2.1 Análise descritiva das variáveis analisadas na escala de Likert 

 Com o objetivo de embasar a análise das variáveis avaliadas na escala do tipo Likert, 

foram atribuídos às opções da escala (discordo totalmente a concordo totalmente) valores 

inteiros de -2 a +2, respectivamente. Ademais, optou-se por apresentar as questões 

individualmente segundo sua respectiva média, a partir da mais bem avaliada no órgão, 

conforme ordenação explicitada no Anexo A.  

 

O relacionamento com meus superiores é respeitoso e cortês 

No que tange ao relacionamento com os superiores, observa-se que 88,8% dos 

respondentes acreditam totalmente que essa relação seja baseada em respeito e cortesia e 

apenas um respondente discorda desse fato, o que implica dizer que, no DEMAP, há um bom 

relacionamento entre os subordinados e os superiores, sendo este quesito o mais bem 

avaliado, com média de 1,82. 

 

Tabela 8: O relacionamento com meus superiores é respeitoso e cortês 
  

Válidos
Em 

branco

O relacionamento com meus superiores é respeitoso e cortês 89 1 1,82 2,00 0,59 -2,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo

 
 
 

Gráfico 11: O relacionamento com meus superiores é respeitoso e cortês 

 
 

Um novo colega é bem recebido no setor 

O bom acolhimento de um novo servidor no DEMAP pode ser constatado como 

aspecto muito favorável ao clima organizacional. Cerca de 97% dos servidores avaliaram que 
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um novo colega é bem recebido no setor. Esse resultado evidencia um importante aspecto, vez 

essa receptividade inicial é fundamental para que o servidor se sinta engajado e motivado para 

desenvolver suas atividades com afinco.  

 

Tabela 9: Um novo colega é bem recebido no setor 

  

Válidos
Em 

branco

Um novo colega é bem recebido no setor 89 1 1,78 2,00 0,64 -2,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo

 
 
 

Gráfico 12: Um novo colega é bem recebido no setor 

 
 

O relacionamento no meu setor é amigável e respeitoso 

O relacionamento no setor também foi identificado como fator muito positivo para o 

clima no DEMAP. Como se pode depreender a partir o gráfico 13, nenhum respondente 

discorda do fato de que o relacionamento no setor seja amigável e respeitoso, indicando a 

urbanidade e afabilidade presentes no Departamento. 

 

Tabela 10: O relacionamento no meu setor é amigável e respeitoso 
  

Válidos
Em 

branco

O relacionamento no meu setor é amigável e respeitoso 88 2 1,74 2,00 0,51 0,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo

 
 
 

Gráfico 13: O relacionamento no meu setor é amigável e respeitoso 
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O horário de trabalho é adequado para que eu desempenhe minhas atividades com 

eficiência e qualidade 

As condições de trabalho impactam a motivação do servidor. Nessa questão, buscou-

se identificar a adequação do horário de trabalho para o bom desempenho das atividades do 

servidor. Depara-se que esse quesito deve média bastante positiva: 1,63. 

 
Tabela 11: O horário de trabalho é adequado para que eu desempenhe minhas atividades com 

eficiência e qualidade 
  

Válidos
Em 

branco

O horário de trabalho é adequado para que eu desempenhe

minhas atividades com eficiência e qualidade
89 1 1,63 2,00 0,82 -2,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo

 
 

 

Gráfico 14: O horário de trabalho é adequado para que eu desempenhe minhas atividades com 

eficiência e qualidade 

 
Tenho disposição para assumir compromisso com o trabalho, independentemente de 

cobrança por parte da chefia 

A respeito do compromisso com o trabalho, os servidores se autoavaliaram, em geral, 

positivamente – cerca de 72% dos respondentes concordam totalmente que possuem 

disposição para assumir compromisso com o trabalho, independentemente de cobrança por 

parte da chefia. Esse indicador é fundamental ao se analisar a produtividade no trabalho, vez 

que essa disposição traduz efetivos – ou ao menos potenciais – resultados para o órgão.  

 
Tabela 12: Tenho disposição para assumir compromisso com o trabalho, independentemente de 

cobrança por parte da chefia 
  

Válidos
Em 

branco

Tenho disposição para assumir compromisso com o trabalho,

independentemente de cobrança por parte da chefia
89 1 1,63 2,00 0,68 -1,00 2,00

Mínimo Máximo

N

Média Moda
Desvio 

padrão
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Gráfico 15: Tenho disposição para assumir compromisso com o trabalho, independentemente de 

cobrança por parte da chefia 

 
Gosto do meu ambiente de trabalho 

Essa questão, cotejada com a que se refere ao ambiente amigável e respeito, evidencia 

um importante fator positivo no DEMAP: o bom ambiente de trabalho. A maioria absoluta 

dos respondentes gosta do seu ambiente de trabalho, fundamental fator para a motivação dos 

servidores, do ponto de vista pessoal, como para a retenção deles, se considerada a 

perspectiva institucional do órgão.  

 

Tabela 13: Gosto do meu ambiente de trabalho 

  

Válidos
Em 

branco

Gosto do meu ambiente de trabalho 88 2 1,59 2,00 0,80 -2,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo

 
 
 

Gráfico 16: Gosto do meu ambiente de trabalho 

 
Tenho confiança em relação à chefia da unidade 

O chefe é aquele que traça os rumos da equipe e a confiança depositada nele é 

imprescindível para que seja reconhecido e respeitado como tal. Como se observa no gráfico 

17, quase 75% dos respondentes confiam totalmente na chefia da unidade, tendo essa variável 

média de 1,51, conforme tabela 14, o que denota a credibilidade dessas pessoas no órgão. 
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Tabela 14: Tenho confiança em relação à chefia da unidade 

  

Válidos
Em 

branco

Tenho confiança em relação à chefia da unidade 89 1 1,51 2,00 1,00 -2,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo

 
 
 

Gráfico 17: Tenho confiança em relação à chefia da unidade 

 
Em minha opinião, tenho um bom desempenho do trabalho 

Ainda que o desempenho seja uma variável de difícil mensuração, especialmente ao se 

considerar uma autoavaliação, que possui certo viés e subjetividade do próprio avaliado, 

pode-se dizer que todos os servidores do DEMAP que se posicionaram a respeito acreditam 

que possuem um bom desempenho no trabalho, conforme explicidade no gráfico 18. 

 

Tabela 15: Em minha opinião, tenho um bom desempenho do trabalho 

  

Válidos
Em 

branco

Em minha opinião, tenho um bom desempenho do trabalho 88 2 1,50 2,00 0,66 0,00 2,00

Mínimo Máximo

N

Média Moda
Desvio 

padrão

 
 
 

Gráfico 18: Em minha opinião, tenho um bom desempenho do trabalho 

 
Sinto-me à vontade para procurar meus superiores sempre que preciso 

A avaliação referente à abertura dos chefes para tratar das necessidades dos servidores 

foi bem avaliada no DEMAP. Cerca de 86% dos respondentes concordam parcial ou 

totalmente que se sentem à vontade para procurar seus superiores sempre que precisam. 
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Tabela 16: Sinto-me à vontade para procurar meus superiores sempre que preciso 

  

Válidos
Em 

branco

Sinto-me à vontade para procurar meus superiores sempre que

preciso
88 2 1,49 2,00 1,09 -2,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo

 
 

 

Gráfico 19: Sinto-me à vontade para procurar meus superiores sempre que preciso 

 
O horário de trabalho permite que eu tenha uma boa qualidade de vida 

Além de se analisar a adequação do horário de trabalho em prol da produtividade do 

servidor, buscou-se, também, verificar essa adequação para a qualidade de vida do 

funcionário. Constata-se que, em geral, os servidores acham que o horário de trabalho não 

impacta negativamente sua qualidade de vida. 

 
Tabela 17: O horário de trabalho permite que eu tenha uma boa qualidade de vida 

  

Válidos
Em 

branco

O horário de trabalho permite que eu tenha uma boa qualidade 

de vida
89 1 1,45 2,00 0,97 -2,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo

 
 

 

Gráfico 20: O horário de trabalho permite que eu tenha uma boa qualidade de vida 

 
 

Meus superiores se preocupam com a qualidade do trabalho produzido no setor 

A qualidade do que é produzido no setor é importante no que se refere à 
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produtividade, vez que pode sugerir não apenas a questão do conteúdo da produção, mas 

também do acompanhamento existente no setor e da própria capacitação dos servidores. 

Nesse sentido, e como se pode observar pelo gráfico 21, a maioria absoluta dos respondentes 

acredita que seus superiores se preocupam com a qualidade do trabalho produzido no setor.  

 

Tabela 18: Meus superiores se preocupam com a qualidade do trabalho produzido no setor 

  

Válidos
Em 

branco

Meus superiores se preocupam com a qualidade do trabalho

produzido no setor
89 1 1,44 2,00 0,98 -2,00 2,00

Mínimo Máximo

N

Média Moda
Desvio 

padrão

 
 
 

Gráfico 21: Meus superiores se preocupam com a qualidade do trabalho produzido no setor 

 
A chefia acompanha as atividades e resultados do setor 

Segundo exposto na questão anterior, a preocupação com a qualidade da produção 

parece ter também relação com o acompanhamento das atividades e resultados do setor pela 

chefia, que teve avaliação positiva pelos respondentes, conforme gráfico 22. 

 

Tabela 19: A chefia acompanha as atividades e resultados do setor 

  

Válidos
Em 

branco

A chefia acompanha as atividades e resultados do setor 86 4 1,43 2,00 0,83 -1,00 2,00

Mínimo Máximo

N

Média Moda
Desvio 

padrão

 
 

 

Gráfico 22: A chefia acompanha as atividades e resultados do setor 
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Existe cooperação entre os colegas 

O gráfico 23 aponta para uma integração entre os servidores, pois 87,7% dos 

respondentes afirmam haver cooperação no setor, o que é um dado relevante para o alcance 

dos objetivos e metas organizacionais, além da própria satisfação pessoal dos funcionários. 

 

Tabela 20: Existe cooperação entre os colegas 

  

Válidos
Em 

branco

Existe cooperação entre os colegas 89 1 1,42 2,00 0,90 -2,00 2,00

Mínimo Máximo

N

Média Moda
Desvio 

padrão

 
 

 

Gráfico 23: Existe cooperação entre os colegas 

 
Minhas atividades são importantes para o setor 

Essa questão reflete o grau de participação e importância do servidor para o setor, o 

que impacta sua motivação em face do seu reconhecimento. Constata-se, pela tabela 21 e 

gráfico 24 abaixo, que a maioria absoluta dos respondentes (85,7%) identificaram importância 

nas atividades que realizam. Ressalta-se que seis servidores não responderam essa questão.   

 

Tabela 21: Minhas atividades são importantes para o setor 
  

Válidos
Em 

branco

Minhas atividades são importantes para o setor 84 6 1,38 2,00 0,93 -2,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo

 
  

 

Gráfico 24: Minhas atividades são importantes para o setor 
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Toda a equipe auxilia um novo funcionário em suas dificuldades 

Ressalta-se que, em que pese o fato de aproximadamente 97% dos servidores 

concordarem que um novo colega é bem recebido no setor (gráfico 12), apenas 86,4% 

acreditam que toda a equipe auxilia um novo funcionário em suas dificuldades (gráfico 25). 

Esse dado é primordial pois, em muitos casos, o novo servidor é muito esperado, mas, ao 

recebê-lo, o setor não oferece suporte para a capacitação e desenvolvimento do funcionário. 

 
Tabela 22: Toda a equipe auxilia um novo funcionário em suas dificuldades 

  

Válidos
Em 

branco

Toda a equipe auxilia um novo funcionário em suas dificuldades 88 2 1,38 2,00 0,99 -2,00 2,00

Mínimo Máximo

N

Média Moda
Desvio 

padrão

 
 

 

Gráfico 25: Toda a equipe auxilia um novo funcionário em suas dificuldades 

 
Recebo solicitações claras e precisas para executar tarefas 

De acordo com o gráfico 26, 86,5% dos servidores afirmam receber solicitações claras 

e precisas para executar tarefas, o que traduz bom indicativo relativo à condução da equipe 

para o desenvolvimento das tarefas. 

 
Tabela 23: Recebo solicitações claras e precisas para executar tarefas 

  

Válidos
Em 

branco

Recebo solicitações claras e precisas para executar tarefas 89 1 1,37 2,00 0,93 -2,00 2,00

Mínimo Máximo

N

Média Moda
Desvio 

padrão
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Gráfico 26: Recebo solicitações claras e precisas para executar tarefas 

 
O funcionário que comete um erro é ajudado pelos colegas 

O resultado dessa questão reforça o daquela que se refere à existência de cooperação 

entre os colegas (gráfico 23). Dessa forma, ressalta-se que, segundo o gráfico 27, a maioria 

absoluta dos servidores crêem que o funcionário que comete um erro é ajudado pelos colegas, 

o que impacta positivamente no sentido de equipe. 

 

Tabela 24: O funcionário que comete um erro é ajudado pelos colegas 
  

Válidos
Em 

branco

O funcionário que comete um erro é ajudado pelos colegas 88 2 1,36 2,00 0,92 -2,00 2,00

Mínimo Máximo

N

Média Moda
Desvio 

padrão

 
 
 

Gráfico 27: O funcionário que comete um erro é ajudado pelos colegas 

 
 

A chefia colabora com a produtividade e resultado do trabalho da equipe 

A postura atuante do chefe é fundamental para a produtividade do setor. Conforme se 

depreende do gráfico 28, 83% dos respondentes apontam a existência da colaboração da 

chefia para com a produtividade e resultado do trabalho da equipe, que irá repercutir na 

produtividade individual dos servidores. 
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Tabela 25: A chefia colabora com a produtividade e resultado do trabalho da equipe 

  

Válidos
Em 

branco

A chefia colabora com a produtividade e resultado do trabalho da 

equipe
88 2 1,33 2,00 1,04 -2,00 2,00

Mínimo Máximo

N

Média Moda
Desvio 

padrão

 
 

 

 

Gráfico 28: A chefia colabora com a produtividade e resultado do trabalho da equipe 

 
 

Tenho orgulho de trabalhar onde trabalho 

A identificação do servidor com o órgão e demais sentimentos positivos manifestos 

criam condições favoráveis ao clima. Considerando-se o contexto do DEMAP, constata-se 

que grande parte dos servidores (86,3%) possuem orgulho de trabalhar onde trabalham. 

 

Tabela 26: Tenho orgulho de trabalhar onde trabalho 
  

Válidos
Em 

branco

Tenho orgulho de trabalhar onde trabalho 88 2 1,33 2,00 1,00 -2,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo

 
 

 

Gráfico 29: Tenho orgulho de trabalhar onde trabalho 

 
 

Recebo tarefas que estão de acordo com minha capacidade profissional 

A distribuição das tarefas devem considerar as competências do servidor – não se deve 

subestimar o funcionário, nem mesmo passar a ele tarefas que vão muito além de sua 

capacidade profissional. Em verdade, deve-se buscar a conformidade entre as demandas do 
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setor e a adequação do perfil do servidor, de forma que ele se sinta motivado e comprometido 

com o trabalho. A esse respeito, destaca-se que 82,8% dos respondentes identificam essa 

adequação no DEMAP, conforme gráfico 30.  

 
Tabela 27: Recebo tarefas que estão de acordo com minha capacidade profissional 

  

Válidos
Em 

branco

Recebo tarefas que estão de acordo com minha capacidade

profissional
88 2 1,30 2,00 1,07 -2,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo

 
 

 

Gráfico 30: Recebo tarefas que estão de acordo com minha capacidade profissional 

 
Atendo às expectativas que meus superiores possuem em relação ao meu trabalho 

Em muitos casos, a concepção de desempenho do servidor pode diferenciar daquela 

que seus superiores possuem. Dessa forma, a pesquisa buscou, além de identificar como os 

servidores se autoavaliam no que se refere ao seu desempenho, verificar se acreditam que 

atendem às expectativas que seus superiores possuem em relação ao seu trabalho. Como 

resultado, depara-se, pelo gráfico 31, que apenas um respondente reconhece a possibilidade de 

não atender ao esperado por seus superiores. Ressalta-se, que, talvez pelo caráter subjetivo da 

questão, quase 20%  dos respondentes não concordaram nem discordaram dessa afirmação. 

 
Tabela 28: Atendo às expectativas que meus superiores possuem em relação ao meu trabalho 

  

Válidos
Em 

branco

Atendo às expectativas que meus superiores possuem em

relação ao meu trabalho
89 1 1,26 2,00 0,81 -1,00 2,00

Mínimo Máximo

N

Média Moda
Desvio 

padrão
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Gráfico 31: Atendo às expectativas que meus superiores possuem em relação ao meu trabalho 

 
Sinto-me confortável com a contribuição que ofereço ao órgão 

Para que o servidor se sinta satisfeito em relação ao trabalho, tanto no tocante ao 

impacto deste em sua qualidade de vida quanto em sua produtividade propriamente dita, 

analisou-se a contribuição que ele oferece ao órgão. Constata-se que a maioria absoluta dos 

respondentes se sente confortável com sua contribuição ao órgão, sendo que este quesito 

obteve média de 1,22, indicador muito positivo. 

 

Tabela 29: Sinto-me confortável com a contribuição que ofereço ao órgão 
  

Válidos
Em 

branco

Sinto-me confortável com a contribuição que ofereço ao órgão 88 2 1,22 2,00 0,98 -2,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo

 
 

 

Gráfico 32: Sinto-me confortável com a contribuição que ofereço ao órgão 

 
A chefia demonstra liderança, dinamismo e proatividade em relação às atividades do 

setor 

A chefia possui um importante papel no desenvolvimento e integração da equipe, pois 

ela guia o grupo, dando suporte aos membros e demonstrando liderança em sua conduta. 

Observa-se que 78,6% dos servidores do DEMAP acreditam que sua chefia demonstra 

liderança, dinamismo e proatividade em relação às atividades do setor. 
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Tabela 30: A chefia demonstra liderança, dinamismo e proatividade em relação às atividades do 

setor 

  

Válidos
Em 

branco

A chefia demonstra liderança, dinamismo e proatividade em

relação às atividades do setor
89 1 1,21 2,00 1,15 -2,00 2,00

Mínimo Máximo

N

Média Moda
Desvio 

padrão

 
 

 

Gráfico 33: A chefia demonstra liderança, dinamismo e proatividade em relação às atividades do 

setor 

 
No meu setor, todos sabem com clareza suas respectivas atribuições 

Para que as tarefas do setor sejam desempenhadas de forma ágil e eficiente e o 

servidor se engaje nesse processo, torna-se fundamental que todo funcionário tenha 

consciência das competências e objetivos do setor e de seu papel nesse contexto. Observa-se 

que 78,7% dos respondentes afirmam que todos sabem com clareza suas respectivas 

atribuições no setor. Essa variável obteve média de 1,20. 

 
Tabela 31: No meu setor, todos sabem com clareza suas respectivas atribuições 

  

Válidos
Em 

branco

No meu setor, todos sabem com clareza suas respectivas

atribuições
89 1 1,20 2,00 1,09 -2,00 2,00

Mínimo Máximo

N

Média Moda
Desvio 

padrão

 
 
 

Gráfico 34: No meu setor, todos sabem com clareza suas respectivas atribuições 
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Existe adequada comunicação entre a chefia e os servidores do setor 

No que se refere à comunicação entre a chefia e os servidores, constata-se que 81,8% 

dos respondentes a vêem positivamente, enquanto 11,4% não, conforme aponta o gráfico 35. 

Esse resultado é primordial para que não ocorram ruídos na comunicação, que podem ser 

causados por informações desconexas entre pessoas do setor, falhas no entendimento por 

parte do receptor da mensagem etc.. 

 
Tabela 32: Existe adequada comunicação entre a chefia e os servidores do setor 

  

Válidos
Em 

branco

Existe adequada comunicação entre a chefia e os servidores do

setor
88 2 1,19 2,00 1,09 -2,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo

 
 

 

Gráfico 35: Existe adequada comunicação entre a chefia e os servidores do setor 

 
Há sensibilidade e compreensão, pelos superiores, com relação aos problemas dos 

servidores 

Já no tocante à empatia dos superiores em relação aos problemas dos servidores, 

cumpre salientar que a maioria absoluta dos respondentes identificam essa sensibilidade e 

compreensão por parte dos superiores hierárquicos (gráfico 36). 

 
Tabela 33: Há sensibilidade e compreensão, pelos superiores, com relação aos problemas                 

dos servidores 
  

Válidos
Em 

branco

Há sensibilidade e compreensão, pelos superiores, com relação

aos problemas dos servidores
88 2 1,17 2,00 1,11 -2,00 2,00

Mínimo Máximo

N

Média Moda
Desvio 

padrão
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Gráfico 36: Há sensibilidade e compreensão, pelos superiores, com relação aos problemas          

dos servidores 

 
Gosto do trabalho que executo 

Além de estar alinhado às suas competências, o trabalho deve ser encarado 

positivamente pelo servidor que o executa, pois desse fato decorre a motivação e o retorno do 

funcionário em termos de desempenho para o órgão. Como se pode depreender o gráfico 37, 

76,2% dos servidores gostam do trabalho que executam, enquanto 11,4% não gostam. Nesse 

sentido, é importante que o órgão procure identificar como os servidores encaram a sua 

atividade, procurando traçar pontos negativos e positivos e a adoção de novas formas de 

executar o trabalho, de forma a otimizá-lo. 

 
Tabela 34: Gosto do trabalho que executo 

  

Válidos
Em 

branco

Gosto do trabalho que executo 88 2 1,15 2,00 1,19 -2,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo

 
 

 

Gráfico 37: Gosto do trabalho que executo 
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A remuneração que recebo é compatível com minhas responsabilidades e minha carga 

de trabalho 

A questão da remuneração consiste em um importante fator para evitar a desmotivação 

do servidor. Por isso, em que pese o fato de a política de incentivos na Casa e no serviço 

público em geral possuir certas limitações, deve-se procurar ao máximo atrelar maiores 

remunerações (normalmente decorrentes da ocupação de funções comissionadas ou do 

próprio cargo) a um aumento na carga de trabalho e da responsabilidade do servidor.  

Por intermédio dessa questão, buscou-se investigar como o respondente avalia a 

compatibilidade de sua remuneração em vista de seu papel no setor. Conforme o gráfico 38, 

79,3% dos servidores percebem essa adequação. Ressalta-se, ainda, que essa questão 

apresentou um desvio padrão elevado, que sugere que essa opinião pode variar segundo 

algum fator existente, como o cargo do servidor, ou o fato de ele exercer função comissionada 

etc.. 

  
Tabela 35: A remuneração que recebo é compatível com minhas responsabilidades e minha 

carga de trabalho 
  

Válidos
Em 

branco

A remuneração que recebo é compatível com minhas

responsabilidades e minha carga de trabalho
87 3 1,09 2,00 1,24 -2,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo

 
 

 

Gráfico 38: A remuneração que recebo é compatível com minhas responsabilidades e minha 

carga de trabalho 

 
Os problemas são solucionados de forma adequada 

Os problemas no trabalho podem ser causados por diversos motivos, como pela falta 

de diálogo no setor, ou por conflitos entre servidores etc.. Verifica-se, a partir do gráfico 39, 

que essa variável foi a primeira, em relação àquelas analisadas anteriormente, a apresentar 

uma predominância na frequencia do escore 1, equivalente à opção "concordo parcialmente", 
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haja vista que a maioria relativa (43,2%) dos servidores assinalaram essa opção. Esse fato 

começa a indicar de forma mais clara a diminuição sucessiva da média das variáveis 

subsequentes.  

 
Tabela 36: Os problemas são solucionados de forma adequada 

  

Válidos
Em 

branco

Os problemas são solucionados de forma adequada 88 2 1,03 1,00 1,03 -2,00 2,00

Mínimo Máximo

N

Média Moda
Desvio 

padrão

 
 

 

Gráfico 39: Os problemas são solucionados de forma adequada 

 
Tenho possibilidade de aprender coisas novas no setor 

A possibilidade de aprender coisas novas no setor está diretamente relacionada à rotina 

de trabalho do servidor, que muitas vezes se vê desmotivado por executar a mesma tarefa 

durante muito tempo, denotando um ambiente pouco inovador.  

A partir dessa variável, que teve média de 0,96, conforme tabela 37, observa-se que as 

médias são inferiores à média geral de todas as variáveis, igual a 1,02, conforme exposto no 

Anexo B, indicando, comparativamente, fatores menos favoráveis ao clima organizacional no 

DEMAP.  

 
Tabela 37: Tenho possibilidade de aprender coisas novas no setor 

  

Válidos
Em 

branco

Tenho possibilidade de aprender coisas novas no setor 89 1 0,96 2,00 1,12 -2,00 2,00

Mínimo Máximo

N

Média Moda
Desvio 

padrão
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Gráfico 40: Tenho possibilidade de aprender coisas novas no setor 

 
 

Existe adequada disposição de móveis e equipamentos no meu setor 

O ambiente físico reúne condições fundamentais para o trabalho do servidor. Constata-

se que cerca de 74% (gráfico 41) dos servidores posicionam-se favoravelmente em relação à 

disposição de móveis e equipamentos no setor. 

 
Tabela 38: Existe adequada disposição de móveis e equipamentos no meu setor 

  

Válidos
Em 

branco

Existe adequada disposição de móveis e equipamentos no meu

setor
88 2 0,92 2,00 1,23 -2,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo

 
 

 

Gráfico 41: Existe adequada disposição de móveis e equipamentos no meu setor 

 
Estou satisfeito(a) com o interesse dos superiores pelo meu serviço 

O fato de 70,8% dos servidores estarem satisfeitos com o interesse dos superiores para 

com seu serviço, com base no gráfico 42, sugere a valorização do servidor pela chefia, 

ressalvando 18% que não se posicionaram a respeito. 
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Tabela 39: Estou satisfeito(a) com o interesse dos superiores pelo meu serviço 

  

Válidos
Em 

branco

Estou satisfeito(a) com o interesse dos superiores pelo meu

serviço
89 1 0,90 2,00 1,16 -2,00 2,00

Mínimo Máximo

N

Média Moda
Desvio 

padrão

 
 

 

Gráfico 42: Estou satisfeito(a) com o interesse dos superiores pelo meu serviço 

 
 

Estou satisfeito(a) com a forma de gerenciamento de conflitos em meu setor de trabalho 

A respeito da forma de gerenciamento de conflitos no setor, 66,3% dos servidores 

opinaram que estão satisfeitos com essa forma de gestão, conforme gráfico 43. 

 
Tabela 40: Estou satisfeito(a) com a forma de gerenciamento de conflitos em meu setor de 

trabalho 
  

Válidos
Em 

branco

Estou satisfeito(a) com a forma de gerenciamento de conflitos

em meu setor de trabalho
89 1 0,87 2,00 1,15 -2,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo

 
 

 

Gráfico 43: Estou satisfeito(a) com a forma de gerenciamento de conflitos em meu setor de 

trabalho 
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O ambiente físico de trabalho é agradável 

Adicionalmente à questão da disposição dos móveis e equipamentos no setor, cumpre 

analisar a agradabilidade do ambiente físico em geral, visto que essa noção engloba aspectos 

de temperatura, iluminação, ventilação, espaço físico etc.. Verifica-se que a maioria absoluta 

dos servidores sustenta que o ambiente físico de trabalho é agradável, ainda que essa análise 

possa ser refinada com base em cruzamentos considerando a lotação do servidor e essa sua 

percepção. 

 

Tabela 41: O ambiente físico de trabalho é agradável 

  

Válidos
Em 

branco

O ambiente físico de trabalho é agradável 89 1 0,85 2,00 1,21 -2,00 2,00

Mínimo Máximo

N

Média Moda
Desvio 

padrão

 
 

 

Gráfico 44: O ambiente físico de trabalho é agradável 

 
 

As tarefas são distribuídas de forma justa entre os servidores 

A justeza na distribuição das tarefas é importante para o sentimento de satisfação do 

servidor, de forma que este perceba que as tarefas estão sendo distribuídas considerando-se a 

carga de trabalho de cada servidor, a estrutura hierárquica e responsabilidades dos servidores 

etc..  

Nesse sentido, observa-se que 68,6% dos respondentes enxergam justeza nessa 

distribuição no DEMAP. 

 
Tabela 42: As tarefas são distribuídas de forma justa entre os servidores 

  

Válidos
Em 

branco

As tarefas são distribuídas de forma justa entre os servidores 89 1 0,83 2,00 1,20 -2,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo
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Gráfico 45: As tarefas são distribuídas de forma justa entre os servidores 

 
 

Disponho das ferramentas e equipamentos necessários para realizar minhas tarefas 

 De modo a facilitar as tarefas e, em muitos casos, conferir maior agilidade e 

confiabilidade a elas, é necessário que o servidor disponha de ferramentas e equipamentos 

voltados ao trabalho que desenvolve. O gráfico 46 aponta que 68,6% dos servidores afirmam 

dispor desses mecanismos, mas 24,7% discordam, dado que merece atenção para que seja 

analisada a viabilidade de se incorporar ferramentas e equipamentos necessários à rotina 

operacional do órgão. 

 
Tabela 43: Disponho das ferramentas e equipamentos necessários para realizar minhas tarefas 

  

Válidos
Em 

branco

Disponho das ferramentas e equipamentos necessários para

realizar minhas tarefas
89 1 0,82 2,00 1,28 -2,00 2,00

Mínimo Máximo

N

Média Moda
Desvio 

padrão

 
 

 

Gráfico 46: Disponho das ferramentas e equipamentos necessários para realizar minhas tarefas 
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As opiniões e iniciativas dos funcionários são valorizadas no órgão 

A capacidade de se considerar as opiniões e iniciativas dos funcionários se mostra 

relevante não apenas no que se refere à valorização do próprio servidor, mas também à 

melhoria dos processos de trabalho existentes, que devem estar pautados na busca pela 

eficiência. Conforme o gráfico 47, 71,6% dos servidores reconhecem que existe essa 

valorização no órgão. 

 
Tabela 44: As opiniões e iniciativas dos funcionários são valorizadas no órgão 

  

Válidos
Em 

branco

As opiniões e iniciativas dos funcionários são valorizadas no

órgão
88 2 0,82 1,00 1,18 -2,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo

 
 

 

Gráfico 47: As opiniões e iniciativas dos funcionários são valorizadas no órgão 

 
 

Meu setor é informado das decisões que o envolvem 

Ao se analisar se o setor é informado das decisões que o envolvem, percebe-se que 

66,3% dos servidores reconhecem essa adequação, relevando que um pouco mais de 20% dos 

respondentes julgaram essa questão de forma desfavorável. Essa comunicação se mostra 

primordial para que haja uniformização do conhecimento e para que todos se sintam 

envolvidos com o que está sendo tratado no setor (pertencimento). 

 
Tabela 45: Meu setor é informado das decisões que o envolvem 

  

Válidos
Em 

branco

Meu setor é informado das decisões que o envolvem 89 1 0,75 1,00 1,17 -2,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo

 
 

 



84 

 

 

Gráfico 48: Meu setor é informado das decisões que o envolvem 

 
 

Sinto-me motivado em relação ao meu trabalho 

A motivação funciona como uma espécie mola propulsora para o servidor – uma vez 

elevada, gera sentimentos de satisfação, interesse, compromisso etc.. No entanto, quando há 

baixa motivação entre os membros, o clima organizacional tende a cair. Nesse sentido, 

quando houver motivação na equipe e o órgão conseguir canalizá-la para seus objetivos, 

haverá um ambiente propício para um aumento da produtividade. O que se observa pelo 

gráfico 49 é que 62,5% dos servidores se vêem motivados em relação ao trabalho. No entanto, 

há que se considerar que uma parcela significativa dos respondentes, 20,5%, não se 

posicionou a respeito, o que pode indicar certo desconforto em responder a questão. Ademais, 

ressalta-se que 17,1% dos servidores demonstraram desmotivação no trabalho, o que merece 

atenção do órgão para que sejam analisados os fatores que levam a esse quadro. 

 
Tabela 46: Sinto-me motivado em relação ao meu trabalho  

  

Válidos
Em 

branco

Sinto-me motivado em relação ao meu trabalho 88 2 0,74 2,00 1,21 -2,00 2,00

Mínimo Máximo

N

Média Moda
Desvio 

padrão

 
 
 

Gráfico 49: Sinto-me motivado em relação ao meu trabalho 
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Sou elogiado quando faço um bom trabalho 

O elogio é uma forma de reforço positivo para que o servidor seja valorizado e 

reconhecido profissionalmente. O gráfico 50 indica que 63,2% dos servidores reconhecem 

que são elogiados quando fazem um bom trabalho, enquanto 13,8% não sabem afirmar, o que 

talvez indique certo deinsteresse pela questão, dado que dificilmente o servidor não sabe dizer 

se seu trabalho é ou não elogiado. 

 
Tabela 47: Sou elogiado quando faço um bom trabalho 

  

Válidos
Em 

branco

Sou elogiado quando faço um bom trabalho 87 3 0,74 1,00 1,18 -2,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo

 
 

 

Gráfico 50: Sou elogiado quando faço um bom trabalho 

 

 
Existe adequada comunicação e colaboração entre as diferentes áreas de trabalho 

envolvidas nas atividades do setor 

 A comunicação é fundamental não apenas no âmbito interno do setor, mas também no 

externo, especialmente ao se considerar que, em muitos casos, diferentes etapas que compõem 

o mesmo processo macro de trabalho são desempenhadas por setores diversos, o que demanda 

a adequada comunicação e colaboração entre as unidades envolvidas. Assim, o gráfico 51 

expõe que 66,6% dos servidores percebem uma adequada comunicação e colaboração entre as 

diferentes áreas de trabalho envolvidas nas atividades do setor. 

 

Tabela 48: Existe adequada comunicação e colaboração entre as diferentes áreas de trabalho 

envolvidas nas atividades do setor 
  

Válidos
Em 

branco

Existe adequada comunicação e colaboração entre as

diferentes áreas de trabalho envolvidas nas atividades do setor
87 3 0,71 1,00 1,18 -2,00 2,00

Mínimo Máximo

N

Média Moda
Desvio 

padrão
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Gráfico 51: Existe adequada comunicação e colaboração entre as diferentes áreas de trabalho 

envolvidas nas atividades do setor 

 

 
Existe planejamento das tarefas do setor 

Planejar significa pensar no futuro, ter objetivos claros e traçar meios para alcançá-los. 

Se a organização não planeja, parece não ter rumo certo e somente se preocupa em replicar o 

que já é feito. Essa questão buscou saber se, na percepção dos servidores, existe planejamento 

das tarefas no órgão. Como resultado, destaca-se que quase 70% dos respondentes 

identificaram esse planejamento onde trabalham, mas 22,4% discordam. 

 
Tabela 49: Existe planejamento das tarefas do setor 

  

Válidos
Em 

branco

Existe planejamento das tarefas do setor 89 1 0,71 1,00 1,25 -2,00 2,00

Mínimo Máximo

N

Média Moda
Desvio 

padrão

 
 

 

Gráfico 52: Existe planejamento das tarefas do setor 

 
 

Recebo feedback da chefia em relação ao meu trabalho 

 O feedback serve como um mecanismo de reforço positivo e/ou negativo. Além de ser 

importante para o próprio servidor, que se sente valorizado e aprende com seus erros, mostra-
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se fundamental para a melhoria contínua do próprio setor. De acordo com o gráfico 53, a 

maioria absoluta dos respondentes recebem feedback da chefia, enquanto 18% não tem esse 

retorno e outros 18% se mostram neutros a respeito, o que pode indicar desconforto em 

responder a pergunta. 

 
Tabela 50: Recebo feedback da chefia em relação ao meu trabalho 

  

Válidos
Em 

branco

Recebo feedback da chefia em relação ao meu trabalho 89 1 0,71 2,00 1,25 -2,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo

 
 

 

Gráfico 53: Recebo feedback da chefia em relação ao meu trabalho 

 
 

A relação entre minhas contribuições e recompensas é justa, em comparação às 

contribuições e recompensas dos outros 

Essa questão reflete a teoria da equidade, na qual os indivíduos percebem suas 

próprias contribuições e as compara com as contribuições que as outras pessoas oferecem à 

organização; da mesma forma, compara as recompensas que recebe com as recompensas 

recebidas pelos outros. Deve haver um equilíbrio na balança contribuições versus 

recompensas, para que os servidores tenham um sentimento de justiça e satisfação. Pelo 

gráfico 54, depreende-se que 60,7% dos servidores percebem essa justeza em seu trabalho. 

Ressalta-se que uma significativa parcela, 22,5%, não se posicionou a respeito, o que pode 

sinalizar problemas de interpretação da questão ou desconforto por parte do respondente. 

 
Tabela 51: A relação entre minhas contribuições e recompensas é justa, em comparação às 

contribuições e recompensas dos outros 
  

Válidos
Em 

branco

A relação entre minhas contribuições e recompensas é justa,

em comparação às contribuições e recompensas dos outros
89 1 0,65 1,00 1,22 -2,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo
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Gráfico 54: A relação entre minhas contribuições e recompensas é justa, em comparação às 

contribuições e recompensas dos outros 
 

 

 
Meu setor é bem visto entre os outros setores 

 A imagem do setor pode impactar a motivação e o sentimento de orgulho do servidor. 

Observa-se que um pouco mais da metade dos servidores acredita que seu setor é bem visto 

entre os outros setores. Importa ressaltar que 30,7% dos respondentes não concordaram nem 

discordaram da afirmativa, talvez por desconhecimento acerca da imagem dos demais setores, 

que subsidia a comparação com seu próprio setor.  

 

Tabela 52: Meu setor é bem visto entre os outros setores 

  

Válidos
Em 

branco

Meu setor é bem visto entre os outros setores 88 2 0,59 2,00 1,25 -2,00 2,00

Mínimo Máximo

N

Média Moda
Desvio 

padrão

 
 

 

Gráfico 55: Meu setor é bem visto entre os outros setores 

 
 

O gráfico 55 indica heterogeneidade das respostas, fato corroborado pelo alto desvio 

padrão apresentado (1,25), conforme tabela 52, e que pode ser esclarecido por possíveis 
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cruzamentos, dentre eles o apresentado na tabela 53, que relaciona a imagem do setor com a 

lotação do servidor. Dessa forma, infere-se que, em geral, os servidores da Coordenação de 

Almoxarifados são os que, proporcionalmente, mais possuem a percepção de que seu setor 

não é bem visto. 

 

Tabela 53: Meu setor é bem visto versus Lotação 
Qual a sua lotação * Meu setor é bem visto entre os outros setores Crosstabulation

Count

0 0 0 1 2 3

3 1 10 8 5 27

0 0 3 2 6 11

0 1 5 5 1 12

4 4 7 1 11 27

0 2 2 1 3 8

7 8 27 18 28 88

SERAD/Assessoria

Coordenação de Compras

Comissão Permanente de Licitação

Coordenação de Contratos

Coordenação de Almoxarifados

Coordenação de Patrimônio

Qual a sua

lotação

Total

Discordo

totalmente

Discordo

parcialmente Neutro

Concordo

parcialmente

Concordo

totalmente

Meu setor é bem v isto entre os outros setores

Total

 
 

Tenho autonomia para desenvolver atividades e tomar decisões 

O senso de autonomia aguça o comprometimento e envolvimento dos servidores e, 

consequentemente, reflete na satisfação pessoal do indivíduo e no desempenho geral do 

órgão. Por essa questão, conclui-se que a maioria absoluta dos servidores acreditam ter 

autonomia para desenvolver atividades e tomar decisões, ainda que grande parte deles apenas 

concorde parcialmente com isso.  

 
Tabela 54: Tenho autonomia para desenvolver atividades e tomar decisões 

  

Válidos
Em 

branco

Tenho autonomia para desenvolver atividades e tomar decisões 89 1 0,56 1,00 1,15 -2,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo

 
 

 

Gráfico 56: Tenho autonomia para desenvolver atividades e tomar decisões 
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Meus conhecimentos e habilidades são bem aproveitados no órgão 

Tendo em vista a heterogeneidade de perfis e formações dos servidores do DEMAP, a 

questão das competências merece relevo. Nesse sentido, deve ser bem gerenciada para que se 

os conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores possam ser efetivamente traduzidos 

em melhores resultados para o órgão e maior satisfação para si próprios. Em geral, constata-se 

que um pouco mais da metade dos servidores (56,8%) acredita que seus conhecmentos e 

habilidades são bem aproveitados no órgão. Cumpre salientar, no entanto, o alto desvio 

padrão apresentado, equivalente a 1,34, o que revela grande dispersão dos resultados. 

 
Tabela 55: Meus conhecimentos e habilidades são bem aproveitados no órgão 

  

Válidos
Em 

branco

Meus conhecimentos e habilidades são bem aproveitados no

órgão
88 2 0,52 2,00 1,34 -2,00 2,00

Mínimo Máximo

N

Média Moda
Desvio 

padrão

 
 

 

Gráfico 57: Meus conhecimentos e habilidades são bem aproveitados no órgão 

 
 

Os servidores são recompensados pelo esforço e dedicação que dispensam ao órgão 

É cediço que o serviço público em geral possui algumas limitações no tocante ao 

modo de se recompensar o funcionário, visto que, por exemplo, aquele que se destaca por seu 

desempenho não pode ser "premiado", ao menos que se tenha respectivo amparo legal. No 

entanto, há que se ressaltar que a recompensa pode vir na forma de elogios, promoções, 

reconhecimento em geral pela contribuição que o servidor oferece ao órgão, sendo esse 

mecanismo de reforço positivo primordial para o processo motivacional dos funcionários. 

Cerca de 57% dos respondentes identificam que os servidores são recompensados pelo 

esforço e dedicação que dispensam ao órgão, mas 21,6% discordam desse fato. Outros 21,6% 

não se posicionaram a respeito. 
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Tabela 56: Os servidores são recompensados pelo esforço e dedicação que dispensam ao órgão 

  

Válidos
Em 

branco

Os servidores são recompensados pelo esforço e dedicação

que dispensam ao órgão
88 2 0,47 1,00 1,21 -2,00 2,00

Mínimo Máximo

N

Média Moda
Desvio 

padrão

 
 

 

Gráfico 58: Os servidores são recompensados pelo esforço e dedicação que dispensam ao órgão 

 
Sou incentivado a me capacitar por meio de cursos, treinamentos etc. 

A possibilidade de capacitação pode funcionar como um mecanismo de motivação 

para o servidor, além de uma forma de oxigenar o ambiente de trabalho mediante a agregação 

de novos conhecimentos. Pelo gráfico 59, as frequências dos escores 2 (concordo totalmente), 

1 (concordo parcialmente) e 0 (neutro) estão muito próximas (média de 22 casos cada). Vale 

frisar que essa parcela de pessoas que não se posicionaram pode ser oriunda da própria falta 

de envolvimento do servidor, que sequer percebe a postura do órgão frente a essa variável.   

 
Tabela 57: Sou incentivado a me capacitar por meio de cursos, treinamentos etc. 

  

Válidos
Em 

branco

Sou incentivado a me capacitar por meio de cursos,

treinamentos etc.
85 5 0,42 1,00 1,26 -2,00 2,00

Mínimo Máximo

N

Média Moda
Desvio 

padrão

 
 
 

Gráfico 59: Sou incentivado a me capacitar por meio de cursos, treinamentos etc. 
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Percebo que aqueles que possuem bom desempenho no trabalho progridem na carreira 

Essa questão visa a analisar a valorização dos servidores e a aplicação de critérios 

meritocráticos na ascensão funcional dos funcionários. Constata-se que 55,7% dos 

respondentes concordam que aqueles que possuem bom desempenho no trabalho progridem 

na carreira. No entanto, 29,6% dos servidores não identificam essa relação e 15,8% não 

concordam nem discordam. Assim, esse resultado suscita reflexões quanto ao estabelecimento 

de critérios claros e justos para que o servidor possa ascender em sua carreira. 

 
Tabela 58: Percebo que aqueles que possuem bom desempenho no trabalho progridem na 

carreira 

  

Válidos
Em 

branco

Percebo que aqueles que possuem bom desempenho no

trabalho progridem na carreira
88 2 0,38 1,00 1,24 -2,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo

 
 

 

Gráfico 60: Percebo que aqueles que possuem bom desempenho no trabalho progridem                        

na carreira 

 
Tenho possibilidades de crescimento profissional no órgão 

Depreende-se, pelo gráfico 61, que um pouco mais da metade dos servidores 

identificam possibilidades de crescimento profissional no órgão, mas 25,8% não enxergam 

esse mesmo contexto. Nota-se que o predomínio da concordância em relação aos demais 

escores já não fica mais tão evidente. Salienta-se ainda que uma expressiva parcela (22,5%) 

dos respondentes se mostra neutra a respeito, o que sugere desconforto em responder a 

questão ou um quadro de acomodação, considerando especialmente que essa variável tem 

importante impacto para a motivação do servidor.  

 

Tabela 59: Tenho possibilidades de crescimento profissional no órgão 
  

Válidos
Em 

branco

Tenho possibilidades de crescimento profissional no órgão 89 1 0,26 1,00 1,27 -2,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo
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Gráfico 61: Tenho possibilidades de crescimento profissional no órgão 

 
Sinto que o órgão inspira o progresso profissional do servidor 

Essa questão complementa a anterior, no que se refere à valorização do servidor e à 

sua possibilidade de crescimento no órgão. Observa-se, pela tabela 60, uma média muito 

baixa (0,23) e um alto desvio padrão (1,26) da questão. Além disso, diferentemente das 

questões anteriores, a maioria absoluta não preponderou positivamente em relação à variável, 

sendo que 46,5% identificam que o órgão inspira o progresso profissional do servidor, mas 

29,6% não reconhecem esse fato e 23,9% não se posicionaram, seja por desconforto ou 

desconhecimento. 

 
Tabela 60: Sinto que o órgão inspira o progresso profissional do servidor 

  

Válidos
Em 

branco

Sinto que o órgão inspira o progresso profissional do servidor 88 2 0,23 1,00 1,26 -2,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo

 
 

 

Gráfico 62: Sinto que o órgão inspira o progresso profissional do servidor 

 
Tenho autonomia para decidir sobre a flexibilização de meus horários 

 No que se refere à autonomia para decidir sobre a flexibilização de seus horários, fica 

evidenciado certo descontentamento em relação a essa variável, percebida pela queda na 
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frequência do escore 1 (concordo totalmente), pelo aumento da proporção de opiniões 

discordantes e pela média bastante baixa da questão, equivalente a 0,17. Uma vez que os 

servidores ficam sujeitos a regras institucionais da Casa e do próprio DEMAP, uma possível 

alternativa para minimizar esse efeito seria a adoção do banco de horas, especialmente com o 

ponto eletrônico, pois atrelaria o controle da carga horária cumprida pelo servidor à uma 

margem de flexibilização de seu horário de trabalho. 

 
Tabela 61: Tenho autonomia para decidir sobre a flexibilização de meus horários 

  

Válidos
Em 

branco

Tenho autonomia para decidir sobre a flexibilização de meus

horários
87 3 0,17 1,00 1,17 -2,00 2,00

Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo

N

Média

 
 

 

Gráfico 63: Tenho autonomia para decidir sobre a flexibilização de meus horários 

 
Há servidores suficientes para desenvolver as atividades do setor 

Essa questão evidencia que o DEMAP precisa de mais servidores de modo a garantir o 

desempenho das atividades do órgão. Pela primeira vez em relação às questões anteriores, a 

média foi negativa (-0,03) e predominou a discordância em relação à afirmação; ou seja, 

pode-se dizer que existe insuficiência do número de servidores para desenvolver as atividades 

do órgão, o que impacta negativamente para o clima organzacional, dado que pode haver 

sobrecarga de trabalho para alguns.  

 

Tabela 62: Há servidores suficientes para desenvolver as atividades do setor 
  

Válidos
Em 

branco

Há servidores suficientes para desenvolver as atividades do

setor
89 1 -0,03 -2,00 1,53 -2,00 2,00

N

Média Moda
Desvio 

padrão
Mínimo Máximo
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Gráfico 64: Há servidores suficientes para desenvolver as atividades do setor 

 
 

Ao se cotejar essa percepção à lotação do servidor (tabela 63), conclui-se que o setor 

que possui uma maior adequação da quantidade de funcionários para desenvolver as 

atividades necessárias é a Coordenação de Contratos, pois 75% reconhecem que há servidores 

suficientes no setor. 

Em contrapartida, cerca de 55% dos servidores da Coordenação de Almoxarifados e 

52% da Coordenação de Compras não percebem que haja servidores suficientes para 

desenvolver as atividades do setor, fato relevante devido ao ônus que pode ser causado por 

essa insuficiência de pessoal. 

 

Tabela 63: Há servidores suficientes versus lotação 
Qual a sua lotação * Há servidores suficientes para desenvolver as atividades do setor Crosstabulation

Count

0 1 0 0 2 3

10 4 4 5 4 27

2 3 0 3 3 11

0 1 2 3 6 12

9 6 4 3 5 27

1 3 1 3 1 9

22 18 11 17 21 89

SERAD/Assessoria

Coordenação de Compras

Comissão Permanente de Licitação

Coordenação de Contratos

Coordenação de Almoxarifados

Coordenação de Patrimônio

Qual a sua

lotação

Total

Discordo

totalmente

Discordo

parcialmente Neutro

Concordo

parcialmente

Concordo

totalmente

Há serv idores suf icientes para desenv olver as  at iv idades do setor

Total

 
 

As funções comissionadas são distribuídas de forma justa 

 Essa questão foi a que apresentou o resultado menos satisfatório no que se refere ao 

clima organizacional do DEMAP, com média de -0,13. Depreende-se, pelo gráfico 65, que 

40,2% dos respondentes identificam injustiça na distribuição das funções comissionadas e 

uma significativa parcela (27,6%) não se posicionou a respeito, fato que pode ser justificado 

por possível intimidação em responder a pergunta ou mesmo por indiferença em relação a 

essa variável. De toda forma, deve-se refletir acerca desse resultado, uma vez que essa 

percepção de justeza é fundamental para a motivação e engajamento dos servidores. 
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Tabela 64: As funções comissionadas são distribuídas de forma justa 

  

Válidos
Em 

branco

As funções comissionadas são distribuídas de forma justa 87 3 -0,13 0,00 1,22 -2,00 2,00

Mínimo Máximo

N

Média Moda
Desvio 

padrão

 
 

 

Gráfico 65: As funções comissionadas são distribuídas de forma justa 

 

  

À vista do resultado negativo dessa questão e com vistas a refiná-lo, efetuou-se um 

cruzamento entre essa variável e a ocupação de função comissionada pelo servidor (tabela 

65). Como resultado, depreende-se que, dentre aqueles que não exercem FC, cerca de 46% 

discordam da justeza na distribuição das funções ou se mostram neutros a respeito, sendo que 

apenas um deles concordou com a afirmativa. Já dentre aqueles que possuem FC-4, a 

proporção de discordância é de aproximadamente 44% e de concordância, quase 30%.  

Em geral, observa-se que, à medida em que o servidor ocupa postos mais altos, 

geralmente percebe uma maior justeza na distribuição das funções, conforme se extrai pela 

proporção de concordância e discordância em relação a essa variável dos servidores que 

detêm FC-5 ou FC-7. 

 
Tabela 65: As funções comissionadas são distribuídas de forma justa versus ocupação de FC 

FC * As funções comissionadas são distribuídas de forma justa Crosstabulation

Count

2 4 6 0 1 13

7 14 13 9 5 48

2 4 5 5 3 19

0 0 0 1 0 1

2 0 0 4 0 6

13 22 24 19 9 87

Não exerce FC

FC-4

FC-5

FC-6

FC-7

FC

Total

Discordo

totalmente

Discordo

parcialmente Neutro

Concordo

parcialmente

Concordo

totalmente

As f unções comissionadas são distribuídas de f orma justa

Total
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3.1.2.2 Análise descritiva das variáveis analisadas por múltipla escolha 

 Ao final do questionário, duas questões procuraram identificar, em síntese, quais 

fatores os servidores consideram que mais impactam positivamente e negativamente, 

respectivamente, sua motivação e produtividade no trabalho, conforme análises a seguir.  

 Ressalta-se que o enunciado de ambas as questões solicitava que o servidor assinalasse 

sua resposta conforme sua prioridade, assinalando 1, 2 ou 3, segundo o impacto do fator.  

 

Dentre os fatores abaixo, quais você considera que, atualmente, mais impactam 

positivamente sua motivação e produtividade no trabalho?  

Considerando a priorização prevista no enunciado da pergunta, utilizou-se uma 

ponderação, pela qual foi atribuído peso 3 para a primeira prioridade; 2 para a segunda; e 1 

para a terceira. Dessa forma, obtém-se o seguinte gráfico: 

 

Gráfico 66: Fatores que mais impactam positivamente a motivação e produtividade dos 

servidores (RESULTADO PONDERADO) 

 
Evidencia-se que o bom ambiente de trabalho é a opção que mais impacta 

positivamente a motivação e produtividade dos servidores do DEMAP. 

Como segundo e terceiro fatores mais impactantes, têm-se a relação com os superiores 

e a flexibilidade de horário. No entanto, importa ressaltar que, ao retirar da análise o critério 

de priorização, observa-se, conforme gráfico 67, uma inversão no impacto desses fatores; ou 

seja, ainda que a flexibilidade tenha sido assinalada por mais pessoas, ela não representou 

tanta relevância quanto a relação com os superiores. 
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Gráfico 67: Fatores que mais impactam positivamente a motivação e produtividade dos 

servidores 

 
Cumpre ressaltar, ainda, que um respondente assinalou a opção "Outro fator", 

descrevendo-o como "Mais servidores comprometidos para a Seção". 

 

Dentre os fatores abaixo, quais você considera que, atualmente, mais impactam 

negativamente sua motivação e produtividade no trabalho?  

De forma análoga à questão anterior, aplicou-se uma ponderação para se efetuar a 

presente análise. Como resultado, pode-se identificar (gráfico 68) que o fator que mais 

impacta negativamente a motivação e produtividade dos servidores do DEMAP é o trabalho 

rotineiro e, em seguida, a falta de funções comissionadas. 

 

Gráfico 68: Fatores que mais impactam negativamente a motivação e produtividade dos 

servidores (RESULTADO PONDERADO) 
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Constata-se, também, que, ao retirar o critério de priorização dos resultados, ocorre 

uma inversão dos fatores "falta de justeza na relação responsabilidades x benefícios" e 

"sobrecarga de trabalho", bem como dos fatores "conflitos entre funcionários do setor" e 

"outro fator". 

Por conseguinte, ainda que a sobrecarga de trabalho tenha sido assinalada por mais 

servidores, a falta de justeza representa maior impacto negativo proporcional. O mesmo 

ocorre com a questão de conflitos entre funcionários e outro fator mencionado pelo 

respondente. 

 
Gráfico 69: Fatores que mais impactam positivamente a motivação e produtividade dos 

servidores 

 
Salienta-se, ainda, que dezessete respondentes assinalaram a opção "Outro fator" como 

impactante para sua motivação e desempenho, acrescentando fatores como a falta de 

funcionários, servidores descompromissados, falta de reconhecimento e de autonomia e 

simplicidade do trabalho. 

 

3.2 Aplicação da análise fatorial 

A análise fatorial foi aplicada com o intuito de verificar possíveis alinhamentos entre 

as variáveis e definir agrupamentos a partir desses resultados. Segundo Mól et. al. (2010), a 

aplicação desse tipo de análise supõe que as variáveis podem ser agrupadas segundo suas 

correlações. Dessa forma, obtêm-se como resultado grupos com variáveis correlacionadas 

entre si. "Ao resumir os dados, a análise fatorial capta as dimensões latentes que representam 
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o conjunto de dados em um número menor de conceitos do que as variáveis individuais 

originais" (Hair et. al., 2005, apud Mól. et. al., 2010). 

 Corrar et. al. (2011) salientam que a análise fatorial é uma técnica multivariada de 

interdependência em que todas as variáveis são simultaneamente consideras, cada uma 

relacionada com as demais, com o objetivo de sumarizar as variáveis. Assim, concentram-se 

esforços nas questões que apresentam homogeneidade de resposta, tornando a análise 

inferencial exequível e factível, sem perda de informação relevante (Mól. et. al., 2010). 

Na verdade, a análise fatorial não se refere a uma única técnica 

estatística, mas a uma variedade de técnicas utilizadas para facilitar a 

interpretação dos dados observados diretamente. Isto é feito 

analisando-se os inter-relacionamentos entre as variáveis observadas, 

de tal modo que estas possam ser descritas convenientemente por um 

conjunto menor de categorias de conteúdo, chamado fatores. Assim, o 

objetivo da análise fatorial é a parcimônia, procurando definir o 

relacionamento entre as variáveis de modo simples e usando um 

número de fatores menor que o número original de variáveis. (NEIVA 

et. al., 2009, p. 3) 

Dessa forma, em suma, a análise fatorial visa condensar as variáveis originais em um 

menor conjunto de variáveis (fatores) e explicar a relação entre elas. O intuito é desvendar 

estruturas existentes, mas não observáveis diretamente (Corrar et. al., 2011, p. 74). 

 Nesse sentido, há que se ressaltar alguns pressupostos para se proceder a essa análise. 

O primeiro refere-se ao tamanho da amostra, cujo parâmetro não é consensual na literatura. 

Alguns autores falam em amostras superiores a 100 ou 300 casos, já Hair et. al. (2009) 

definem como o menor tamanho absoluto 50 observações, mas geralmente se considera o 

número de itens componentes da medida (Neiva et. al. 2009). Mól et. al. (2010) indicam que 

o tamanho da amostra deve ser no mínimo superior ao número de variáveis estudadas, de 

forma a estimar as matrizes de covariâncias e correlações. Ou seja, deve-se dispor de ao 

menos p + 1 observações amostrais, sendo p o total de variáveis. No entanto, como regra 

geral, recomenda-se que se tenha pelo menos cinco vezes mais observações do que o número 

de variáveis analisadas, e o tamanho mais aceitável teria uma proporção de dez para um 

(HAIR et. al., 2009).  

 Na presente pesquisa, pela própria delimitação da pesquisa no âmbito do DEMAP, a 

proporção alcançada foi de aproximadamente dois respondentes para cada variável. Pretende-

se, pois, que a pesquisa seja aplicada com amostras maiores em outras oportunidades de 

forma a consubstanciar o instrumento proposto. 

 Em que pese à referida limitação, vale frisar que o instrumento proposto apresentou 

consistência interna satisfatória. Isso se deve ao resultado obtido do alfa de Cronbach, 
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utilizado como instrumento de mensuração da confiabilidade dos dados. Conforme Mól et. al. 

(2010), essa análise determina a extensão em que os itens estão relacionados com os demais e 

a fidedignidade do constructo.  

O alfa pode assumir valores de 0 e 1, sendo que, quanto mais próximo de 1, maior a 

fidedignidade das dimensões do constructo (Corrar et. al., 2011). Ainda que não haja 

convergência em relação ao valor mínimo aceitável do alfa de Cronbach, como regra geral, 

assume-se que resultados a partir de 0,80 são considerados bons e, acima de 0,90, ótimos.  

Conforme descrito na tabela abaixo, emitida no SPSS, os coeficientes do alfa de 

Cronbach não padronizado e padronizado são, respectivamente, 0,916 e 0,920, com base em 

todas as variáveis do questionário, indicando a boa consistência do instrumento proposto. 

 
Tabela 66: Reliability Statistics (todas as variáveis) 

 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

,916 ,920 70 

 

  Se consideradas apenas as 55 variáveis a serem submetidas à análise fatorial, ou seja, 

aquelas analisadas mediante a escala do tipo Likert, obtém como resultados do alfa de 

Cronbach não padronizado e padronizado 0,958 e 0,959, respectivamente. 

 

Tabela 67: Reliability Statistics (55 variáveis do clima) 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

,958 ,959 55 

 

 Constata-se, pois, em vista da consistência dos dados, que a aplicação da análise 

multivariada é viável, pois o alfa pode ser considerado ótimo, superior ao valor recomendado. 

 

3.2.1 Extração dos fatores 

 O método de extração dos fatores utilizado foi a Análise de Componentes Principais 

(ACP), que, segundo Corrar et. al. (2011), baseia-se na combinação linear entre as variáveis, 

de forma que o máximo de variância seja explicado por essa combinação.  

 Corrar et. al. (2011) ressaltam, ainda, que a utilização desse método é recomendada 
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quando o pesquisador tiver interesse em determinar fatores que contenham o maior grau de 

explicação da variância possível, bem como para o tratamento dos dados para a utilização em 

outras técnicas estatísticas que sejam prejudicadas pela correlação entre as variáveis. Com 

efeito, Hair et. al. (2009) preconizam que essa análise é usada para se resumir a maior parte da 

informação  original (variância) a um número mínimo de fatores. 

 No caso da presente pesquisa, busca-se delimitar fatores consistentes, para se analisar 

como as variáveis componentes de cada fator se relacionam. 

 

3.2.2 Retenção dos fatores 

 Para a retenção dos fatores, considerou-se o critério de Kaiser, também chamado de 

critério da raiz latente ou do autovalor. Segundo esse critério, apenas os fatores com 

autovalores acima de 1,0 são considerados, sendo que o autovalor corresponde a quanto o 

fator consegue explicar da variância; isto é, quanto da variância total dos dados pode ser 

associada ao fator. Corrar et. al. (2011) advogam que, como se trabalha com dados 

padronizados, cada variável tem média zero e variância igual a 1,0; dessa forma, fatores com 

autovalores abaixo de 1,0 seriam menos significativos do que uma variável original. Por isso, 

fatores que explicam um valor de variância inferior à capacidade de explicação das próprias 

variáveis do estudo não são tratados. 

Preliminarmente, foram efetuadas várias tentativas sucessivas utilizando-se somente 

autovalores acima de 1,0. No entanto, para se chegar à solução definitiva rotacionada, optou-

se por considerar apenas os autovalores acima de 1,5, ainda que, ao fazer isso, a variância 

total explicada seja sacrificada, mas em prol de um resultado mais consistente. 

 

3.2.3 Rotação dos fatores 

 Corrar et. al. (2011) relatam que uma análise fatorial será útil pela sua capacidade de 

produzir fatores que possam ser traduzidos. Entretanto, em muitos casos, mais um de um fator 

explica muito bem o comportamento de uma das variáveis. Nesses casos, buscam-se soluções 

que expliquem o mesmo grau de variância total, mas que gerem resultados melhores em 

relação à sua interpretação, daí a importância da rotação. 

 Nesse sentido, Corrar et. al. (2011) apresentam diferentes métodos para se rotacionar 

os fatores, de forma a aumentar o poder explicativo deles: 

 Varimax: tipo de rotação ortogonal que visa a minimizar a ocorrência de uma variável 

possuir altas cargas fatoriais para diferentes fatores, permitindo que uma variável seja 

facilmente identificada com um único fator; 
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 Quartimax: tipo de rotação ortogonal que busca minimizar o número de fatores 

necessário para explicar cada variável. Ao fazer isso, tende a concentrar grande parte 

das variáveis em um único fator, tornando-se de difícil interpretação; 

 Equimax: rotação ortogonal que conjuga a rotação Varimax e a Quartimax; 

 Direct Oblimin: tipo de rotação oblíqua que permite alcançar autovalores elevados, 

mas aumenta a complexidade dos fatores, visto que cria relações entre os fatores que 

precisam ser analisadas em conjunto com os agrupamentos resultantes da análise 

fatorial; e 

 Promax: outro tipo de rotação oblíqua, mas que é mais rápida do que a Oblimin, sendo 

adequada para o tratamento de grandes bancos de dados em que o pesquisador acredite 

haver relacionamento entre os fatores. 

No caso da presente pesquisa, e após realizadas várias tentativas de rotação para que 

se chegasse a um resultado mais plausível, optou-se pelo método Promax; ou seja, uma 

rotação oblíqua, que, segundo Hair et. al. (2009), é mais realista, pois as dimensões inerentes 

que são teoricamente importantes não são supostas sem correlações entre si.  

 

3.2.4 Análise fatorial com todas as variáveis 

 Preliminarmente, foi feita uma tentativa de solução fatorial utilizando-se as 55 

variáveis originais do questionário, optando-se por substituir os dados ausentes da amostra 

pela média, com vistas a minimizar o impacto da exclusão desses dados para a análise. A 

partir dos resultados, constatou-se a baixa correlação entre as variáveis (menores que 0,40), 

conforme matriz de correlações constante do Anexo E. Ademais, conforme apontam Corrar 

et. al. (2011), os valores da tabela de significância (abaixo da matriz de correlação) devem ser 

próximos a zero para ser obter uma boa análise fatorial, o que não se observou. 

 Por outro lado, observa-se que o resultado do teste de Kaiser-Meyer-Olkin (Measure 

of Sampling Adequacy – MSA), índice usado para avaliar a adequação da análise fatorial, foi  

razoável (0,739), haja vista que, segundo Neiva et. al. (2009), valores obtidos por meio desse 

teste variam entre 0 e 1, em que 0,80 ou acima é admirável; 0,70 ou acima, mediano; 0,60 ou 

acima, medíocre; 0,50 ou acima, ruim; e abaixo de 0,50, inaceitável. Ou seja, quanto mais 

próximo de 1, mais favorável a matriz. 

 Ressalta-se, ainda, que o teste de esfericidade de Barlett, usado para identificar se 

existe relação suficiente entre as variáveis, apresentou resultado satisfatório (Sig. < 0,05). Isso 

porque, quanto mais próximo de zero for o nível de significância do teste de esfericidade de 

Bartlett, maior será a adequação da análise fatorial para um conjunto de dados. Mól et. al. 
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(2010) salientam esse teste busca examinar a hipótese de que as variáveis não sejam 

correlacionadas na população; ou seja, a matriz de correlação da população é uma matriz 

identidade em que cada variável se correlaciona perfeitamente com ela própria (r=1), mas não 

apresenta correlação com outras variáveis (r=0). Nesse sentido, a significância não deve 

ultrapassar 0,05, pois, caso isso ocorra, é provável que a correlação das variáveis seja muito 

pequena, impedindo a aplicação da análise fatorial (Corrar et. al., 2011). 

  

Tabela 68: KMO and Bartlett's Test (55 variáveis) 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,739 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 3272,804 

df 1485 

Sig. ,000 

 

 Destaca-se, ainda, pela tabela abaixo, que 13 fatores conseguem explicar 74,417% da 

variância dos dados originais, o que se mostrou difícil de ser interpretado pela elevada 

quantidade de fatores e por sua inconsistência lógica. 

  

 

Tabela 69: Total Variance Explained (55 variáveis) 
 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 17,011 30,929 30,929 17,011 30,929 30,929 

2 3,540 6,437 37,366 3,540 6,437 37,366 

3 2,836 5,157 42,523 2,836 5,157 42,523 

4 2,672 4,858 47,381 2,672 4,858 47,381 

5 2,513 4,569 51,949 2,513 4,569 51,949 

6 2,110 3,836 55,786 2,110 3,836 55,786 

7 1,862 3,386 59,172 1,862 3,386 59,172 

8 1,663 3,024 62,196 1,663 3,024 62,196 

9 1,583 2,877 65,074 1,583 2,877 65,074 

10 1,422 2,585 67,659 1,422 2,585 67,659 

11 1,392 2,531 70,190 1,392 2,531 70,190 

12 1,173 2,133 72,323 1,173 2,133 72,323 

13 1,152 2,094 74,417 1,152 2,094 74,417 

14 ,984 1,789 76,206       

15 ,918 1,669 77,874       

16 ,852 1,549 79,424       

17 ,816 1,483 80,907       

18 ,749 1,362 82,269       

19 ,739 1,343 83,612       

20 ,669 1,217 84,829       

21 ,633 1,150 85,980       

22 ,582 1,058 87,038       

23 ,562 1,022 88,060       
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24 ,533 ,969 89,028       

25 ,492 ,895 89,924       

26 ,478 ,869 90,793       

27 ,412 ,749 91,541       

28 ,374 ,681 92,222       

29 ,355 ,645 92,867       

30 ,336 ,610 93,478       

31 ,309 ,562 94,040       

32 ,300 ,545 94,585       

33 ,295 ,537 95,123       

34 ,273 ,496 95,619       

35 ,231 ,419 96,038       

36 ,222 ,404 96,442       

37 ,217 ,395 96,837       

38 ,200 ,364 97,201       

39 ,190 ,345 97,546       

40 ,179 ,326 97,872       

41 ,164 ,299 98,171       

42 ,136 ,248 98,418       

43 ,122 ,222 98,641       

44 ,114 ,207 98,848       

45 ,102 ,186 99,034       

46 ,089 ,162 99,196       

47 ,082 ,150 99,346       

48 ,076 ,138 99,484       

49 ,063 ,114 99,598       

50 ,054 ,099 99,697       

51 ,046 ,084 99,780       

52 ,037 ,067 99,847       

53 ,034 ,062 99,909       

54 ,027 ,050 99,959       

55 ,023 ,041 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

3.2.5 Tentativa com 46 variáveis 

 Em vista dos resultados acima e considerando a relevância das variáveis para o 

diagnóstico do clima, a proporção de correlações superiores a 0,2 (conforme a matriz de 

correlação constante do Anexo E) e seu respectivo desvio padrão, foram retiradas 9 variáveis, 

apresentadas na tabela 70, com o fito de se obter uma análise fatorial mais satisfatória. 

 
Tabela 70: Exclusão de 9 variáveis 

 

Tenho autonomia para decidir sobre a flexibilização de meus horários 

O horário de trabalho é adequado para que eu desempenhe minhas atividades 

O horário de trabalho permite que eu tenha uma boa qualidade de vida 

Atendo às expectativas que meus superiores possuem em relação ao meu trabalho 

Disponho das ferramentas e equipamentos necessários para realizar minhas tarefas 

O ambiente físico de trabalho é agradável 
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Em minha opinião, tenho um bom desempenho no trabalho 

A chefia acompanha as atividades e resultados do setor 

Meus superiores se preocupam com a qualidade do trabalho produzido no setor 

  
O KMO melhorou e passou para 0,814, o que pode ser considerado ótimo. Ademais, o 

teste de esfericidade continua validando a utilização da análise fatorial (Sig. < 0,05). 

 
Tabela 71: KMO and Bartlett's Test (46 variáveis) 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,814 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 2614,127 

df 1035 

Sig. ,000 

 
  

No que se refere à porcentagem da variância explicada, depreende-se que 11 fatores 

explicam 73,635% da variação total, o que indica uma queda pequena do poder de explicação 

e uma positiva redução do número de fatores, considerando-se a exclusão das 9 variáveis. 

  
Tabela 72: Total Variance Explained (46 variáveis) 

 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 16,183 35,181 35,181 16,183 35,181 35,181 

2 2,934 6,378 41,559 2,934 6,378 41,559 

3 2,714 5,901 47,460 2,714 5,901 47,460 

4 2,231 4,851 52,310 2,231 4,851 52,310 

5 1,866 4,055 56,366 1,866 4,055 56,366 

6 1,657 3,602 59,968 1,657 3,602 59,968 

7 1,501 3,263 63,231 1,501 3,263 63,231 

8 1,435 3,118 66,349 1,435 3,118 66,349 

9 1,181 2,568 68,918 1,181 2,568 68,918 

10 1,150 2,501 71,419 1,150 2,501 71,419 

11 1,020 2,216 73,635 1,020 2,216 73,635 

12 ,943 2,049 75,684       

13 ,864 1,879 77,563       

14 ,811 1,762 79,326       

15 ,712 1,549 80,874       

16 ,688 1,495 82,370       

17 ,654 1,421 83,791       

18 ,629 1,368 85,159       

19 ,581 1,263 86,422       

20 ,566 1,230 87,652       

21 ,501 1,090 88,742       

22 ,467 1,016 89,758       

23 ,415 ,901 90,659       
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24 ,403 ,875 91,535       

25 ,372 ,809 92,344       

26 ,336 ,730 93,074       

27 ,305 ,663 93,737       

28 ,290 ,631 94,369       

29 ,280 ,608 94,976       

30 ,259 ,563 95,540       

31 ,246 ,534 96,074       

32 ,239 ,520 96,594       

33 ,207 ,451 97,045       

34 ,196 ,425 97,470       

35 ,184 ,400 97,870       

36 ,152 ,330 98,201       

37 ,139 ,302 98,503       

38 ,126 ,275 98,778       

39 ,110 ,239 99,017       

40 ,090 ,197 99,213       

41 ,083 ,181 99,395       

42 ,076 ,166 99,561       

43 ,063 ,136 99,697       

44 ,057 ,124 99,821       

45 ,043 ,094 99,915       

46 ,039 ,085 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

3.2.6 Tentativa com 42 variáveis 

 Uma nova tentativa foi realizada considerando, para cada variável, a quantidade de 

correlações superiores a 0,3 e seu desvio padrão, resultando na retirada de mais 4 variáveis 

(tabela 73): 

 

Tabela 73: Exclusão de 4 variáveis 

 

A remuneração que recebo é compatível com minhas responsabilidades e minha carga de trabalho 

Há servidores suficientes para desenvolver as atividades do setor 

Existe adequada disposição de móveis e equipamentos no meu setor 

Toda a equipe auxilia um novo funcionário em suas dificuldades 

  
Assim, percebe-se que o KMO melhorou ainda mais, passando para 0,835, e o teste de 

esfericidade permanece validando a utilização da solução fatorial (Sig. < 0,05). 

 

 

Tabela 74: KMO and Bartlett's Test (42 variáveis) 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,835 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 2400,641 

df 861 

Sig. ,000 
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Além disso, a tabela de explicação das variâncias apresenta que 9 fatores explicam 

71,612% do total; ou seja, houve queda do número de fatores atrelada a uma queda do poder 

de explicação. 

 
Tabela 75: Total Variance Explained (42 variáveis) 

 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 15,815 37,655 37,655 15,815 37,655 37,655 

2 2,830 6,739 44,394 2,830 6,739 44,394 

3 2,628 6,257 50,651 2,628 6,257 50,651 

4 2,052 4,885 55,536 2,052 4,885 55,536 

5 1,719 4,093 59,629 1,719 4,093 59,629 

6 1,383 3,292 62,921 1,383 3,292 62,921 

7 1,339 3,189 66,111 1,339 3,189 66,111 

8 1,208 2,875 68,986 1,208 2,875 68,986 

9 1,103 2,626 71,612 1,103 2,626 71,612 

10 ,983 2,341 73,953       

11 ,874 2,080 76,033       

12 ,818 1,947 77,980       

13 ,804 1,914 79,894       

14 ,674 1,605 81,499       

15 ,669 1,592 83,092       

16 ,614 1,461 84,553       

17 ,573 1,365 85,918       

18 ,540 1,286 87,204       

19 ,487 1,159 88,363       

20 ,440 1,047 89,410       

21 ,407 ,968 90,378       

22 ,359 ,855 91,233       

23 ,353 ,842 92,075       

24 ,324 ,771 92,845       

25 ,314 ,748 93,593       

26 ,289 ,688 94,281       

27 ,277 ,660 94,941       

28 ,260 ,620 95,561       

29 ,237 ,565 96,126       

30 ,232 ,553 96,678       

31 ,217 ,516 97,194       

32 ,186 ,442 97,636       

33 ,168 ,401 98,038       

34 ,140 ,334 98,371       

35 ,138 ,328 98,699       

36 ,112 ,266 98,965       

37 ,104 ,247 99,212       

38 ,096 ,228 99,441       

39 ,079 ,189 99,630       

40 ,061 ,146 99,776       
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41 ,049 ,117 99,893       

42 ,045 ,107 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 

3.2.7 Tentativa com 41 variáveis 

 Dessa vez, efetuou-se uma nova análise com base na quantidade de correlações 

superiores a 0,4 e no desvio padrão, resultando na exclusão de mais uma variável: "O 

relacionamento com meus superiores é respeitoso e cortês". Como resultado, obteve-se uma 

melhora no KMO (passou para 0,847) e o teste de esfericidade continua indicando adequação 

para a aplicação da análise fatorial (Sig. < 0,05). 

 

Tabela 76: KMO and Bartlett's Test (41 variáveis) 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,847 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 2328,911 

df 820 

Sig. ,000 

 

 Conforme tabela abaixo, permaneceu-se com nove fatores, mas com um aumento do 

poder de explicação, que passou para 72,024%. 

 

Tabela 77: Total Variance Explained (41 variáveis) 
 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 15,677 38,237 38,237 15,677 38,237 38,237 

2 2,830 6,903 45,140 2,830 6,903 45,140 

3 2,494 6,083 51,223 2,494 6,083 51,223 

4 1,987 4,847 56,070 1,987 4,847 56,070 

5 1,719 4,193 60,263 1,719 4,193 60,263 

6 1,341 3,272 63,535 1,341 3,272 63,535 

7 1,225 2,987 66,522 1,225 2,987 66,522 

8 1,154 2,815 69,336 1,154 2,815 69,336 

9 1,102 2,688 72,024 1,102 2,688 72,024 

10 ,945 2,305 74,330       

11 ,867 2,114 76,443       

12 ,810 1,975 78,418       

13 ,726 1,772 80,190       

14 ,674 1,643 81,833       

15 ,641 1,562 83,395       

16 ,590 1,438 84,834       

17 ,552 1,345 86,179       

18 ,540 1,317 87,496       

19 ,473 1,152 88,648       
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20 ,440 1,073 89,721       

21 ,394 ,961 90,681       

22 ,359 ,876 91,557       

23 ,353 ,860 92,417       

24 ,314 ,767 93,184       

25 ,289 ,706 93,890       

26 ,285 ,696 94,586       

27 ,266 ,648 95,234       

28 ,260 ,634 95,868       

29 ,237 ,578 96,446       

30 ,218 ,531 96,976       

31 ,216 ,527 97,503       

32 ,169 ,412 97,915       

33 ,143 ,349 98,264       

34 ,139 ,339 98,603       

35 ,114 ,279 98,882       

36 ,104 ,254 99,136       

37 ,097 ,237 99,373       

38 ,080 ,194 99,567       

39 ,073 ,178 99,745       

40 ,059 ,144 99,889       

41 ,045 ,111 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

 Com base nesses resultados, efetuou-se uma tentativa excluindo-se mais duas 

variáveis, mas, como não ser observou uma redução da quantidade de fatores, tampouco uma 

melhora significativa do KMO nem do poder de explicação da variância, acredita-se ter 

chegado a um modelo satisfatório para se proceder à interpretação dos fatores. 

 Ademais, acrescenta-se que, considerando essas 41 variáveis, obtém-se uma ótima 

consistência interna, conforme pode se depreender do coeficiente do alfa de Cronbach, igual a 

0,963. 

 

 

 

 

 

Tabela 78: Reliability Statistics (41 variáveis) 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

,963 ,964 41 

 

 Percebe-se, no entanto, que a matriz abaixo, que indica qual fator melhor explica cada 

uma das variáveis, suscita dúvidas em relação à composição de cada fator, visto que há 

valores de explicação muito próximos em vários casos. 
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Tabela 79: Component Matrix(a) (não rotacionada) 

 

  Component 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sou incentivado a me capacitar por meio de 
cursos, treinamentos etc. 

,577         

As funções comissionadas são distribuídas 
de forma justa 

,458   ,421      

Percebo que aqueles que possuem bom 
desempenho no trabalho progridem na 
carreira 

,452   ,440  ,397    

Tenho possibilidades de crescimento 
profissional no órgão 

,465      ,317 ,429  

Recebo tarefas que estão de acordo com 
minha capacidade profissional 

,466  ,589       

Sinto-me motivado em relação ao meu 
trabalho 

,656         

Sinto-me confortável com a contribuição que 
ofereço ao órgão 

,582 -,400        

A chefia demonstra liderança, dinamismo e 
proatividade em relação às atividades do 
setor 

,721    -,375     

Tenho confiança em relação à chefia da 
unidade 

,677  -,352 -,377      

Sinto-me à vontade para procurar meus 
superiores sempre que preciso 

,643  -,398 -,338      

A chefia colabora com a produtividade e 
resultado do trabalho em equipe 

,723  -,330       

Sou elogiado quando faço um bom trabalho ,597      ,389   

Existe planejamento das tarefas do setor ,702         

As opiniões e iniciativas dos funcionários são 
valorizadas no órgão 

,736         

Há sensibilidade e compreensão, pelos 
superiores, com relação aos problemas dos 
servidores 

,542  -,390  ,378     

Tenho autonomia para desenvolver 
atividades e tomar decisões 

,616   -,367      

Recebo solicitações claras e precisas para 
executar tarefas 

,700         

As tarefas são distribuídas de forma justa 
entre os servidores 

,644 ,373    ,382    

No meu setor, todos sabem com clareza 
suas respectivas atribuições 

,495 ,385 ,353   ,383    

Existe adequada comunicação entre a chefia 
e os servidores do setor 

,799         

Existe adequada comunicação e colaboração 
entre as diferentes áreas de trabalho 
envolvidas 

,663        -,420 

Meu setor é informado das decisões que o 
envolvem 

,605   ,310      

Meu setor é bem visto entre os outros 
setores 

,555       -,381  
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Gosto do meu ambiente de trabalho ,621     -,444    

Existe cooperação entre os colegas ,464 ,520   ,469     

O relacionamento no meu setor é amigável e 
respeitoso 

,606 ,495        

O funcionário que comete um erro é ajudado 
pelos colegas 

,538 ,345   ,475     

Os problemas são solucionados de forma 
adequada 

,541 ,524        

Um novo colega é bem recebido no setor ,515 ,340    -,383    

Gosto do trabalho que executo ,537  ,589       

Tenho disposição para assumir compromisso 
com o trabalho, independentemente de 
cobrança por parte da chefia 

,488  ,387 -,445      

Tenho orgulho de trabalhar onde trabalho ,640  ,381       

Estou satisfeito(a) com o interesse dos 
superiores pelo meu serviço 

,779 -,329        

Minhas atividades são importantes para o 
setor 

,678 -,372        

Os servidores são recompensados pelo 
esforço e dedicação que dispensam ao órgão 

,626  -,338       

A relação entre minhas contribuições e 
recompensas é justa, em comparação às 
contribuições e recompensas dos outros 

,644    ,301     

Tenho possibilidade de aprender coisas 
novas no setor 

,579 -,341        

Recebo feedback da chefia em relação ao 
meu trabalho 

,717         

Meus conhecimentos e habilidades são bem 
aproveitados no órgão 

,712 -,305        

Sinto que o órgão inspira o progresso 
profissional do servidor 

,634   ,441      

Estou satisfeito(a) com a forma de 
gerenciamento de conflitos em meu setor de 
trabalho 

,683         

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  9 components extracted. 
 

 Nesses casos, é indicada a aplicação da rotação dos fatores, conforme os diferentes 

métodos apresentados. No caso em tela, o método que se mostrou mais satisfatório para 

aumentar o poder de explicação dos fatores retidos foi o Promax, rotação oblíqua que gera 

fatores não correlacionados. Para o modelo proposto, ressalta-se que foram considerados 

apenas os fatores com autovalores acima de 1,5, de modo a diminuir o número de fatores 

retidos, ainda em que detrimento da porcentagem da variância total dos dados originais 

explicada pelos fatores. Ao assumir esse critério, obtém-se 5 (cinco) fatores com poder de 

explicação de 60,263% da variância total. 
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 Tabela 80: Total Variance Explained (rotação Promax e autovalor 1,5) 
 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

  Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 15,677 38,237 38,237 15,677 38,237 38,237 

2 2,830 6,903 45,140 2,830 6,903 45,140 

3 2,494 6,083 51,223 2,494 6,083 51,223 

4 1,987 4,847 56,070 1,987 4,847 56,070 

5 1,719 4,193 60,263 1,719 4,193 60,263 

6 1,341 3,272 63,535       

7 1,225 2,987 66,522       

8 1,154 2,815 69,336       

9 1,102 2,688 72,024       

10 ,945 2,305 74,330       

11 ,867 2,114 76,443       

12 ,810 1,975 78,418       

13 ,726 1,772 80,190       

14 ,674 1,643 81,833       

15 ,641 1,562 83,395       

16 ,590 1,438 84,834       

17 ,552 1,345 86,179       

18 ,540 1,317 87,496       

19 ,473 1,152 88,648       

20 ,440 1,073 89,721       

21 ,394 ,961 90,681       

22 ,359 ,876 91,557       

23 ,353 ,860 92,417       

24 ,314 ,767 93,184       

25 ,289 ,706 93,890       

26 ,285 ,696 94,586       

27 ,266 ,648 95,234       

28 ,260 ,634 95,868       

29 ,237 ,578 96,446       

30 ,218 ,531 96,976       

31 ,216 ,527 97,503       

32 ,169 ,412 97,915       

33 ,143 ,349 98,264       

34 ,139 ,339 98,603       

35 ,114 ,279 98,882       

36 ,104 ,254 99,136       

37 ,097 ,237 99,373       

38 ,080 ,194 99,567       

39 ,073 ,178 99,745       

40 ,059 ,144 99,889       

41 ,045 ,111 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 
  

Dessa forma, a matriz abaixo já permite uma classificação mais clara e precisa das 

variáveis em cada um dos fatores, considerado suas respectivas cargas fatoriais, que, segundo 
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Hair et. al. (2009), são a correlação de cada variável com o fator; ou seja, correspondem ao 

papel de cada variável na definição de cada fator. 

 
Tabela 81: Pattern Matrix(a) (cargas fatoriais) 

 

  Component 

  1 2 3 4 5 

Sinto que o órgão inspira o progresso profissional do servidor ,834     

Os servidores são recompensados pelo esforço e dedicação que 
dispensam ao órgão 

,749     

As funções comissionadas são distribuídas de forma justa ,731     

A relação entre minhas contribuições e recompensas é justa, em 
comparação às contribuições e recompensas dos outros 

,704     

Percebo que aqueles que possuem bom desempenho no trabalho 
progridem na carreira 

,647     

Tenho possibilidades de crescimento profissional no órgão ,621     

Existe planejamento das tarefas do setor ,570     

Meus conhecimentos e habilidades são bem aproveitados no órgão ,553   ,309  

Estou satisfeito(a) com o interesse dos superiores pelo meu serviço ,543     

Sou incentivado a me capacitar por meio de cursos, treinamentos 
etc. 

,540     

Tenho possibilidade de aprender coisas novas no setor ,454   ,410  

Sou elogiado quando faço um bom trabalho ,442 ,326    

Recebo feedback da chefia em relação ao meu trabalho ,405   ,310  

Estou satisfeito(a) com a forma de gerenciamento de conflitos em 
meu setor de trabalho 

,303     

Tenho confiança em relação à chefia da unidade  1,002    

Sinto-me à vontade para procurar meus superiores sempre que 
preciso 

 ,930    

A chefia colabora com a produtividade e resultado do trabalho em 
equipe 

 ,849    

A chefia demonstra liderança, dinamismo e proatividade em relação 
às atividades do setor 

 ,704 ,317   

Recebo solicitações claras e precisas para executar tarefas  ,619 ,427   

As opiniões e iniciativas dos funcionários são valorizadas no órgão  ,603    

Existe adequada comunicação entre a chefia e os servidores do 
setor 

 ,582    

Tenho autonomia para desenvolver atividades e tomar decisões  ,554    

No meu setor, todos sabem com clareza suas respectivas 
atribuições 

  ,714   

As tarefas são distribuídas de forma justa entre os servidores   ,631   

Os problemas são solucionados de forma adequada   ,601  ,387 
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Meu setor é bem visto entre os outros setores   ,601   

Meu setor é informado das decisões que o envolvem   ,600   

Um novo colega é bem recebido no setor  ,307 ,565   

O relacionamento no meu setor é amigável e respeitoso   ,552  ,417 

Existe adequada comunicação e colaboração entre as diferentes 
áreas de trabalho envolvidas 

  ,425   

Gosto do meu ambiente de trabalho   ,317   

Gosto do trabalho que executo    ,868  

Recebo tarefas que estão de acordo com minha capacidade 
profissional 

   ,838  

Tenho disposição para assumir compromisso com o trabalho, 
independentemente de cobrança por parte da chefia 

   ,681 ,372 

Sinto-me confortável com a contribuição que ofereço ao órgão    ,621  

Tenho orgulho de trabalhar onde trabalho   ,304 ,512  

Sinto-me motivado em relação ao meu trabalho    ,506  

Minhas atividades são importantes para o setor ,306 ,365  ,399  

Existe cooperação entre os colegas   ,336  ,843 

O funcionário que comete um erro é ajudado pelos colegas     ,756 

Há sensibilidade e compreensão, pelos superiores, com relação aos 
problemas dos servidores 

 ,427  -,362 ,515 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 10 iterations. 
 

 Hair et. al. (2009) salientam que, como a carga fatorial é a correlação da variável e do 

fator, a carga ao quadrado é a quantia de variância total da variável explicada pelo fator. 

Assim, uma carga de 0,30 reflete aproximadamente 10% de explicação e uma de 0,70, 50%.  

 Dessa forma, e considerando que cargas fatoriais na faixa de +- 0,30 a +- 0,40 já são 

consideradas razoáveis e acima de 0,50, significantes, constata-se um bom nível para 

interpretação da estrutura. 

 

3.2.8 Considerações sobre os fatores 

 Com base na aplicação da análise fatorial, identificam-se os fatores apresentados a 

seguir, analisados segundo seus resultados e a revisão de literatura. 

 

Fator 1: Desenvolvimento profissional 

 O fator que indica maior impacto para o diagnóstico do clima é o desenvolvimento 

profissional, responsável por 38,237% da variância explicada, podendo ser visto, segundo 
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Hair et. al. (2009), como o melhor resumo de relações lineares exibidas nos dados. 

Este fator é representado pelas seguintes variáveis: 

 

Tabela 82: Fator 1 

Desenvolvimento 

profissional 

Sinto que o órgão inspira o progresso profissional do servidor 

Os servidores são recompensados pelo esforço e dedicação que dispensam ao órgão 

As funções comissionadas são distribuídas de forma justa 

A relação entre minhas contribuições e recompensas é justa, em comparação às 

contribuições e recompensas dos outros 

Percebo que aqueles que possuem bom desempenho no trabalho progridem na carreira 

Tenho possibilidades de crescimento profissional no órgão 

Existe planejamento das tarefas do setor 

Meus conhecimentos e habilidades são bem aproveitados no órgão 

Estou satisfeito(a) com o interesse dos superiores pelo meu serviço 

Sou incentivado a me capacitar por meio de cursos, treinamentos etc. 

Tenho possibilidade de aprender coisas novas no setor 

Sou elogiado quando faço um bom trabalho 

Recebo feedback da chefia em relação ao meu trabalho 

Estou satisfeito(a) com a forma de gerenciamento de conflitos em meu setor de trabalho 

  

Observa-se que, de acordo com as estatísticas descritivas das questões já apresentadas, 

esse fator contempla várias variáveis que receberam avaliação ruim dos servidores. Nesse 

sentido, ressalta-se que, dentre os indicadores deste fator, o que apresentou maior média foi o 

"Tenho possibilidade de aprender coisas novas no setor", que teve média de 0,96, o que, em 

vista do resultado geral, não apresentou resultado favorável ao clima. 

 Coaduna-se a esse dado a média geral desse fator, equivalente a 0,55, sugerindo que o 

servidor do DEMAP, apesar de atribuir grande peso a essa dimensão, pode não perceber que o 

órgão estimule seu desenvolvimento profissional. Esse resultado requer atenção dos gestores 

do órgão, visto que pode repercutir em descontentamento e desestímulo dos servidores, o que, 

consequentemente, impacta a produtividade deles. 

Nesse sentido, torna-se fundamental que os servidores saibam claramente os critérios 

de progressão no órgão e que esses parâmetros estejam pautados por princípios justos e 

meritocráticos, para que se faça valer a situação de equidade proposta por Chiavenato (2009). 

Além da questão da promoção, há que se ressaltar a importância de se capacitar os 

servidores e gerir as competências deles em prol do órgão.  

 

Fator 2: Estilo de liderança 

 Este fator corresponde a 6,903% da variância explicada, sendo representado pelas 

variáveis abaixo: 
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Tabela 83: Fator 2 

Estilo de 

liderança 

Tenho confiança em relação à chefia da unidade 

Sinto-me à vontade para procurar meus superiores sempre que preciso 

A chefia colabora com a produtividade e resultado do trabalho em equipe 

A chefia demonstra liderança, dinamismo e proatividade em relação às atividades do setor 

Recebo solicitações claras e precisas para executar tarefas 

As opiniões e iniciativas dos funcionários são valorizadas no órgão 

Existe adequada comunicação entre a chefia e os servidores do setor 

Tenho autonomia para desenvolver atividades e tomar decisões 

  

Percebe-se que o estilo de liderança, apesar de representar uma parcela muito menor 

da variância total, em comparação ao primeiro fator, merece vulto em função do impacto dele 

para o setor, do ponto de vista organizacional, bem como para o servidor, considerando-se o 

ponto de vista pessoal. 

 A média deste fator é igual a 1,19, o que representa um resultado positivo para o clima 

e a própria produtividade do órgão. Em relação à avaliação das variáveis componentes deste 

fator, a menos bem avaliada foi a "Tenho autonomia para desenvolver atividades e tomar 

decisões". A esse respeito, cumpre salientar que um dos pilares da tendência gerencial na 

administração pública é a questão da autonomia dos servidores atrelada à sua 

responsabilização – "é preciso tornar combinar confiança com controle, dar mais autonomia 

ao gestor público, e fazê-lo mais responsabilizado por seus atos" (BRESSER PEREIRA, 

2005, p. 12). 

 Por outro lado, há que se ressaltar que, em geral, as chefias são bem reconhecidas no 

órgão, o que reforça a legitimidade das pessoas que ocupam esses postos.  

 

Fator 3: Relacionamento e comunicação no ambiente de trabalho 

 O fator "Relacionamento e comunicação no ambiente de trabalho" equivale a 6,083% 

da variância explicada e é composto pelas seguintes variáveis: 

 

Tabela 84: Fator 3 

Relacionamento 

e comunicação 

no ambiente de 

trabalho 

No meu setor, todos sabem com clareza suas respectivas atribuições 

As tarefas são distribuídas de forma justa entre os servidores 

Os problemas são solucionados de forma adequada 

Meu setor é bem visto entre os outros setores 

Meu setor é informado das decisões que o envolvem 

Um novo colega é bem recebido no setor 

O relacionamento no meu setor é amigável e respeitoso 

Existe adequada comunicação e colaboração entre as diferentes áreas de trabalho 

envolvidas 

Gosto do meu ambiente de trabalho 
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 No que se refere a este fator, que obteve média de 1,14, constata-se que as variáveis 

foram em geral, bem avaliadas. Aquelas relacionadas à comunicação no ambiente de trabalho, 

tais como "Existe adequada comunicação e colaboração entre as diferentes áreas de trabalho 

envolvidas nas atividades do setor" e "Meu setor é informado das decisões que o envolvem", 

receberam médias mais baixas, e as que estão mais relacionadas ao relacionamento entre as 

pessoas, como "O relacionamento no meu setor é amigável e respeitoso" e "Um novo colega é 

bem recebido no setor" foram algumas das que receberam melhores escores.  

 Esse resultado indica que o ambiente de trabalho no DEMAP contribui positivamente 

para o clima organizacional, fato que pode ser corroborado pelo resultado da variável "Gosto 

do meu ambiente de trabalho", que recebeu média de 1,59. 

 Dessa forma, os sentimentos de respeito e amizade mostraram-se presentes no órgão. 

No entanto, a comunicação pode ser mais bem trabalhada de modo a otimizar o trabalho. 

 

Fator 4: Identidade e compromisso com o trabalho 

 Este fator responde por 4,847% da variância explicada e é representado pelas variáveis 

abaixo: 

Tabela 85: Fator 4 

Identidade e 

compromisso 

com o 

trabalho 

Gosto do trabalho que executo 

Recebo tarefas que estão de acordo com minha capacidade profissional 

Tenho disposição para assumir compromisso com o trabalho, independentemente de cobrança 

por parte da chefia 

Sinto-me confortável com a contribuição que ofereço ao órgão 

Tenho orgulho de trabalhar onde trabalho 

Sinto-me motivado em relação ao meu trabalho 

Minhas atividades são importantes para o setor 

  

Este fator abrange questões afetas à identidade e ao compromisso do servidor em 

relação ao trabalho, o que impacta diretamente seu desempenho no órgão. 

Com média de 1,25, observa-se que esse fator afeta positivamente o clima 

organizacional no DEMAP, visto que, em geral, as variáveis receberam médias muito boas, à 

exceção daquela relacionada à motivação do servidor, cuja média foi de 0,74. A esse respeito, 

cumpre destacar que a motivação do servidor repercute na satisfação e interesse do servidor, 

traduzidos em melhores resultados para o órgão. 

À vista dos resultados deste fator, acredita-se haver potencial para canalizar a 

disposição e energia dos servidores em favor do órgão, consideradas suas necessidades e 

competências. 
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Fator 5: Cooperação e sensibilidade no ambiente de trabalho 

 O fator "Cooperação e sensibilidade no ambiente de trabalho" representa 4,193% da 

variância total e contempla as seguintes variáveis: 

 

Tabela 86: Fator 5 

Cooperação e 

sensibilidade 

no ambiente 

de trabalho 

Existe cooperação entre os colegas 

O funcionário que comete um erro é ajudado pelos colegas 

Há sensibilidade e compreensão, pelos superiores, com relação aos problemas dos servidores 

 

A média deste fator (1,32) evidencia que existem cooperação e condescendência no 

órgão, fundamentais para que se mantenha um amistoso ambiente de trabalho e um bom clima 

de trabalho. 

 

3.3.9 Outras análises a partir fatores extraídos 

 Segundo Hair et. al. (2009, p. 127), “o escore fatorial representa o grau em que cada 

indivíduo tem escore elevado no grupo de itens que têm cargas elevadas em um fator”. Dessa 

forma, procurou-se, a partir dos escores fatoriais médios de cada fator, investigar diferenças 

significantes em função de características do perfil dos servidores.  

Por oportuno, cumpre esclarecer que os escores fatoriais são padronizados com média 

0 (zero) e desvio-padrão igual a 1 (um). Assim, os valores (positivos ou negativos) indicam o 

quanto o escore médio de cada grupo em questão, para determinado fator, distancia-se da 

média geral zero, destacando-se positiva ou negativamente em relação aos demais grupos. 

Há que se ressaltar que, para efeito de apresentação nas tabelas a seguir, foram 

desconsiderados os valores nulos. Ademais, efetuados os cruzamentos entre os escores 

fatoriais e o sexo, tempo de atuação no DEMAP, escolaridade e cargo dos servidores, não se 

observou um resultado significativo que indicasse a diferença na percepção dos fatores em 

função dessas características. Dessa forma, serão analisadas, com este intuito, a idade, o 

tempo de Casa, a ocupação de função comissionada e a lotação dos servidores. 

 

 

 

Por idade 

 No que se refere ao cruzamento entre os escores fatoriais e a faixa etária dos 

servidores, depreende-se que aqueles com até 25 anos possuem uma percepção mais negativa, 



120 

 

 

ao se considerar a média atribuída a este fator, em relação aos quatro primeiros fatores: 

desenvolvimento profissional, estilo de liderança, relacionamento e comunicação no ambiente 

de trabalho e identidade e compromisso com o trabalho. Em contrapartida, esse grupo foi o 

que mais bem avaliou o fator 5 (cooperação e sensibilidade no ambiente de trabalho). 

 Ademais, cumpre salientar o resultado do fator 4, que obteve maior desvio negativo ao 

se considerar os servidores com até 30 anos de idade. 

Além desse grupo, ressalta-se o resultado apontado pelos servidores com mais de 60 

anos que possuem, em relação aos demais grupos, uma visão mais negativa em relação ao 

fator 5 (cooperação e sensibilidade no trabalho). 

 

Tabela 87: Fatores versus Idade 

IDADE Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5

até 25 anos -0,618 -0,413 -0,641 -1,194 0,429

De 26 a 30 anos -0,116 -0,161 -0,194 -1,039 0,120

De 31 a 35 anos -0,662 -0,478 -0,851 0,393 -0,696

De 36 a 40 anos -0,077 0,050 -0,328 -0,811 0,119

De 41 a 45 anos 0,431 0,247 0,282 0,537 0,089

De 46 a 50 anos -0,237 0,068 0,023 0,179 0,168

De 51 a 55 anos 0,191 0,007 0,195 0,116 0,052

De 56 a 60 anos 0,334 0,263 0,124 0,767 0,088

mais de 60 anos -0,133 -0,095 0,861 -0,047 -0,979  

 

Por tempo de Casa 

 Depara-se, pela tabela 88, que os servidores recém-chegados na Casa (com menos de 3 

anos) não possuem, em geral, e comparativamente ao demais servidores, uma boa percepção 

do clima no DEMAP, em especial em relação ao fator 4 (identidade e compromisso com o 

trabalho) que engloba fatores como motivação e satisfação com o trabalho etc..  

Nesse sentido, e considerando os cruzamentos efetuados anteriormente, torna-se 

fundamental que o Departamento atente para esse quadro negativo, visto que pode ser reflexo 

de outros fatores negativos percebidos por esse grupo (Anexo D).  

 

Tabela 88: Fatores versus Tempo de Casa 

TEMPO CASA Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5

Até 3 anos -0,355 -0,243 -0,310 -0,707 0,211

De 4 a 7 anos 0,241 0,137 0,042 0,092 0,324

De 8 a 11 anos -0,472 -0,252 -0,360 0,007 -0,770

De 12 a 15 anos -0,245 -0,348 0,238 0,340 -0,981

De 16 a 19 anos 0,168 0,028 0,042 0,023 -0,114

De 20 a 23 anos -0,248 -0,204 -0,288 0,170 0,183

De 24 a 27 anos 0,638 0,639 0,528 0,522 0,314

Mais de 27 anos 0,414 0,365 0,422 0,484 0,042  

 



121 

 

 

Por ocupação de função comissionada 

 De modo geral, e corroborando algumas conclusões preliminares, constata-se que 

aqueles que não ocupam função comissionada tendem a analisar as variáveis do clima de 

forma mais negativa do que aqueles que as possuem.  

Além disso, considerando os servidores comissionados, percebe-se que, quanto mais 

alto o posto que ocupa, ou seja, quanto maior sua FC, melhor sua percepção do clima 

organizacional no Departamento. 

 

Tabela 89: Fatores versus Ocupação de função comissionada 

FC Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5

Não exerce FC -0,434 -0,750 -0,325 -0,282 -0,536

FC-4 -0,092 -0,031 0,089 -0,154 0,018

FC-5 0,238 0,312 -0,160 0,233 0,106

FC-6 1,154 0,769 0,962 0,663 0,681

FC-7 0,614 0,584 0,362 0,819 0,351  

 

Por lotação 

 Conforme analisado anteriormente, constata-se que, comparativamente às demais 

unidades do DEMAP, a Coordenação de Almoxarifados foi a que apresentou um clima 

organizacional mais desfavorável, especialmente em relação ao fator 5, afeto à cooperação e 

sensibilidade no trabalho. 

 Por outro lado, há que se salientar que a Comissão Permanente de Licitação e o 

Serviço de Administração/Assessoria foram os setores mais bem avaliados por seus 

servidores. 

 

Tabela 90: Fatores versus Lotação 

LOTAÇÃO Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5

Comissão Permanente de Licitação 0,283 0,445 0,324 0,146 0,547

Coordenação de Almoxarifados -0,161 -0,218 -0,011 -0,044 -0,390

Coordenação de Compras -0,120 0,130 -0,056 -0,015 -0,016

Coordenação de Contratos 0,052 -0,083 -0,026 -0,122 0,262

Coordenação de Patrimônio 0,186 -0,274 -0,299 0,161 0,007

SERAD/Assessoria 0,701 0,344 0,420 0,042 0,484  
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4 CONCLUSÕES 

Este trabalho buscou diagnosticar o clima organizacional do Departamento de Material 

e Patrimônio da Câmara dos Deputados. Para tanto, serão apresentadas considerações sobre os 

resultados obtidos, tendo como pontos de partida o objetivo geral de descrever o clima 

organizacional do DEMAP e identificar possíveis relações entre as variáveis estudadas, e os 

objetivos específicos de avaliar percepções dos servidores do DEMAP em relação a variáveis 

do clima organizacional, traçar um agrupamento das variáveis analisadas, propiciando a 

identificação de diferentes fatores afetos ao clima organizacional naquele órgão e identificar 

fragilidades e possibilidades de melhoria do clima organizacional do DEMAP. 

À vista dos objetivos propostos, e considerando os resultados apresentados, constata-

se que, em geral, os servidores percebem um bom clima organizacional no DEMAP. Isso 

porque a média geral do clima equivale a 1,02, que, considerando a escala aplicada que varia 

de -2 a +2, representa um bom resultado, cumprindo destacar alguns pontos. 

A partir da tabela e do gráfico constantes dos Anexos A e B, respectivamente, que 

expõem as médias das 55 variáveis propostas, observa-se que questões afetas ao 

relacionamento no ambiente de trabalho receberam médias mais altas: a variável mais bem 

avaliada diz respeito ao relacionamento respeitoso e cortês com os superiores, que recebeu 

média de 1,82; a segunda variável, que teve 1,78 como média, refere-se ao acolhimento de um 

novo colega no setor; como terceira variável mais bem avaliada, tem-se o relacionamento 

amigável e respeito no setor, com média de 1,74. 

 Em contrapartida, questões relacionadas à carreira e ao desenvolvimento profissional 

dos servidores receberam médias mais baixas, como no caso daquela relativa à justiça na 

distribuição das funções comissionadas, que recebeu a pior média: -0,13. Ademais, questões 

como "Sinto que o órgão inspira o progresso profissional do servidor", "Tenho possibilidades 

de crescimento profissional no órgão", "Percebo que aqueles que possuem bom desempenho 

no trabalho progridem na carreira", "Sou incentivado a me capacitar por meio de cursos, 

treinamentos etc." e "Os servidores são recompensados pelo esforço e dedicação que 

dispensam ao órgão" tiveram média abaixo de 0,50, indicando pontos a serem desenvolvidos 

no DEMAP. 

Com efeito, a aplicação da análise fatorial corrobora esse entendimento, visto que o 

primeiro fator, “desenvolvimento profissional”, que corresponde a cerca de 38,24% da 

variância total explicada, recebeu a pior média dentre os fatores: 0,96.  

Em se tratando da solução fatorial, há que se ressaltar, ainda, a satisfatoriedade de sua 
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aplicação, não apenas por seus indicadores, mas também pelo significado dos fatores 

extraídos, que complementam alguns resultados preliminares e subsidiam outras análises 

importantes. 

Dessa forma, depara-se que os cinco fatores obtidos, quais sejam “desenvolvimento 

profissional”, “estilo de liderança”, “relacionamento e comunicação no ambiente de trabalho”, 

“identidade e compromisso com o trabalho” e “cooperação e sensibilidade no ambiente de 

trabalho”, encontram fundamento na literatura acerca do tema, mas não coincidem com a 

categorização proposta por algum autor apresentado. A despeito disso, percebe-se que esses 

fatores podem ser identificados em outras pesquisas de clima, ainda que sob outras 

denominações e inseridos em outra proposta fatorial.  

No que se refere a possíveis relações entre a percepção do clima e características de 

perfil dos servidores, impende destacar algumas conclusões obtidas a partir de cruzamentos 

apresentados, bem como das tabelas constantes do Anexo D. 

 Nesse sentido, depara-se que não há uma diferença significativa entre a percepção dos 

homens e a das mulheres em relação ao clima, ainda que a média atribuída por elas tenha sido 

maior (igual a 1,07, enquanto a dos homens foi de 0,96). 

 Ao efetuarmos o cruzamento entre a avaliação e a idade do respondente, percebe-se 

que os servidores mais jovens, com até 35 anos, possuem uma percepção um pouco mais 

negativa em relação ao clima. Com efeito, ao se considerar essa característica na avaliação 

dos fatores, depreende-se que os servidores mais jovens possuem uma percepção mais 

negativa do clima em relação aos quatro primeiros fatores: desenvolvimento profissional, 

estilo de liderança, relacionamento e comunicação no ambiente de trabalho e identidade e 

compromisso com o trabalho. Em contrapartida, esse grupo foi o que mais bem avaliou o fator 

5 (cooperação e sensibilidade no ambiente de trabalho). 

Já aqueles que possuem de 41 a 60 anos, que representam cerca de 65% do universo 

da pesquisa, identificam um clima mais favorável, talvez pelo fato de já estarem mais 

culturalizados de acordo com as normas e padrões da Casa. 

Por outro lado, evidencia-se que a média cai ao se considerar a visão dos servidores 

com mais de 60 anos, que, apesar de já terem passado por esse processo de absorção da 

cultura organizacional, estão mais próximos da aposentadoria, o que pode indicar um quadro 

de estagnação profissional. 

 Por outro turno, ao se analisar a diferença na percepção do clima em função do tempo 

de Casa do servidor, não ser observa nenhum tipo de tendência. No entanto, constata-se que 

os servidores com menos de 3 anos de Casa, grupo que representa a maioria relativa dos 
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respondentes (23,3%), atribui uma baixa média ao clima do DEMAP (0,77), perdendo apenas 

para o grupo composto por servidores que têm de 8 a 11 anos de Casa, cuja média foi de 0,75. 

Esse cenário negativo atribuído pelos recém-chegados na Casa pôde ser percebido 

especialmente em relação ao fator 4 (identidade e compromisso com o trabalho), que 

contempla fatores como motivação, satisfação com o trabalho etc..  

Em contrapartida, os servidores que já apresentam certa maturidade organizacional, 

entre 24 a 27 anos de Casa, percebem um bom clima no DEMAP, ressaltando que a maioria 

absoluta desse grupo (cerca de 67%) ocupa cargos gerenciais no órgão (acima de FC-4). 

 Com pertinência à ocupação de função comissionada, destacam-se alguns resultados: a 

justeza na distribuição das funções comissionadas é geralmente percebida por aqueles que as 

ocupam, especialmente no caso de funções gerenciais (FC-5 a FC-7).  

Além disso, ao se cruzar essa variável com a avaliação dos fatores, evidencia-se que, 

quanto mais alto o posto ocupado pelo servidor, ou seja, quanto maior sua FC, melhor sua 

percepção em relação ao clima organizacional no Departamento. Por outro lado, impõe-se 

observar que, mesmo aqueles servidores que não possuem comissão, acreditam que sua 

remuneração seja compatível com suas responsabilidades e sua carga de trabalho, o que 

sugere que talvez essa percepção negativa não seja necessariamente relacionada ao caráter 

pecuniário, mas ao senso de justeza na distribuição das FCs e na relação entre as 

contribuições e recompensas dos servidores, conforme resultado apontado no Anexo D. 

Ademais, o adequado gerenciamento de conflitos e o interesse dos superiores pelo 

serviço também foram mais bem avaliados na medida em que os servidores ocupam postos 

mais elevados. Essa proporção também é observada no tocante ao aproveitamento das 

competências dos servidores e a sua respectiva autonomia para desenvolver atividades e 

tomar decisões, visto que, possivelmente, ao assumir uma função comissionada, o servidor 

assume maiores responsabilidades e uma maior autonomia decorrente de seu posto. 

Já a avaliação relativa ao número suficiente de servidores se comportou de modo 

inverso: aqueles que ocupam funções comissionadas mais altas percebem mais a falta de 

servidores, talvez porque, como gerenciam setores, sofrem maior impacto dessa variável. Do 

mesmo modo, importa ressaltar que aqueles que ocupam escalões superiores identificam a 

possibilidade de crescimento no órgão, enquanto aqueles que não possuem FC avaliam mal 

essa perspectiva, fato que se mostra negativo para o órgão, tendo em vista que a possibilidade 

de ascensão é um fator muito relevante para a motivação do servidor. 

 Por fim, ao confrontar a percepção do clima com a lotação do servidor, depara-se que 

o Serviço de Administração e a Comissão Permanente de Licitação não apresentam pontos 
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negativos evidentes no que se refere às variáveis avaliadas, sendo que esse dois setores 

receberam médias muito boas: 1,36 e 1,25, respectivamente, além do fato de que todos os seus 

escores fatoriais médios foram bastante favoráveis em relação aos outros setores. Em face 

desse resultado, cumpre dar vulto ao fato de que todos os servidores da CPL ocupam função 

comissionada, o que pode impactar esse resultado, em função da análise anterior.  

 No que se refere aos demais setores, salienta-se que a Coordenação de Almoxarifados 

foi a que apresentou menor média, equivalente a 0,88, e, portanto, um clima menos favorável, 

tendo como principais pontos negativos, conforme a percepção de seus servidores, a justeza 

na distribuição das tarefas e o número insuficiente de pessoal. Essas duas variáveis também se 

mostraram negativas na Coordenação de Compras. A Coordenação de Contratos, por sua vez, 

teve como pontos mal percebidos o incentivo para a capacitação dos servidores e a autonomia 

para decidir sobre a flexibilidade de seus horários, sendo este último também mal avaliado na 

Coordenação de Patrimônio. 

 À vista de todo o exposto, e com base na revisão de literatura, conclui-se que, apesar 

de apresentar algumas fragilidades, em especial referentes ao desenvolvimento profissional do 

servidor, o Departamento de Material e Patrimônio possui um bom clima organizacional, haja 

vista o resultado geral atribuído às variáveis analisadas, ressaltando principalmente o aspecto 

positivo do relacionamento no órgão.  

Espera-se que os gestores desse órgão, bem como da Câmara dos Deputados em geral, 

reflitam sobre esses resultados, de modo a fomentar o debate teórico e prático acerca do clima 

organizacional e de outros temas afetos à gestão de pessoas, propiciando a consolidação de 

um panorama geral dessa instituição e um alinhamento voltado à melhoria da produtividade 

atrelada à satisfação, motivação e compromisso de seus servidores. Ademais, considerando a 

limitação do tamanho do universo pesquisado, especialmente em vista da aplicação da análise 

fatorial, recomenda-se que a pesquisa seja aplicada com amostras maiores de forma a 

consubstanciar a presente pesquisa. 
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ANEXO A – Questionário: PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Prezado(a) servidor(a), 

Esta pesquisa de clima organizacional faz parte da monografia do curso de 

especialização em Gestão Pública Legislativa que estou concluindo na Casa. O objetivo 

deste trabalho é identificar fatores relacionados à satisfação e à motivação dos servidores 

do DEMAP em prol da produtividade no trabalho. 

Ressalto que as informações prestadas pelos servidores serão mantidas em sigilo 

absoluto e, ainda, que o resultado da pesquisa será analisado de forma consolidada, ou 

seja, será somente apresentada a porcentagem dos servidores que compartilham 

determinada opinião. 

É muito importante que você participe da pesquisa, pois, dessa forma, ajudará no 

diagnóstico de como o servidor do DEMAP percebe sua relação com o trabalho nesse 

órgão.  

Desde já, agradeço sua colaboração. 

Maria Fernanda Saback 
COPAT/ Seção de Fiscalização 

Ramal 6-4825 
 

PERFIL 

 

Gênero: (      ) Masculino (      ) Feminino 

 

Faixa etária:  (      ) até 25 anos  (      ) de 26 a 30 anos (      ) de 31 a 35 
anos 

(      ) de 36 a 40 anos (      ) de 41 a 45 anos (      ) de 46 a 50 
anos 

(      ) de 51 a 55 anos (      ) de 56 a 60 anos (      ) mais de 60 
anos 

 

Escolaridade (curso completo): (      ) nível médio (      ) nível superior  
    (      ) especialização (      ) mestrado (      ) doutorado 

 

Há quanto tempo trabalha no DEMAP?  _______ anos ou ______ meses 

 

Antes do DEMAP, trabalhou em outro órgão?  

(      ) Não (      ) Sim. Por quanto tempo? _______ anos ou ______ meses 

 

Em qual setor trabalha?  

(      ) SERAD/Assessoria  (      ) Coordenação de Compras 
(      ) Secretaria Executiva da CPL (      ) Coordenação de Contratos  
(      ) Coordenação de Almoxarifados (      ) Coordenação de Patrimônio

Cargo: (      ) Nível médio  (      ) Nível superior 

 

Exerce função comissionada? (      ) Não (      ) Sim. Qual? FC-_______ 
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A seguir serão apresentadas algumas afirmativas sobre seu trabalho no DEMAP. Marque, 

conforme a percepção que possui em relação ao trabalho em seu setor, a opção que indica se você 

concorda com a afirmação (totalmente ou parcialmente), se discorda (totalmente ou parcialmente) 

ou se sua opinião é neutra (nem concordando, nem discordando da assertiva). 

 

ITEM A SER AVALIADO 
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O horário de trabalho permite que eu tenha uma boa qualidade de vida.      
O horário de trabalho é suficiente para que eu desempenhe minhas 
atividades com eficiência e qualidade. 

     

Tenho autonomia para decidir sobre a flexibilização de meus horários.      
Sou incentivado a me capacitar por meio de cursos, treinamentos etc.       
A remuneração é compatível com minhas responsabilidades e minha 
carga de trabalho.  

     

As funções comissionadas são distribuídas de forma justa.       
Percebo que aqueles que possuem bom desempenho no trabalho 
progridem na carreira.  

     

Atendo às expectativas que meus superiores possuem em relação ao 
meu trabalho. 

     

Tenho possibilidades de crescimento profissional no órgão.      
Em minha opinião, tenho um bom desempenho no trabalho.      
Recebo tarefas que estão de acordo com minha capacidade profissional.      
Sinto-me motivado em relação ao meu trabalho.      
Sinto-me confortável com a contribuição que ofereço ao órgão.      
A chefia demonstra liderança, dinamismo e proatividade em relação às 
atividades do setor. 

     

Tenho confiança em relação à chefia da unidade.      
A chefia acompanha as atividades e resultados do setor.       
Sinto-me à vontade para procurar meus superiores sempre que preciso.      
A chefia colabora com a produtividade e resultado do trabalho da equipe.      
Sou elogiado quando faço um bom trabalho.      
Existe planejamento das tarefas do setor.      
As opiniões e iniciativas dos funcionários são valorizadas no órgão.      
Meus superiores se preocupam com a qualidade do trabalho produzido 
no setor. 

     

O relacionamento com meus superiores é respeitoso e cortês.      
Há sensibilidade e compreensão, pelos superiores, com relação aos 
problemas dos servidores. 

     

Tenho autonomia para desenvolver atividades e tomar decisões.      
Recebo solicitações claras e precisas para executar tarefas.      
As tarefas são distribuídas de forma justa entre os servidores.      
No meu setor, todos sabem com clareza suas respectivas atribuições.      
Existe adequada comunicação entre a chefia e os servidores do setor.      
Existe adequada comunicação e colaboração entre as diferentes áreas 
de trabalho envolvidas nas atividades do setor. 

     

Meu setor é informado das decisões que o envolvem.      
Meu setor é bem visto entre os outros setores.      
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Gosto do meu ambiente de trabalho.      
Existe cooperação entre os colegas.      
O relacionamento no meu setor é amigável e respeitoso.      
O funcionário que comete um erro é ajudado pelos colegas.      
Há servidores suficientes para desenvolver as atividades do setor.      
Os problemas são solucionados de forma adequada.      
Um novo colega é bem recebido no setor.      
Toda a equipe auxilia um novo funcionário em suas dificuldades.      
Gosto do trabalho que executo.      
Tenho disposição para assumir compromisso com o trabalho, 
independentemente de cobrança por parte da chefia. 

     

Tenho orgulho em trabalhar onde trabalho.      
Estou satisfeito(a) com o interesse dos superiores pelo meu serviço.      
Minhas atividades são importantes para o setor.      
Os servidores são recompensados pelo esforço e dedicação que 
dispensam ao órgão. 

     

A relação entre minhas contribuições e recompensas é justa, em 
comparação às contribuições e recompensas dos outros. 

     

Tenho possibilidade de aprender coisas novas no setor.      
Recebo feedback da chefia em relação ao meu trabalho.       
Meus conhecimentos e habilidades são bem aproveitados no órgão.      
Sinto que o órgão inspira o progresso profissional do servidor.      
Disponho das ferramentas e equipamentos necessários para realizar as 
tarefas. 

     

Existe adequada disposição de móveis e equipamentos no meu setor.      
O ambiente físico de trabalho é agradável.      
Estou satisfeito(a) com a forma de gerenciamento de conflitos em meu 
setor de trabalho. 

     

 

Dentre os fatores abaixo, quais você considera que, atualmente, mais impactam positivamente sua 
motivação e produtividade no trabalho? (Ordene até 3 opções, conforme sua prioridade, 
assinalando 1 para o fator que possui o maior impacto positivo, 2 para o que possui o segundo maior 
impacto positivo e 3 para o que possui o terceiro maior impacto positivo) 

(      ) Possibilidade de ascensão no órgão 

(      ) Autonomia no desempenho das tarefas 

(      ) Flexibilidade de horários 

(      ) Bom ambiente de trabalho  

(      ) Reconhecimento 

(      ) Trabalho variado e desafiante 

(      ) Relação com a chefia 

 

(      ) Outro: ________________________________________________________|____________ 
 

Dentre os fatores abaixo, quais você considera que, atualmente, mais impactam negativamente 
sua motivação e produtividade no trabalho? (Ordene até 3 opções, conforme sua prioridade, 
assinalando 1 para o fator que possui o maior impacto negativo, 2 para o que possui o segundo 
maior impacto negativo e 3 para o que possui o terceiro maior impacto negativo) 

(      ) Falta de funções comissionadas 

(      ) Sobrecarga de trabalho 

(      ) Supervisão da chefia 

(      ) Conflitos entre funcionários do setor 

(      ) Trabalho rotineiro 

(      ) Falta de justeza na relação responsabilidades x benefícios 

(      ) Outro: ____________________________________________________________________ 
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Que sugestões você daria para melhorar o ambiente de trabalho, a satisfação, o desempenho, a 
qualidade de vida, a motivação ou a realização profissional dos servidores do seu órgão? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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ANEXO B – Estatísticas descritivas das 55 variáveis, segundo a ordem crescente 

das médias  

Respostas 

válidas

Respostas 

em branco
Média Moda

Desvio 

Padrão

Discordo 

totalmente

Discordo 

parcialmente
Neutro

Concordo 

parcialmente

Concordo 

totalmente

O relacionamento com meus superiores é respeitoso e cortês 89 1 1,82 2,00 0,59 1,1 3,4 6,7 88,8

Um novo colega é bem recebido no setor 89 1 1,78 2,00 0,64 1,1 1,1 1,1 12,4 84,3

O relacionamento no meu setor é amigável e respeitoso 88 2 1,74 2,00 0,51 3,4 19,3 77,3

O horário de trabalho é adequado para que eu desempenhe minhas 

atividades com eficiência e qualidade
89 1 1,63 2,00 0,82 2,2 2,2 1,1 19,1 75,3

Tenho disposição para assumir compromisso com o trabalho, 

independentemente de cobrança por parte da chefia
89 1 1,63 2,00 0,68 2,2 4,5 21,3 71,9

Gosto do meu ambiente de trabalho 88 2 1,59 2,00 0,80 2,3 1,1 2,3 23,9 70,5

Tenho confiança em relação à chefia da unidade 89 1 1,51 2,00 1,00 3,4 3,4 6,7 12,4 74,2

Em minha opinião, tenho um bom desempenho do trabalho 88 2 1,50 2,00 0,66 9,1 31,8 59,1

Sinto-me à vontade para procurar meus superiores sempre que 

preciso
88 2 1,49 2,00 1,09 5,7 2,3 5,7 10,2 76,1

O horário de trabalho permite que eu tenha uma boa qualidade de 

vida
89 1 1,45 2,00 0,97 3,4 3,4 3,4 24,7 65,2

Meus superiores se preocupam com a qualidade do trabalho 

produzido no setor
89 1 1,44 2,00 0,98 3,4 3,4 4,5 23,6 65,2

A chefia acompanha as atividades e resultados do setor 86 4 1,43 2,00 0,83 4,7 8,1 26,7 60,5

Existe cooperação entre os colegas 89 1 1,42 2,00 0,90 2,2 2,2 7,9 27,0 60,7

Minhas atividades são importantes para o setor 84 6 1,38 2,00 0,93 2,4 2,4 9,5 26,2 59,5

Toda a equipe auxilia um novo funcionário em suas dificuldades 88 2 1,38 2,00 0,99 2,3 5,7 5,7 25,0 61,4

Recebo solicitações claras e precisas para executar tarefas 89 1 1,37 2,00 0,93 2,2 3,4 7,9 28,1 58,4

O funcionário que comete um erro é ajudado pelos colegas 88 2 1,36 2,00 0,92 3,4 10,2 29,5 56,8

A chefia colabora com a produtividade e resultado do trabalho da 

equipe
88 2 1,33 2,00 1,04 2,3 6,8 8,0 21,6 61,4

Tenho orgulho de trabalhar onde trabalho 88 2 1,33 2,00 1,00 4,5 1,1 8,0 29,5 56,8

Recebo tarefas que estão de acordo com minha capacidade 

profissional
88 2 1,30 2,00 1,07 3,4 5,7 9,1 21,6 60,2

Atendo às expectativas que meus superiores possuem em relação 

ao meu trabalho
89 1 1,26 2,00 0,81 1,1 19,1 32,6 47,2

Sinto-me confortável com a contribuição que ofereço ao órgão 88 2 1,22 2,00 0,98 1,1 6,8 11,4 30,7 50,0

A chefia demonstra liderança, dinamismo e proatividade em relação 

às atividades do setor
89 1 1,21 2,00 1,15 4,5 6,7 10,1 20,2 58,4

No meu setor, todos sabem com clareza suas respectivas 

atribuições
89 1 1,20 2,00 1,09 2,2 9,0 10,1 23,6 55,1

Existe adequada comunicação entre a chefia e os servidores do 

setor
88 2 1,19 2,00 1,09 3,4 8,0 6,8 29,5 52,3

Há sensibilidade e compreensão, pelos superiores, com relação 

aos problemas dos servidores
88 2 1,17 2,00 1,11 3,4 8,0 9,1 27,3 52,3

Gosto do trabalho que executo 88 2 1,15 2,00 1,19 5,7 5,7 12,5 20,5 55,7

A remuneração que recebo é compatível com minhas 

responsabilidades e minha carga de trabalho
87 3 1,09 2,00 1,24 6,9 8,0 5,7 27,6 51,7

Os problemas são solucionados de forma adequada 88 2 1,03 1,00 1,03 2,3 10,2 6,8 43,2 37,5

Tenho possibilidade de aprender coisas novas no setor 89 1 0,96 2,00 1,12 3,4 10,1 13,5 33,7 39,3

Existe adequada disposição de móveis e equipamentos no meu 

setor
88 2 0,92 2,00 1,23 5,7 12,5 8,0 31,8 42,0

Estou satisfeito(a) com o interesse dos superiores pelo meu serviço 89 1 0,90 2,00 1,16 6,7 4,5 18,0 33,7 37,1

Estou satisfeito(a) com a forma de gerenciamento de conflitos em 

meu setor de trabalho
89 1 0,87 2,00 1,15 5,6 12,4 10,1 34,8 37,1

O ambiente físico de trabalho é agradável 89 1 0,85 2,00 1,21 5,6 12,4 10,1 34,8 37,1

As tarefas são distribuídas de forma justa entre os servidores 89 1 0,83 2,00 1,20 4,5 13,5 13,5 31,5 37,1

Disponho das ferramentas e equipamentos necessários para 

realizar minhas tarefas
89 1 0,82 2,00 1,28 3,4 21,3 6,7 27,0 41,6

As opiniões e iniciativas dos funcionários são valorizadas no órgão 88 2 0,82 1,00 1,18 5,7 11,4 11,4 38,6 33,0

Meu setor é informado das decisões que o envolvem 89 1 0,75 1,00 1,17 2,2 19,1 12,4 33,7 32,6

Sinto-me motivado em relação ao meu trabalho 88 2 0,74 2,00 1,21 5,7 11,4 20,5 28,4 34,1

Sou elogiado quando faço um bom trabalho 87 3 0,74 1,00 1,18 6,9 6,9 23,0 32,2 31,0

Existe adequada comunicação e colaboração entre as diferentes 

áreas de trabalho envolvidas nas atividades do setor
87 3 0,71 1,00 1,18 5,7 12,6 14,9 37,9 28,7

Existe planejamento das tarefas do setor 89 1 0,71 1,00 1,25 6,7 15,7 7,9 39,3 30,3

Recebo feedback da chefia em relação ao meu trabalho 89 1 0,71 2,00 1,25 7,9 10,1 18,0 31,5 32,6

A relação entre minhas contribuições e recompensas é justa, em 

comparação às contribuições e recompensas dos outros
89 1 0,65 1,00 1,22 7,9 9,0 22,5 31,5 29,2

Meu setor é bem visto entre os outros setores 88 2 0,59 2,00 1,25 8,0 9,1 30,7 20,5 31,8

Tenho autonomia para desenvolver atividades e tomar decisões 89 1 0,56 1,00 1,15 6,7 12,4 19,1 41,6 20,2

Meus conhecimentos e habilidades são bem aproveitados no órgão 88 2 0,52 2,00 1,34 10,2 14,8 18,2 26,1 30,7

Os servidores são recompensados pelo esforço e dedicação que 

dispensam ao órgão
88 2 0,47 1,00 1,21 9,1 12,5 21,6 36,4 20,5

Sou incentivado a me capacitar por meio de cursos, treinamentos 

etc.
85 5 0,42 1,00 1,26 9,4 14,1 24,7 28,2 23,5

Percebo que aqueles que possuem bom desempenho no trabalho 

progridem na carreira
88 2 0,38 1,00 1,24 8,0 21,6 14,8 36,4 19,3

Tenho possibilidades de crescimento profissional no órgão 89 1 0,26 1,00 1,27 14,6 11,2 22,5 37,1 14,6

Sinto que o órgão inspira o progresso profissional do servidor 88 2 0,23 1,00 1,26 11,4 18,2 23,9 29,5 17,0

Tenho autonomia para decidir sobre a flexibilização de meus 

horários
87 3 0,17 1,00 1,17 11,5 19,5 16,1 46,0 6,9

Há servidores suficientes para desenvolver as atividades do setor 89 1 -0,03 -2,00 1,53 24,7 20,2 12,4 19,1 23,6

As funções comissionadas são distribuídas de forma justa 87 3 -0,13 0,00 1,22 14,9 25,3 27,6 21,8 10,3

Média geral 1,01

Somente válidos (%)

 
Média geral: 1,02 
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ANEXO C – COMPARAÇÃO DAS MÉDIAS 
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ANEXO D – Avaliação do clima em relação ao perfil do servidor 

 Nas tabelas a seguir, efetuou-se o cruzamento entre a avaliação do servidor e características 

de seu perfil. Para fins de ilustração, as variáveis que obtiveram média acima de 1,5 (um e meio), ou 

seja, bastante favoráveis ao clima, foram marcadas em verde. Por outro lado, aquelas que tiveram 

média abaixo de 0 (zero) foram assinaladas em vermelho, tendo em vista seu impacto negativo para 

o clima. 

 

Avaliação conforme o sexo 

 
Feminino Masculino

Média Média

A chefia acompanha as atividades e resultados do setor 1,588 1,314

A chefia colabora com a produtividade e resultado do trabalho em equipe 1,472 1,216

A chefia demonstra liderança, dinamismo e proatividade em relação às atividades do setor 1,417 1,058

A relação entre minhas contribuições e recompensas é justa, em comparação às contribuições e recompensas dos outros 0,568 0,686

A remuneração que recebo é compatível com minhas responsabilidades e minha carga de trabalho 1,059 1,096

As funções comissionadas são distribuídas de forma justa -0,250 -0,060

As opiniões e iniciativas dos funcionários são valorizadas no órgão 0,857 0,769

As tarefas são distribuídas de forma justa entre os servidores 1,083 0,654

Atendo às expectativas que meus superiores possuem em relação ao meu trabalho 1,444 1,115

Disponho das ferramentas e equipamentos necessários para realizar minhas tarefas 0,892 0,745

Em minha opinião, tenho um bom desempenho no trabalho 1,667 1,373

Estou satisfeito(a) com a forma de gerenciamento de conflitos em meu setor de trabalho 0,892 0,824

Estou satisfeito(a) com o interesse dos superiores pelo meu serviço 0,892 0,882

Existe adequada comunicação e colaboração entre as diferentes áreas de trabalho envolvidas 0,667 0,760

Existe adequada comunicação entre a chefia e os servidores do setor 1,194 1,176

Existe adequada disposição de móveis e equipamentos no meu setor 0,972 0,863

Existe cooperação entre os colegas 1,639 1,250

Existe planejamento das tarefas do setor 0,917 0,538

Gosto do meu ambiente de trabalho 1,694 1,510

Gosto do trabalho que executo 1,189 1,100

Há sensibilidade e compreensão, pelos superiores, com relação aos problemas dos servidores 1,286 1,077

Há servidores suficientes para desenvolver as atividades do setor 0,028 -0,038

Meu setor é bem visto entre os outros setores 0,750 0,471

Meu setor é informado das decisões que o envolvem 0,778 0,712

Meus conhecimentos e habilidades são bem aproveitados no órgão 0,639 0,431

Meus superiores se preocupam com a qualidade do trabalho produzido no setor 1,667 1,269

Minhas atividades são importantes para o setor 1,486 1,292

No meu setor, todos sabem com clareza suas respectivas atribuições 1,222 1,212

O ambiente físico de trabalho é agradável 1,108 0,647

O funcionário que comete um erro é ajudado pelos colegas 1,472 1,275

O horário de trabalho é adequado para que eu desempenhe minhas atividades 1,667 1,596

O horário de trabalho permite que eu tenha uma boa qualidade de vida 1,556 1,365

O relacionamento com meus superiores é respeitoso e cortês 1,861 1,788

O relacionamento no meu setor é amigável e respeitoso 1,833 1,667

Os problemas são solucionados de forma adequada 1,222 0,902

Os servidores são recompensados pelo esforço e dedicação que dispensam ao órgão 0,278 0,569

Percebo que aqueles que possuem bom desempenho no trabalho progridem na carreira 0,229 0,481

Recebo feedback da chefia em relação ao meu trabalho 0,784 0,627

Recebo solicitações claras e precisas para executar tarefas 1,528 1,250

Recebo tarefas que estão de acordo com minha capacidade profissional 1,400 1,212

Sinto que o órgão inspira o progresso profissional do servidor 0,189 0,240

Sinto-me à vontade para procurar meus superiores sempre que preciso 1,333 1,588

Sinto-me confortável com a contribuição que ofereço ao órgão 1,229 1,192

Sinto-me motivado em relação ao meu trabalho 0,657 0,769

Sou elogiado quando faço um bom trabalho 0,800 0,667

Sou incentivado a me capacitar por meio de cursos, treinamentos etc. 0,471 0,380

Tenho autonomia para decidir sobre a flexibilização de meus horários -0,029 0,275

Tenho autonomia para desenvolver atividades e tomar decisões 0,444 0,615

Tenho confiança em relação à chefia da unidade 1,583 1,442

Tenho disposição para assumir compromisso com o trabalho, independentemente de cobrança por parte da chefia 1,784 1,510

Tenho orgulho de trabalhar onde trabalho 1,459 1,220

Tenho possibilidade de aprender coisas novas no setor 1,027 0,882

Tenho possibilidades de crescimento profissional no órgão 0,000 0,404

Toda a equipe auxilia um novo funcionário em suas dificuldades 1,486 1,320

Um novo colega é bem recebido no setor 1,861 1,712

N 37 52

N (%) 41,6% 58,4%

Média 1,07 0,96

Variável
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Avaliação conforme a idade do servidor 

 
Até 25 

anos

De 26 a 

30 anos

De 31 a 

35 anos

De 36 a 

40 anos

De 41 a 

45 anos

De 46 a 

50 anos

De 51 a 

55 anos

De 56 a 

60 anos

Mais de 

60 anos

Média Média Média Média Média Média Média Média Média

A chefia acompanha as atividades e resultados do setor 1,667 1,333 1,000 1,500 1,400 1,786 1,292 1,556 1,500

A chefia colabora com a produtividade e resultado do trabalho em equipe 1,000 1,222 0,857 1,375 1,600 1,500 1,280 1,333 1,667

A chefia demonstra liderança, dinamismo e proatividade em relação às 

atividades do setor
0,667 0,667 1,000 1,000 1,200 1,571 1,200 1,778 1,250

A relação entre minhas contribuições e recompensas é justa, em 

comparação às contribuições e recompensas dos outros
-0,667 0,667 -0,286 0,778 0,300 0,846 1,000 1,000 0,250

A remuneração que recebo é compatível com minhas responsabilidades e 

minha carga de trabalho
0,333 0,111 0,714 1,125 1,100 1,357 1,458 1,111 1,333

As funções comissionadas são distribuídas de forma justa -1,000 0,333 -0,857 -0,125 -0,500 -0,214 0,125 -0,375 1,000

As opiniões e iniciativas dos funcionários são valorizadas no órgão 0,000 0,556 0,571 0,625 1,500 0,692 0,960 0,778 0,750

As tarefas são distribuídas de forma justa entre os servidores 0,333 0,778 0,000 0,750 1,100 0,857 0,960 1,111 0,750

Atendo às expectativas que meus superiores possuem em relação ao meu 

trabalho
1,333 0,889 1,429 1,375 1,200 1,071 1,240 1,444 2,000

Disponho das ferramentas e equipamentos necessários para realizar 

minhas tarefas
1,000 0,222 0,429 1,111 0,900 1,385 0,880 0,444 0,500

Em minha opinião, tenho um bom desempenho no trabalho 1,333 1,222 2,000 1,250 1,556 1,500 1,400 1,889 1,500

Estou satisfeito(a) com a forma de gerenciamento de conflitos em meu 

setor de trabalho
1,000 0,444 0,000 0,778 1,200 0,538 1,160 1,222 1,000

Estou satisfeito(a) com o interesse dos superiores pelo meu serviço 0,333 0,556 0,429 0,667 1,700 0,769 1,000 1,000 1,000

Existe adequada comunicação e colaboração entre as diferentes áreas de 

trabalho envolvidas
-0,333 0,625 0,000 0,125 1,300 0,571 0,840 1,125 1,500

Existe adequada comunicação entre a chefia e os servidores do setor 0,667 1,222 0,143 1,000 1,200 1,214 1,417 1,667 1,250

Existe adequada disposição de móveis e equipamentos no meu setor 0,333 -0,222 0,571 1,222 1,400 1,417 0,840 1,333 0,750

Existe cooperação entre os colegas 2,000 1,111 0,857 1,500 1,500 1,571 1,520 1,444 1,000

Existe planejamento das tarefas do setor 0,667 0,556 -0,571 0,250 1,400 0,786 0,840 0,889 1,000

Gosto do meu ambiente de trabalho 0,667 1,333 1,571 1,375 1,600 1,429 1,760 2,000 2,000

Gosto do trabalho que executo 0,333 0,000 1,286 0,444 1,700 1,500 1,200 2,000 1,000

Há sensibilidade e compreensão, pelos superiores, com relação aos 

problemas dos servidores
1,667 1,444 0,000 1,750 1,400 1,143 1,240 1,000 0,333

Há servidores suficientes para desenvolver as atividades do setor 1,000 1,778 -1,143 -0,250 -0,400 -0,214 -0,280 -0,111 0,750

Meu setor é bem visto entre os outros setores -0,667 0,444 -0,143 0,750 0,800 0,857 0,680 0,500 1,000

Meu setor é informado das decisões que o envolvem -1,000 0,000 0,000 0,250 1,100 0,643 1,280 1,000 1,750

Meus conhecimentos e habilidades são bem aproveitados no órgão -0,667 -0,444 -0,143 0,333 1,600 0,083 0,920 1,111 0,000

Meus superiores se preocupam com a qualidade do trabalho produzido no 

setor
2,000 1,444 1,000 1,750 1,800 1,643 1,080 1,333 2,000

Minhas atividades são importantes para o setor 0,000 1,000 1,833 1,000 1,700 1,273 1,400 2,000 1,667

No meu setor, todos sabem com clareza suas respectivas atribuições 1,000 1,000 0,571 0,750 1,500 1,429 1,240 1,556 1,250

O ambiente físico de trabalho é agradável 0,667 -0,222 0,571 1,333 1,400 1,308 0,560 1,444 0,500

O funcionário que comete um erro é ajudado pelos colegas 1,333 1,444 0,571 0,875 1,700 1,500 1,542 1,444 1,000

O horário de trabalho é adequado para que eu desempenhe minhas 

atividades
1,667 2,000 1,714 1,375 1,600 1,929 1,440 1,889 0,750

O horário de trabalho permite que eu tenha uma boa qualidade de vida 2,000 1,889 1,857 1,750 1,200 1,571 1,240 1,444 0,250

O relacionamento com meus superiores é respeitoso e cortês 1,667 1,667 2,000 1,875 1,900 2,000 1,720 1,667 2,000

O relacionamento no meu setor é amigável e respeitoso 2,000 1,667 1,286 1,750 1,900 1,714 1,680 2,000 2,000

Os problemas são solucionados de forma adequada 1,000 1,222 0,429 0,750 1,200 1,286 1,125 0,556 1,500

Os servidores são recompensados pelo esforço e dedicação que 

dispensam ao órgão
0,000 0,778 -0,333 0,667 0,500 0,692 0,240 1,333 -0,500

Percebo que aqueles que possuem bom desempenho no trabalho 

progridem na carreira
0,000 0,889 -0,429 0,375 1,200 -0,385 0,480 0,556 0,250

Recebo feedback da chefia em relação ao meu trabalho 0,333 -0,111 0,857 0,556 1,300 0,385 1,040 1,000 -0,250

Recebo solicitações claras e precisas para executar tarefas 0,667 1,222 0,857 1,375 1,600 1,571 1,520 1,222 1,250

Recebo tarefas que estão de acordo com minha capacidade profissional 0,333 0,000 1,857 0,250 1,600 1,769 1,440 1,778 1,750

Sinto que o órgão inspira o progresso profissional do servidor -0,333 -0,556 0,143 -0,111 0,600 0,154 0,375 0,667 0,750

Sinto-me à vontade para procurar meus superiores sempre que preciso 1,333 1,333 0,714 1,625 1,600 1,571 1,417 1,889 2,000

Sinto-me confortável com a contribuição que ofereço ao órgão 0,667 0,222 1,143 0,750 1,700 1,308 1,320 1,667 1,750

Sinto-me motivado em relação ao meu trabalho 0,333 0,000 0,143 -0,125 1,200 0,714 0,960 1,444 1,667

Sou elogiado quando faço um bom trabalho 1,333 0,778 0,714 0,625 1,400 0,786 0,542 0,750 -0,250

Sou incentivado a me capacitar por meio de cursos, treinamentos etc. -0,333 0,111 0,000 0,375 0,444 0,154 0,833 0,750 0,250

Tenho autonomia para decidir sobre a flexibilização de meus horários 0,333 -0,111 0,429 0,000 0,300 0,500 0,333 -0,375 -0,750

Tenho autonomia para desenvolver atividades e tomar decisões 0,000 -0,111 0,429 0,625 1,000 0,500 0,680 0,889 0,250

Tenho confiança em relação à chefia da unidade 1,333 1,667 1,286 1,500 1,500 1,571 1,400 1,667 1,750

Tenho disposição para assumir compromisso com o trabalho, 

independentemente de cobrança por parte da chefia
0,667 1,667 2,000 1,222 1,800 1,846 1,560 2,000 1,000

Tenho orgulho de trabalhar onde trabalho 0,667 1,222 0,857 0,778 1,800 1,308 1,400 2,000 1,250

Tenho possibilidade de aprender coisas novas no setor 0,000 0,778 0,857 0,667 1,200 1,077 1,120 1,333 0,000

Tenho possibilidades de crescimento profissional no órgão 0,667 0,444 0,286 0,375 0,800 -0,286 0,080 0,778 -0,250

Toda a equipe auxilia um novo funcionário em suas dificuldades 1,333 1,111 1,571 1,000 1,800 1,077 1,480 1,444 1,667

Um novo colega é bem recebido no setor 1,333 1,667 1,571 1,750 1,800 1,643 1,880 2,000 2,000

N 3 9 7 9 10 14 25 9 4

N (%) 3,3% 10,0% 7,8% 10,0% 11,1% 15,6% 27,8% 10,0% 4,4%

Média 0,67 0,78 0,62 0,85 1,27 1,07 1,08 1,23 0,99

Variável
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CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 

 

Avaliação conforme o tempo de Casa 

 

Até 3 anos

De 4 a 7 

anos

De 8 a 11 

anos

De 12 a 

15 anos

De 16 a 

19 anos

De 20 a 

23 anos

De 24 a 

27 anos

Mais de 

27 anos

Média Média Média Média Média Média Média Média

A chefia acompanha as atividades e resultados do setor 1,316 1,500 1,429 1,667 1,571 0,929 2,000 1,692

A chefia colabora com a produtividade e resultado do trabalho em equipe 1,211 1,625 1,143 1,000 1,571 1,000 1,875 1,643

A chefia demonstra liderança, dinamismo e proatividade em relação às 

atividades do setor
0,737 1,250 1,429 1,143 1,286 0,857 1,778 1,643

A relação entre minhas contribuições e recompensas é justa, em 

comparação às contribuições e recompensas dos outros
0,100 1,000 0,571 0,143 0,500 0,929 1,889 1,000

A remuneração que recebo é compatível com minhas responsabilidades e 

minha carga de trabalho
0,158 1,500 1,571 1,857 1,000 1,143 1,111 1,417

As funções comissionadas são distribuídas de forma justa -0,526 0,000 -0,429 0,000 0,286 -0,500 1,333 0,214

As opiniões e iniciativas dos funcionários são valorizadas no órgão 0,421 1,250 0,571 0,857 1,000 0,615 0,333 0,857

As tarefas são distribuídas de forma justa entre os servidores 0,789 0,625 0,571 0,571 0,429 0,429 1,556 1,500

Atendo às expectativas que meus superiores possuem em relação ao meu 

trabalho
1,105 1,250 1,143 1,857 1,429 1,000 1,444 1,643

Disponho das ferramentas e equipamentos necessários para realizar 

minhas tarefas
0,750 1,000 1,143 -0,143 1,833 0,643 1,111 1,000

Em minha opinião, tenho um bom desempenho no trabalho 1,368 1,571 1,714 1,429 1,286 1,571 0,778 1,857

Estou satisfeito(a) com a forma de gerenciamento de conflitos em meu 

setor de trabalho
0,500 1,000 0,429 0,571 1,333 0,714 1,444 1,357

Estou satisfeito(a) com o interesse dos superiores pelo meu serviço 0,450 1,125 1,000 0,857 1,000 0,857 1,444 1,143

Existe adequada comunicação e colaboração entre as diferentes áreas de 

trabalho envolvidas
0,263 0,625 -0,143 1,000 0,429 0,929 1,222 1,154

Existe adequada comunicação entre a chefia e os servidores do setor 1,000 1,000 0,571 0,857 0,857 1,143 1,222 1,846

Existe adequada disposição de móveis e equipamentos no meu setor 0,500 1,500 1,000 1,000 1,333 1,000 1,778 0,714

Existe cooperação entre os colegas 1,526 1,875 0,714 0,857 1,286 1,500 1,444 1,500

Existe planejamento das tarefas do setor 0,263 1,000 -0,143 0,571 1,571 0,429 1,667 1,143

Gosto do meu ambiente de trabalho 1,526 1,500 1,429 1,500 1,571 1,500 1,444 2,000

Gosto do trabalho que executo 0,500 1,250 0,857 1,286 1,167 1,571 1,667 1,643

Há sensibilidade e compreensão, pelos superiores, com relação aos 

problemas dos servidores
1,316 1,500 0,571 0,286 1,000 0,929 1,625 1,462

Há servidores suficientes para desenvolver as atividades do setor 0,579 -0,625 -0,857 -0,714 -0,857 -0,143 1,778 0,000

Meu setor é bem visto entre os outros setores 0,105 0,625 0,571 0,571 1,286 0,429 0,444 0,769

Meu setor é informado das decisões que o envolvem 0,263 0,500 0,571 0,571 0,571 0,857 1,000 1,357

Meus conhecimentos e habilidades são bem aproveitados no órgão -0,350 0,625 0,000 0,429 1,167 0,643 1,778 1,143

Meus superiores se preocupam com a qualidade do trabalho produzido no 

setor
1,421 1,750 1,429 1,286 1,571 1,286 1,444 1,214

Minhas atividades são importantes para o setor 0,950 1,571 1,286 1,167 1,500 1,333 1,778 1,857

No meu setor, todos sabem com clareza suas respectivas atribuições 0,842 1,625 0,571 1,714 0,714 1,000 1,875 1,643

O ambiente físico de trabalho é agradável 0,650 1,000 1,286 0,571 1,500 1,214 1,667 0,714

O funcionário que comete um erro é ajudado pelos colegas 1,316 1,500 0,714 0,714 1,571 1,500 0,667 1,357

O horário de trabalho é adequado para que eu desempenhe minhas 

atividades
1,789 1,625 1,857 1,143 2,000 1,500 1,875 1,857

O horário de trabalho permite que eu tenha uma boa qualidade de vida 1,895 1,750 1,714 1,000 1,571 1,143 0,889 1,571

O relacionamento com meus superiores é respeitoso e cortês 1,895 1,875 2,000 1,429 1,857 1,929 0,333 1,786

O relacionamento no meu setor é amigável e respeitoso 1,789 1,875 1,143 1,667 1,714 1,714 2,000 1,857

Os problemas são solucionados de forma adequada 1,053 1,125 1,000 0,857 1,000 0,786 1,889 1,154

Os servidores são recompensados pelo esforço e dedicação que 

dispensam ao órgão
0,200 1,143 0,286 -0,143 0,000 0,214 1,222 0,857

Percebo que aqueles que possuem bom desempenho no trabalho 

progridem na carreira
0,263 0,875 0,000 0,286 0,143 -0,385 0,889 0,643

Recebo feedback da chefia em relação ao meu trabalho 0,150 1,125 0,714 0,286 0,833 0,643 1,000 0,857

Recebo solicitações claras e precisas para executar tarefas 0,895 1,625 1,429 1,000 1,857 1,214 1,556 1,571

Recebo tarefas que estão de acordo com minha capacidade profissional 0,368 1,500 1,857 1,714 1,286 1,462 2,000 1,643

Sinto que o órgão inspira o progresso profissional do servidor -0,250 0,000 0,143 0,286 0,333 -0,143 0,667 1,077

Sinto-me à vontade para procurar meus superiores sempre que preciso 1,474 1,375 1,000 1,429 1,143 1,429 2,000 1,846

Sinto-me confortável com a contribuição que ofereço ao órgão 0,526 1,625 1,000 1,857 1,286 1,077 1,444 1,786

Sinto-me motivado em relação ao meu trabalho 0,263 0,625 0,429 1,571 0,429 0,786 1,111 1,231

Sou elogiado quando faço um bom trabalho 0,789 1,000 0,714 0,000 1,000 0,000 1,444 0,857

Sou incentivado a me capacitar por meio de cursos, treinamentos etc. 0,000 -0,125 -0,143 0,857 1,143 -0,182 1,444 0,692

Tenho autonomia para decidir sobre a flexibilização de meus horários 0,211 0,625 0,143 0,429 0,000 0,500 0,556 -0,750

Tenho autonomia para desenvolver atividades e tomar decisões 0,211 0,500 0,429 0,000 0,286 0,929 1,333 0,786

Tenho confiança em relação à chefia da unidade 1,421 1,375 1,000 1,429 1,714 1,143 2,000 1,857

Tenho disposição para assumir compromisso com o trabalho, 

independentemente de cobrança por parte da chefia
1,450 1,625 1,857 1,429 1,500 1,571 1,889 1,929

Tenho orgulho de trabalhar onde trabalho 1,100 1,500 1,000 1,286 1,500 1,214 1,889 1,615

Tenho possibilidade de aprender coisas novas no setor 0,600 1,250 0,143 0,714 0,833 1,286 1,333 1,286

Tenho possibilidades de crescimento profissional no órgão 0,632 1,125 -1,000 0,000 0,429 -0,500 0,667 0,429

Toda a equipe auxilia um novo funcionário em suas dificuldades 1,200 1,500 0,714 1,833 1,167 1,429 1,556 1,571

Um novo colega é bem recebido no setor 1,526 2,000 1,571 1,857 1,714 1,643 2,000 2,000

N 20 8 7 7 7 14 9 14

N (%) 23,3% 9,3% 8,1% 8,1% 8,1% 16,3% 10,5% 16,3%

Média 0,77 1,16 0,75 0,86 1,08 0,92 1,41 1,29

Variável
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CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 

 

Avaliação conforme a ocupação de função comissionada 

 
Sem FC FC-4 FC-5 FC-7

Média Média Média Média

A chefia acompanha as atividades e resultados do setor 1,167 1,511 1,400 1,333

A chefia colabora com a produtividade e resultado do trabalho em equipe 0,583 1,354 1,600 1,500

A chefia demonstra liderança, dinamismo e proatividade em relação às atividades do setor 0,923 1,083 1,450 1,833

A relação entre minhas contribuições e recompensas é justa, em comparação às contribuições e 

recompensas dos outros
0,154 0,551 1,000 1,167

A remuneração que recebo é compatível com minhas responsabilidades e minha carga de trabalho 0,846 1,087 1,100 1,833

As funções comissionadas são distribuídas de forma justa -0,462 -0,188 0,158 0,000

As opiniões e iniciativas dos funcionários são valorizadas no órgão 0,077 0,723 1,200 1,667

As tarefas são distribuídas de forma justa entre os servidores 0,692 0,875 0,600 1,333

Atendo às expectativas que meus superiores possuem em relação ao meu trabalho 0,923 1,375 1,300 1,167

Disponho das ferramentas e equipamentos necessários para realizar minhas tarefas 0,769 1,020 0,579 0,167

Em minha opinião, tenho um bom desempenho no trabalho 1,462 1,521 1,526 1,500

Estou satisfeito(a) com a forma de gerenciamento de conflitos em meu setor de trabalho -0,077 0,837 1,211 1,667

Estou satisfeito(a) com o interesse dos superiores pelo meu serviço 0,231 0,776 1,263 1,833

Existe adequada comunicação e colaboração entre as diferentes áreas de trabalho envolvidas 0,417 0,660 0,800 1,000

Existe adequada comunicação entre a chefia e os servidores do setor 0,615 1,208 1,300 1,800

Existe adequada disposição de móveis e equipamentos no meu setor 0,769 0,776 1,278 1,000

Existe cooperação entre os colegas 0,769 1,521 1,400 1,833

Existe planejamento das tarefas do setor 0,077 0,729 1,100 0,500

Gosto do meu ambiente de trabalho 1,250 1,667 1,450 2,000

Gosto do trabalho que executo 0,692 1,061 1,333 2,000

Há sensibilidade e compreensão, pelos superiores, com relação aos problemas dos servidores 0,462 1,170 1,300 2,000

Há servidores suficientes para desenvolver as atividades do setor 0,538 0,125 -0,550 -1,000

Meu setor é bem visto entre os outros setores 0,538 0,638 0,250 1,333

Meu setor é informado das decisões que o envolvem 0,538 0,750 0,600 1,333

Meus conhecimentos e habilidades são bem aproveitados no órgão -0,250 0,327 1,000 1,667

Meus superiores se preocupam com a qualidade do trabalho produzido no setor 1,077 1,458 1,500 1,667

Minhas atividades são importantes para o setor 1,083 1,277 1,667 1,833

No meu setor, todos sabem com clareza suas respectivas atribuições 0,846 1,292 0,950 1,833

O ambiente físico de trabalho é agradável 0,615 0,776 1,000 1,167

O funcionário que comete um erro é ajudado pelos colegas 1,077 1,277 1,600 1,667

O horário de trabalho é adequado para que eu desempenhe minhas atividades 1,615 1,813 1,500 0,833

O horário de trabalho permite que eu tenha uma boa qualidade de vida 1,462 1,667 1,250 0,500

O relacionamento com meus superiores é respeitoso e cortês 1,769 1,750 1,950 2,000

O relacionamento no meu setor é amigável e respeitoso 1,500 1,792 1,700 1,833

Os problemas são solucionados de forma adequada 0,846 1,104 1,000 0,800

Os servidores são recompensados pelo esforço e dedicação que dispensam ao órgão 0,385 0,417 0,579 0,333

Percebo que aqueles que possuem bom desempenho no trabalho progridem na carreira 0,308 0,255 0,400 1,333

Recebo feedback da chefia em relação ao meu trabalho -0,154 0,673 1,000 1,500

Recebo solicitações claras e precisas para executar tarefas 0,615 1,438 1,650 1,500

Recebo tarefas que estão de acordo com minha capacidade profissional 1,154 1,106 1,600 1,833

Sinto que o órgão inspira o progresso profissional do servidor 0,308 0,188 0,158 0,667

Sinto-me à vontade para procurar meus superiores sempre que preciso 0,846 1,479 1,750 2,000

Sinto-me confortável com a contribuição que ofereço ao órgão 0,846 1,170 1,400 1,667

Sinto-me motivado em relação ao meu trabalho 0,385 0,617 0,900 1,667

Sou elogiado quando faço um bom trabalho 0,077 0,787 0,737 1,667

Sou incentivado a me capacitar por meio de cursos, treinamentos etc. -0,231 0,413 0,600 1,200

Tenho autonomia para decidir sobre a flexibilização de meus horários 0,000 0,022 0,600 0,000

Tenho autonomia para desenvolver atividades e tomar decisões -0,154 0,396 1,000 1,500

Tenho confiança em relação à chefia da unidade 1,077 1,500 1,600 2,000

Tenho disposição para assumir compromisso com o trabalho, independentemente de cobrança por 

parte da chefia
1,615 1,551 1,684 2,000

Tenho orgulho de trabalhar onde trabalho 0,917 1,245 1,526 2,000

Tenho possibilidade de aprender coisas novas no setor 1,077 0,714 1,211 1,500

Tenho possibilidades de crescimento profissional no órgão -0,077 0,167 0,450 0,833

Toda a equipe auxilia um novo funcionário em suas dificuldades 0,750 1,510 1,316 1,500

Um novo colega é bem recebido no setor 1,385 1,813 1,850 2,000

N 13 49 20 6

N (%) 14,8% 55,7% 22,7% 6,8%

Média 0,67 1,00 1,12 1,37

Variável

 
 

*Para efeito deste cruzamento, não se considerou a FC-6, tendo em vista que só há um servidor 

ocupante dessa função no DEMAP.  
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CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 

 

Avaliação conforme a lotação do servidor 

 
CCONT COALM CCOMP COPAT CPL SERAD

Média Média Média Média Média Média

A chefia acompanha as atividades e resultados do setor 1,500 1,385 1,500 1,333 1,455 1,000

A chefia colabora com a produtividade e resultado do trabalho em equipe 1,333 1,111 1,346 1,333 1,727 1,667

A chefia demonstra liderança, dinamismo e proatividade em relação às atividades 

do setor
0,917 1,222 1,185 1,111 1,545 1,667

A relação entre minhas contribuições e recompensas é justa, em comparação às 

contribuições e recompensas dos outros
0,769 0,500 0,630 0,667 0,909 0,667

A remuneração que recebo é compatível com minhas responsabilidades e minha 

carga de trabalho
1,250 1,040 1,185 1,000 0,727 1,667

As funções comissionadas são distribuídas de forma justa 0,083 -0,077 -0,593 0,333 0,100 0,667

As opiniões e iniciativas dos funcionários são valorizadas no órgão 0,750 0,741 0,769 0,556 1,364 1,000

As tarefas são distribuídas de forma justa entre os servidores 1,333 0,778 0,630 0,222 1,273 1,333

Atendo às expectativas que meus superiores possuem em relação ao meu trabalho
1,083 1,296 1,370 1,000 1,273 1,333

Disponho das ferramentas e equipamentos necessários para realizar minhas 

tarefas
1,000 0,808 0,704 0,889 0,636 1,667

Em minha opinião, tenho um bom desempenho no trabalho 1,500 1,556 1,462 1,444 1,455 1,667

Estou satisfeito(a) com a forma de gerenciamento de conflitos em meu setor de 

trabalho
0,385 0,692 1,185 0,333 1,364 1,333

Estou satisfeito(a) com o interesse dos superiores pelo meu serviço 1,000 0,846 0,741 0,778 1,273 1,333

Existe adequada comunicação e colaboração entre as diferentes áreas de trabalho 

envolvidas
0,727 0,615 0,741 0,333 1,000 1,333

Existe adequada comunicação entre a chefia e os servidores do setor 1,167 1,115 1,259 0,667 1,636 1,333

Existe adequada disposição de móveis e equipamentos no meu setor 0,462 0,538 1,192 1,222 1,455 1,000

Existe cooperação entre os colegas 1,750 1,111 1,444 1,333 1,727 1,667

Existe planejamento das tarefas do setor 0,833 0,815 0,370 0,667 1,000 1,333

Gosto do meu ambiente de trabalho 1,417 1,407 1,731 1,667 1,818 1,667

Gosto do trabalho que executo 1,231 1,080 0,963 1,444 1,455 1,000

Há sensibilidade e compreensão, pelos superiores, com relação aos problemas 

dos servidores
1,583 0,808 1,037 1,222 1,818 1,333

Há servidores suficientes para desenvolver as atividades do setor 1,167 -0,407 -0,407 0,000 0,182 1,000

Meu setor é bem visto entre os outros setores 0,500 0,407 0,407 0,625 1,273 1,667

Meu setor é informado das decisões que o envolvem 0,250 0,815 0,741 0,778 0,909 1,667

Meus conhecimentos e habilidades são bem aproveitados no órgão 0,077 0,538 0,444 0,750 0,909 1,000

Meus superiores se preocupam com a qualidade do trabalho produzido no setor 1,750 1,037 1,481 1,333 2,000 1,667

Minhas atividades são importantes para o setor 1,308 1,280 1,583 1,444 1,100 1,667

No meu setor, todos sabem com clareza suas respectivas atribuições 1,667 1,185 1,185 0,556 1,545 0,333

O ambiente físico de trabalho é agradável 0,769 0,462 0,926 1,333 1,273 1,000

O funcionário que comete um erro é ajudado pelos colegas 1,250 1,333 1,192 1,444 1,727 2,000

O horário de trabalho é adequado para que eu desempenhe minhas atividades 1,917 1,630 1,741 1,778 0,909 1,667

O horário de trabalho permite que eu tenha uma boa qualidade de vida 1,833 1,148 1,704 1,556 1,000 1,667

O relacionamento com meus superiores é respeitoso e cortês 1,750 1,667 1,889 1,889 2,000 2,000

O relacionamento no meu setor é amigável e respeitoso 1,917 1,519 1,769 1,667 2,000 2,000

Os problemas são solucionados de forma adequada 1,083 0,815 1,077 1,000 1,182 2,000

Os servidores são recompensados pelo esforço e dedicação que dispensam ao 

órgão
1,000 0,192 0,269 0,667 0,636 1,000

Percebo que aqueles que possuem bom desempenho no trabalho progridem na 

carreira
0,833 0,296 0,231 0,222 0,364 1,000

Recebo feedback da chefia em relação ao meu trabalho 0,462 0,346 1,037 0,556 1,091 1,000

Recebo solicitações claras e precisas para executar tarefas 1,167 1,296 1,407 1,111 1,818 1,667

Recebo tarefas que estão de acordo com minha capacidade profissional 1,000 1,444 1,192 1,667 1,273 1,000

Sinto que o órgão inspira o progresso profissional do servidor 0,000 0,120 0,222 0,556 0,273 1,000

Sinto-me à vontade para procurar meus superiores sempre que preciso 1,500 1,231 1,667 1,111 1,909 1,667

Sinto-me confortável com a contribuição que ofereço ao órgão 1,167 1,148 1,346 1,222 1,091 1,333

Sinto-me motivado em relação ao meu trabalho 0,917 0,577 0,704 0,778 1,000 0,667

Sou elogiado quando faço um bom trabalho 1,083 0,556 0,500 1,000 1,000 1,333

Sou incentivado a me capacitar por meio de cursos, treinamentos etc. -0,273 0,192 0,462 0,778 1,100 1,333

Tenho autonomia para decidir sobre a flexibilização de meus horários -0,250 0,040 0,519 -0,222 0,455 0,000

Tenho autonomia para desenvolver atividades e tomar decisões 0,333 0,259 0,741 0,444 1,091 1,000

Tenho confiança em relação à chefia da unidade 1,333 1,296 1,667 1,222 1,909 2,000

Tenho disposição para assumir compromisso com o trabalho, independentemente 

de cobrança por parte da chefia
1,769 1,577 1,519 1,667 1,727 2,000

Tenho orgulho de trabalhar onde trabalho 1,538 1,080 1,222 1,444 1,727 1,667

Tenho possibilidade de aprender coisas novas no setor 1,000 0,615 0,926 1,222 1,364 1,667

Tenho possibilidades de crescimento profissional no órgão 0,500 0,185 0,000 0,556 0,455 0,667

Toda a equipe auxilia um novo funcionário em suas dificuldades 1,231 1,115 1,692 1,111 1,545 1,667

Um novo colega é bem recebido no setor 1,500 1,741 1,889 1,778 1,818 2,000

N 13 27 27 9 11 3

N (%) 14,4% 30,0% 30,0% 10,0% 12,2% 3,3%

Média 1,04 0,88 1,01 0,99 1,25 1,36

Variável
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CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 

 

ANEXO E – Matriz de correlação 

 a1 b2 c3 d4 e5 f6 g7 h8 i9 j10 k11 l12 m13 n14 o15 p16 q17 r18 s19 t20 u21 v22 w23 x24 y25 z26 a2 b3 c4 d5 e6 f7 g8 h9 i10 j11 k12 l13 m14 n15 o16 p17 q18 r19 s20 t21 u22 v23 w24 x25 y26 z27 a3 b4 c5

a1 1,000 0,761 0,045 -0,097 -0,024 0,029 0,032 -0,151 0,043 0,027 -0,193 -0,214 -0,151 -0,087 -0,038 0,171 0,010 0,055 -0,017 -0,060 -0,210 -0,018 0,083 0,175 -0,036 0,027 0,066 -0,055 -0,038 -0,038 -0,142 0,070 0,009 0,161 0,005 0,044 0,110 0,145 -0,056 -0,045 -0,028 0,086 -0,176 -0,091 -0,040 0,137 0,059 0,051 0,003 -0,165 -0,024 0,173 0,088 0,193 -0,020

b2 0,761 1,000 -0,100 -0,168 -0,022 0,011 -0,041 -0,008 0,028 0,201 -0,133 -0,088 -0,099 -0,108 -0,060 0,120 -0,050 0,048 0,027 0,004 -0,178 -0,093 -0,022 0,058 -0,018 0,048 -0,018 -0,081 -0,085 -0,030 -0,121 0,073 -0,033 0,088 -0,016 0,061 0,062 0,124 -0,031 -0,136 0,065 0,156 -0,061 -0,113 0,022 0,129 0,084 -0,006 -0,060 -0,068 0,002 0,181 0,027 0,151 -0,026

c3 0,045 -0,100 1,000 0,120 0,037 0,038 -0,120 -0,068 0,048 -0,012 -0,082 0,025 0,073 -0,059 -0,014 -0,092 0,107 0,011 0,006 -0,011 0,112 -0,006 0,089 0,064 0,121 -0,058 -0,165 -0,052 0,049 0,043 0,018 -0,009 -0,034 0,021 -0,057 0,095 0,001 -0,016 -0,070 0,077 0,036 -0,052 -0,047 0,055 0,006 0,009 0,160 0,101 0,226 -0,074 -0,012 -0,030 0,136 -0,073 0,056

d4 -0,097 -0,168 0,120 1,000 0,194 0,339 0,303 0,262 0,185 0,084 0,302 0,490 0,412 0,363 0,320 0,267 0,275 0,341 0,355 0,471 0,368 0,068 -0,050 0,253 0,346 0,296 0,256 0,188 0,404 0,334 0,262 0,235 0,439 0,205 0,332 0,329 -0,026 0,150 0,254 0,237 0,191 0,209 0,394 0,412 0,334 0,413 0,398 0,356 0,544 0,497 0,540 0,092 0,208 -0,055 0,382

e5 -0,024 -0,022 0,037 0,194 1,000 0,227 0,153 0,128 -0,067 0,129 0,279 0,209 0,159 0,254 0,047 0,164 0,177 0,062 0,000 0,079 0,019 0,130 0,007 0,099 0,061 0,161 0,222 0,252 0,033 0,060 0,232 0,151 0,128 0,142 0,162 0,022 -0,046 0,144 0,115 -0,042 0,124 0,011 0,062 0,065 0,073 0,137 0,233 0,195 0,253 0,058 0,266 0,358 0,248 0,119 0,108

f6 0,029 0,011 0,038 0,339 0,227 1,000 0,265 -0,057 0,304 -0,065 0,131 0,381 0,206 0,263 0,202 0,193 0,223 0,276 0,277 0,452 0,314 0,190 0,254 0,206 0,213 0,213 0,238 0,124 0,340 0,389 0,283 0,323 0,257 0,016 0,195 0,179 0,282 0,372 0,185 -0,048 0,197 0,039 0,279 0,437 0,276 0,348 0,479 0,256 0,293 0,246 0,376 0,141 0,153 -0,085 0,242

g7 0,032 -0,041 -0,120 0,303 0,153 0,265 1,000 -0,034 0,447 -0,032 0,157 0,224 0,122 0,262 0,252 0,277 0,233 0,312 0,352 0,375 0,298 0,186 0,093 0,220 0,197 0,275 0,475 0,326 0,390 0,281 0,316 0,200 0,218 0,025 0,201 0,100 0,201 0,154 0,195 0,078 -0,029 0,012 0,282 0,409 0,307 0,359 0,283 0,230 0,237 0,390 0,440 0,225 0,220 0,035 0,342

h8 -0,151 -0,008 -0,068 0,262 0,128 -0,057 -0,034 1,000 0,056 0,515 0,197 0,279 0,434 0,197 0,329 0,189 0,172 0,147 0,168 0,099 0,173 0,100 -0,115 0,029 0,050 0,128 0,069 0,017 0,135 0,080 0,117 0,175 0,107 0,085 0,186 -0,015 -0,122 -0,052 0,248 0,121 0,167 0,158 0,098 0,114 0,247 0,046 0,106 0,064 0,097 0,173 0,248 0,016 -0,117 -0,147 0,146

i9 0,043 0,028 0,048 0,185 -0,067 0,304 0,447 0,056 1,000 0,157 0,165 0,299 0,283 0,203 0,236 0,139 0,221 0,294 0,443 0,337 0,318 0,192 0,123 0,294 0,220 0,158 0,201 0,127 0,261 0,237 0,205 0,167 0,195 0,233 0,238 0,325 0,110 0,203 0,158 0,134 0,350 0,201 0,344 0,475 0,384 0,338 0,271 0,337 0,232 0,403 0,384 0,150 0,043 0,017 0,310

j10 0,027 0,201 -0,012 0,084 0,129 -0,065 -0,032 0,515 0,157 1,000 0,351 0,192 0,358 0,270 0,259 0,071 0,092 0,210 0,168 0,090 0,183 0,124 0,116 0,127 0,286 0,222 0,209 0,071 0,190 0,104 0,148 0,213 0,101 0,211 0,132 0,220 -0,107 0,059 0,082 0,137 0,446 0,627 0,217 0,150 0,433 0,208 0,152 0,256 0,169 0,234 0,228 0,110 -0,027 0,044 0,151

k11 -0,193 -0,133 -0,082 0,302 0,279 0,131 0,157 0,197 0,165 0,351 1,000 0,428 0,509 0,428 0,202 0,224 0,087 0,247 0,164 0,254 0,270 0,117 0,102 -0,051 0,190 0,371 0,335 0,410 0,229 0,267 0,323 0,177 0,273 0,193 0,200 0,186 -0,200 0,098 0,216 0,052 0,558 0,488 0,486 0,373 0,415 0,081 0,148 0,404 0,335 0,406 0,371 0,093 0,237 0,158 0,134

l12 -0,214 -0,088 0,025 0,490 0,209 0,381 0,224 0,279 0,299 0,192 0,428 1,000 0,580 0,506 0,307 0,258 0,419 0,392 0,351 0,387 0,435 0,222 0,093 0,137 0,394 0,318 0,298 0,264 0,446 0,458 0,307 0,296 0,526 0,193 0,327 0,263 -0,002 0,263 0,324 0,176 0,553 0,310 0,599 0,615 0,371 0,336 0,420 0,332 0,514 0,542 0,436 -0,072 0,076 0,002 0,377

m13 -0,151 -0,099 0,073 0,412 0,159 0,206 0,122 0,434 0,283 0,358 0,509 0,580 1,000 0,375 0,392 0,212 0,375 0,366 0,376 0,335 0,374 0,177 0,029 0,127 0,443 0,264 0,239 0,283 0,448 0,346 0,218 0,224 0,258 0,198 0,292 0,160 -0,184 0,041 0,264 0,316 0,503 0,320 0,368 0,565 0,589 0,348 0,302 0,388 0,509 0,495 0,414 0,099 0,188 -0,049 0,249

n14 -0,087 -0,108 -0,059 0,363 0,254 0,263 0,262 0,197 0,203 0,270 0,428 0,506 0,375 1,000 0,722 0,591 0,555 0,632 0,413 0,440 0,626 0,623 0,322 0,304 0,389 0,643 0,520 0,409 0,613 0,421 0,368 0,448 0,465 0,252 0,399 0,348 -0,054 0,320 0,439 0,191 0,371 0,451 0,457 0,544 0,474 0,358 0,322 0,281 0,462 0,366 0,330 0,044 0,285 0,177 0,363

o15 -0,038 -0,060 -0,014 0,320 0,047 0,202 0,252 0,329 0,236 0,259 0,202 0,307 0,392 0,722 1,000 0,581 0,726 0,765 0,416 0,393 0,590 0,596 0,383 0,490 0,462 0,575 0,413 0,239 0,664 0,344 0,282 0,324 0,372 0,205 0,411 0,272 0,122 0,304 0,377 0,349 0,173 0,342 0,252 0,446 0,508 0,416 0,434 0,325 0,387 0,369 0,294 0,031 0,236 0,117 0,469

p16 0,171 0,120 -0,092 0,267 0,164 0,193 0,277 0,189 0,139 0,071 0,224 0,258 0,212 0,591 0,581 1,000 0,409 0,544 0,201 0,435 0,327 0,462 0,137 0,349 0,192 0,479 0,450 0,338 0,397 0,199 0,175 0,236 0,341 0,256 0,431 0,257 0,082 0,218 0,319 0,077 0,075 0,218 0,247 0,193 0,142 0,273 0,300 0,065 0,236 0,163 0,133 0,018 0,161 0,150 0,315

q17 0,010 -0,050 0,107 0,275 0,177 0,223 0,233 0,172 0,221 0,092 0,087 0,419 0,375 0,555 0,726 0,409 1,000 0,720 0,380 0,350 0,528 0,524 0,471 0,468 0,561 0,502 0,347 0,227 0,671 0,420 0,310 0,210 0,361 0,190 0,391 0,205 0,181 0,280 0,260 0,280 0,237 0,168 0,180 0,477 0,415 0,417 0,395 0,374 0,429 0,365 0,274 0,059 0,267 0,140 0,525

r18 0,055 0,048 0,011 0,341 0,062 0,276 0,312 0,147 0,294 0,210 0,247 0,392 0,366 0,632 0,765 0,544 0,720 1,000 0,485 0,486 0,587 0,581 0,413 0,503 0,498 0,588 0,420 0,217 0,647 0,366 0,392 0,296 0,402 0,316 0,379 0,284 0,129 0,372 0,340 0,349 0,206 0,318 0,386 0,507 0,529 0,466 0,459 0,345 0,440 0,468 0,304 0,122 0,274 0,220 0,501

s19 -0,017 0,027 0,006 0,355 0,000 0,277 0,352 0,168 0,443 0,168 0,164 0,351 0,376 0,413 0,416 0,201 0,380 0,485 1,000 0,474 0,620 0,451 0,153 0,376 0,408 0,361 0,296 0,144 0,385 0,308 0,271 0,294 0,219 0,211 0,232 0,245 0,167 0,324 0,288 0,232 0,260 0,226 0,303 0,640 0,422 0,471 0,329 0,288 0,444 0,390 0,408 0,312 0,184 0,073 0,262

t20 -0,060 0,004 -0,011 0,471 0,079 0,452 0,375 0,099 0,337 0,090 0,254 0,387 0,335 0,440 0,393 0,435 0,350 0,486 0,474 1,000 0,593 0,368 0,235 0,420 0,307 0,544 0,408 0,321 0,555 0,471 0,441 0,297 0,403 0,200 0,481 0,322 0,132 0,398 0,376 0,269 0,237 0,173 0,449 0,546 0,429 0,541 0,499 0,341 0,464 0,529 0,503 0,306 0,409 0,211 0,473

u21 -0,210 -0,178 0,112 0,368 0,019 0,314 0,298 0,173 0,318 0,183 0,270 0,435 0,374 0,626 0,590 0,327 0,528 0,587 0,620 0,593 1,000 0,634 0,327 0,403 0,523 0,579 0,405 0,357 0,590 0,480 0,422 0,408 0,342 0,124 0,389 0,355 0,134 0,381 0,417 0,394 0,337 0,309 0,434 0,654 0,480 0,400 0,366 0,313 0,507 0,474 0,346 0,042 0,273 0,122 0,477

v22 -0,018 -0,093 -0,006 0,068 0,130 0,190 0,186 0,100 0,192 0,124 0,117 0,222 0,177 0,623 0,596 0,462 0,524 0,581 0,451 0,368 0,634 1,000 0,352 0,556 0,356 0,580 0,423 0,343 0,444 0,375 0,275 0,390 0,170 0,255 0,499 0,238 0,238 0,404 0,344 0,287 0,163 0,182 0,231 0,412 0,244 0,256 0,198 0,091 0,234 0,174 0,086 0,133 0,276 0,315 0,282

w23 0,083 -0,022 0,089 -0,050 0,007 0,254 0,093 -0,115 0,123 0,116 0,102 0,093 0,029 0,322 0,383 0,137 0,471 0,413 0,153 0,235 0,327 0,352 1,000 0,360 0,399 0,387 0,164 -0,013 0,283 0,121 0,213 0,214 0,204 0,014 0,143 0,059 0,031 0,326 0,132 0,044 0,084 0,225 0,099 0,270 0,359 0,228 0,336 0,381 0,360 0,222 0,069 0,089 0,260 0,184 0,266

x24 0,175 0,058 0,064 0,253 0,099 0,206 0,220 0,029 0,294 0,127 -0,051 0,137 0,127 0,304 0,490 0,349 0,468 0,503 0,376 0,420 0,403 0,556 0,360 1,000 0,429 0,426 0,394 0,200 0,423 0,206 0,282 0,236 0,240 0,468 0,440 0,412 0,255 0,439 0,267 0,296 0,071 0,284 0,227 0,319 0,249 0,497 0,503 0,245 0,375 0,272 0,174 0,139 0,205 0,259 0,432

y25 -0,036 -0,018 0,121 0,346 0,061 0,213 0,197 0,050 0,220 0,286 0,190 0,394 0,443 0,389 0,462 0,192 0,561 0,498 0,408 0,307 0,523 0,356 0,399 0,429 1,000 0,408 0,342 0,117 0,517 0,355 0,223 0,176 0,253 0,299 0,283 0,357 0,011 0,225 0,160 0,274 0,363 0,384 0,194 0,445 0,465 0,464 0,482 0,410 0,564 0,481 0,266 0,058 0,363 0,288 0,475

z26 0,027 0,048 -0,058 0,296 0,161 0,213 0,275 0,128 0,158 0,222 0,371 0,318 0,264 0,643 0,575 0,479 0,502 0,588 0,361 0,544 0,579 0,580 0,387 0,426 0,408 1,000 0,493 0,395 0,601 0,367 0,428 0,482 0,428 0,314 0,473 0,362 0,001 0,531 0,544 0,138 0,285 0,411 0,379 0,444 0,396 0,296 0,383 0,277 0,441 0,439 0,244 0,231 0,392 0,359 0,518

a2 0,066 -0,018 -0,165 0,256 0,222 0,238 0,475 0,069 0,201 0,209 0,335 0,298 0,239 0,520 0,413 0,450 0,347 0,420 0,296 0,408 0,405 0,423 0,164 0,394 0,342 0,493 1,000 0,688 0,560 0,499 0,472 0,542 0,338 0,454 0,507 0,386 0,306 0,484 0,308 0,316 0,237 0,308 0,395 0,349 0,312 0,346 0,307 0,283 0,307 0,383 0,393 0,293 0,208 0,188 0,424

b3 -0,055 -0,081 -0,052 0,188 0,252 0,124 0,326 0,017 0,127 0,071 0,410 0,264 0,283 0,409 0,239 0,338 0,227 0,217 0,144 0,321 0,357 0,343 -0,013 0,200 0,117 0,395 0,688 1,000 0,468 0,500 0,325 0,429 0,263 0,434 0,519 0,327 0,208 0,359 0,280 0,238 0,305 0,195 0,382 0,233 0,159 0,192 0,072 0,241 0,261 0,246 0,236 0,168 0,233 0,109 0,284

c4 -0,038 -0,085 0,049 0,404 0,033 0,340 0,390 0,135 0,261 0,190 0,229 0,446 0,448 0,613 0,664 0,397 0,671 0,647 0,385 0,555 0,590 0,444 0,283 0,423 0,517 0,601 0,560 0,468 1,000 0,613 0,494 0,350 0,457 0,337 0,537 0,345 0,117 0,361 0,426 0,357 0,308 0,314 0,430 0,623 0,521 0,495 0,491 0,420 0,495 0,510 0,446 0,188 0,327 0,134 0,595

d5 -0,038 -0,030 0,043 0,334 0,060 0,389 0,281 0,080 0,237 0,104 0,267 0,458 0,346 0,421 0,344 0,199 0,420 0,366 0,308 0,471 0,480 0,375 0,121 0,206 0,355 0,367 0,499 0,500 0,613 1,000 0,529 0,464 0,325 0,329 0,458 0,395 0,218 0,371 0,265 0,391 0,461 0,231 0,354 0,568 0,372 0,329 0,320 0,372 0,417 0,487 0,449 0,124 0,140 0,049 0,449

e6 -0,142 -0,121 0,018 0,262 0,232 0,283 0,316 0,117 0,205 0,148 0,323 0,307 0,218 0,368 0,282 0,175 0,310 0,392 0,271 0,441 0,422 0,275 0,213 0,282 0,223 0,428 0,472 0,325 0,494 0,529 1,000 0,548 0,424 0,292 0,399 0,268 0,090 0,508 0,429 0,246 0,284 0,241 0,407 0,419 0,356 0,224 0,385 0,236 0,325 0,412 0,514 0,352 0,337 0,210 0,444

f7 0,070 0,073 -0,009 0,235 0,151 0,323 0,200 0,175 0,167 0,213 0,177 0,296 0,224 0,448 0,324 0,236 0,210 0,296 0,294 0,297 0,408 0,390 0,214 0,236 0,176 0,482 0,542 0,429 0,350 0,464 0,548 1,000 0,341 0,302 0,300 0,351 0,215 0,525 0,329 0,139 0,390 0,252 0,365 0,367 0,261 0,274 0,324 0,221 0,297 0,347 0,404 0,300 0,230 0,222 0,343

g8 0,009 -0,033 -0,034 0,439 0,128 0,257 0,218 0,107 0,195 0,101 0,273 0,526 0,258 0,465 0,372 0,341 0,361 0,402 0,219 0,403 0,342 0,170 0,204 0,240 0,253 0,428 0,338 0,263 0,457 0,325 0,424 0,341 1,000 0,355 0,465 0,350 -0,002 0,414 0,425 0,083 0,327 0,357 0,546 0,396 0,440 0,265 0,424 0,318 0,488 0,363 0,423 0,063 0,266 0,296 0,461

h9 0,161 0,088 0,021 0,205 0,142 0,016 0,025 0,085 0,233 0,211 0,193 0,193 0,198 0,252 0,205 0,256 0,190 0,316 0,211 0,200 0,124 0,255 0,014 0,468 0,299 0,314 0,454 0,434 0,337 0,329 0,292 0,302 0,355 1,000 0,627 0,698 0,043 0,487 0,304 0,237 0,340 0,349 0,305 0,172 0,086 0,161 0,280 0,211 0,299 0,174 0,140 0,199 0,061 0,234 0,346

i10 0,005 -0,016 -0,057 0,332 0,162 0,195 0,201 0,186 0,238 0,132 0,200 0,327 0,292 0,399 0,411 0,431 0,391 0,379 0,232 0,481 0,389 0,499 0,143 0,440 0,283 0,473 0,507 0,519 0,537 0,458 0,399 0,300 0,465 0,627 1,000 0,514 0,090 0,477 0,552 0,241 0,242 0,210 0,399 0,278 0,227 0,207 0,264 0,224 0,356 0,255 0,251 0,156 0,198 0,193 0,493

j11 0,044 0,061 0,095 0,329 0,022 0,179 0,100 -0,015 0,325 0,220 0,186 0,263 0,160 0,348 0,272 0,257 0,205 0,284 0,245 0,322 0,355 0,238 0,059 0,412 0,357 0,362 0,386 0,327 0,345 0,395 0,268 0,351 0,350 0,698 0,514 1,000 0,100 0,468 0,239 0,227 0,419 0,432 0,384 0,290 0,195 0,215 0,255 0,319 0,400 0,286 0,213 0,088 -0,055 0,060 0,433

k12 0,110 0,062 0,001 -0,026 -0,046 0,282 0,201 -0,122 0,110 -0,107 -0,200 -0,002 -0,184 -0,054 0,122 0,082 0,181 0,129 0,167 0,132 0,134 0,238 0,031 0,255 0,011 0,001 0,306 0,208 0,117 0,218 0,090 0,215 -0,002 0,043 0,090 0,100 1,000 0,369 -0,090 0,125 -0,079 -0,093 0,029 -0,022 -0,071 0,270 0,107 0,125 -0,084 -0,058 0,214 0,182 0,023 -0,022 0,003

l13 0,145 0,124 -0,016 0,150 0,144 0,372 0,154 -0,052 0,203 0,059 0,098 0,263 0,041 0,320 0,304 0,218 0,280 0,372 0,324 0,398 0,381 0,404 0,326 0,439 0,225 0,531 0,484 0,359 0,361 0,371 0,508 0,525 0,414 0,487 0,477 0,468 0,369 1,000 0,482 0,152 0,137 0,181 0,241 0,261 0,182 0,263 0,419 0,180 0,256 0,236 0,342 0,309 0,210 0,205 0,359

m14 -0,056 -0,031 -0,070 0,254 0,115 0,185 0,195 0,248 0,158 0,082 0,216 0,324 0,264 0,439 0,377 0,319 0,260 0,340 0,288 0,376 0,417 0,344 0,132 0,267 0,160 0,544 0,308 0,280 0,426 0,265 0,429 0,329 0,425 0,304 0,552 0,239 -0,090 0,482 1,000 0,190 0,100 0,102 0,325 0,341 0,299 0,189 0,313 0,034 0,267 0,323 0,217 0,131 0,211 0,136 0,368

n15 -0,045 -0,136 0,077 0,237 -0,042 -0,048 0,078 0,121 0,134 0,137 0,052 0,176 0,316 0,191 0,349 0,077 0,280 0,349 0,232 0,269 0,394 0,287 0,044 0,296 0,274 0,138 0,316 0,238 0,357 0,391 0,246 0,139 0,083 0,237 0,241 0,227 0,125 0,152 0,190 1,000 0,183 0,140 0,155 0,338 0,326 0,283 0,183 0,147 0,273 0,292 0,187 0,097 0,047 -0,031 0,314

o16 -0,028 0,065 0,036 0,191 0,124 0,197 -0,029 0,167 0,350 0,446 0,558 0,553 0,503 0,371 0,173 0,075 0,237 0,206 0,260 0,237 0,337 0,163 0,084 0,071 0,363 0,285 0,237 0,305 0,308 0,461 0,284 0,390 0,327 0,340 0,242 0,419 -0,079 0,137 0,100 0,183 1,000 0,577 0,522 0,500 0,418 0,196 0,187 0,452 0,377 0,443 0,326 0,018 0,158 0,259 0,307

p17 0,086 0,156 -0,052 0,209 0,011 0,039 0,012 0,158 0,201 0,627 0,488 0,310 0,320 0,451 0,342 0,218 0,168 0,318 0,226 0,173 0,309 0,182 0,225 0,284 0,384 0,411 0,308 0,195 0,314 0,231 0,241 0,252 0,357 0,349 0,210 0,432 -0,093 0,181 0,102 0,140 0,577 1,000 0,450 0,298 0,463 0,282 0,254 0,396 0,327 0,292 0,164 -0,025 0,060 0,168 0,168

q18 -0,176 -0,061 -0,047 0,394 0,062 0,279 0,282 0,098 0,344 0,217 0,486 0,599 0,368 0,457 0,252 0,247 0,180 0,386 0,303 0,449 0,434 0,231 0,099 0,227 0,194 0,379 0,395 0,382 0,430 0,354 0,407 0,365 0,546 0,305 0,399 0,384 0,029 0,241 0,325 0,155 0,522 0,450 1,000 0,557 0,463 0,321 0,355 0,323 0,460 0,444 0,401 -0,018 0,173 0,109 0,350

r19 -0,091 -0,113 0,055 0,412 0,065 0,437 0,409 0,114 0,475 0,150 0,373 0,615 0,565 0,544 0,446 0,193 0,477 0,507 0,640 0,546 0,654 0,412 0,270 0,319 0,445 0,444 0,349 0,233 0,623 0,568 0,419 0,367 0,396 0,172 0,278 0,290 -0,022 0,261 0,341 0,338 0,500 0,298 0,557 1,000 0,609 0,511 0,523 0,444 0,617 0,632 0,542 0,195 0,251 0,070 0,501

s20 -0,040 0,022 0,006 0,334 0,073 0,276 0,307 0,247 0,384 0,433 0,415 0,371 0,589 0,474 0,508 0,142 0,415 0,529 0,422 0,429 0,480 0,244 0,359 0,249 0,465 0,396 0,312 0,159 0,521 0,372 0,356 0,261 0,440 0,086 0,227 0,195 -0,071 0,182 0,299 0,326 0,418 0,463 0,463 0,609 1,000 0,479 0,416 0,517 0,549 0,537 0,524 0,233 0,292 0,143 0,435

t21 0,137 0,129 0,009 0,413 0,137 0,348 0,359 0,046 0,338 0,208 0,081 0,336 0,348 0,358 0,416 0,273 0,417 0,466 0,471 0,541 0,400 0,256 0,228 0,497 0,464 0,296 0,346 0,192 0,495 0,329 0,224 0,274 0,265 0,161 0,207 0,215 0,270 0,263 0,189 0,283 0,196 0,282 0,321 0,511 0,479 1,000 0,693 0,505 0,497 0,470 0,555 0,314 0,360 0,109 0,370

u22 0,059 0,084 0,160 0,398 0,233 0,479 0,283 0,106 0,271 0,152 0,148 0,420 0,302 0,322 0,434 0,300 0,395 0,459 0,329 0,499 0,366 0,198 0,336 0,503 0,482 0,383 0,307 0,072 0,491 0,320 0,385 0,324 0,424 0,280 0,264 0,255 0,107 0,419 0,313 0,183 0,187 0,254 0,355 0,523 0,416 0,693 1,000 0,440 0,517 0,465 0,473 0,186 0,340 0,119 0,445

v23 0,051 -0,006 0,101 0,356 0,195 0,256 0,230 0,064 0,337 0,256 0,404 0,332 0,388 0,281 0,325 0,065 0,374 0,345 0,288 0,341 0,313 0,091 0,381 0,245 0,410 0,277 0,283 0,241 0,420 0,372 0,236 0,221 0,318 0,211 0,224 0,319 0,125 0,180 0,034 0,147 0,452 0,396 0,323 0,444 0,517 0,505 0,440 1,000 0,587 0,566 0,463 0,178 0,296 0,087 0,323

w24 0,003 -0,060 0,226 0,544 0,253 0,293 0,237 0,097 0,232 0,169 0,335 0,514 0,509 0,462 0,387 0,236 0,429 0,440 0,444 0,464 0,507 0,234 0,360 0,375 0,564 0,441 0,307 0,261 0,495 0,417 0,325 0,297 0,488 0,299 0,356 0,400 -0,084 0,256 0,267 0,273 0,377 0,327 0,460 0,617 0,549 0,497 0,517 0,587 1,000 0,576 0,443 0,110 0,321 0,137 0,544

x25 -0,165 -0,068 -0,074 0,497 0,058 0,246 0,390 0,173 0,403 0,234 0,406 0,542 0,495 0,366 0,369 0,163 0,365 0,468 0,390 0,529 0,474 0,174 0,222 0,272 0,481 0,439 0,383 0,246 0,510 0,487 0,412 0,347 0,363 0,174 0,255 0,286 -0,058 0,236 0,323 0,292 0,443 0,292 0,444 0,632 0,537 0,470 0,465 0,566 0,576 1,000 0,551 0,200 0,280 0,143 0,595

y26 -0,024 0,002 -0,012 0,540 0,266 0,376 0,440 0,248 0,384 0,228 0,371 0,436 0,414 0,330 0,294 0,133 0,274 0,304 0,408 0,503 0,346 0,086 0,069 0,174 0,266 0,244 0,393 0,236 0,446 0,449 0,514 0,404 0,423 0,140 0,251 0,213 0,214 0,342 0,217 0,187 0,326 0,164 0,401 0,542 0,524 0,555 0,473 0,463 0,443 0,551 1,000 0,472 0,339 0,037 0,385

z27 0,173 0,181 -0,030 0,092 0,358 0,141 0,225 0,016 0,150 0,110 0,093 -0,072 0,099 0,044 0,031 0,018 0,059 0,122 0,312 0,306 0,042 0,133 0,089 0,139 0,058 0,231 0,293 0,168 0,188 0,124 0,352 0,300 0,063 0,199 0,156 0,088 0,182 0,309 0,131 0,097 0,018 -0,025 -0,018 0,195 0,233 0,314 0,186 0,178 0,110 0,200 0,472 1,000 0,370 0,204 0,154

a3 0,088 0,027 0,136 0,208 0,248 0,153 0,220 -0,117 0,043 -0,027 0,237 0,076 0,188 0,285 0,236 0,161 0,267 0,274 0,184 0,409 0,273 0,276 0,260 0,205 0,363 0,392 0,208 0,233 0,327 0,140 0,337 0,230 0,266 0,061 0,198 -0,055 0,023 0,210 0,211 0,047 0,158 0,060 0,173 0,251 0,292 0,360 0,340 0,296 0,321 0,280 0,339 0,370 1,000 0,657 0,250

b4 0,193 0,151 -0,073 -0,055 0,119 -0,085 0,035 -0,147 0,017 0,044 0,158 0,002 -0,049 0,177 0,117 0,150 0,140 0,220 0,073 0,211 0,122 0,315 0,184 0,259 0,288 0,359 0,188 0,109 0,134 0,049 0,210 0,222 0,296 0,234 0,193 0,060 -0,022 0,205 0,136 -0,031 0,259 0,168 0,109 0,070 0,143 0,109 0,119 0,087 0,137 0,143 0,037 0,204 0,657 1,000 0,304

c5 -0,020 -0,026 0,056 0,382 0,108 0,242 0,342 0,146 0,310 0,151 0,134 0,377 0,249 0,363 0,469 0,315 0,525 0,501 0,262 0,473 0,477 0,282 0,266 0,432 0,475 0,518 0,424 0,284 0,595 0,449 0,444 0,343 0,461 0,346 0,493 0,433 0,003 0,359 0,368 0,314 0,307 0,168 0,350 0,501 0,435 0,370 0,445 0,323 0,544 0,595 0,385 0,154 0,250 0,304 1,000
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CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 

 

 a1 b2 c3 d4 e5 f6 g7 h8 i9 j10 k11 l12 m13 n14 o15 p16 q17 r18 s19 t20 u21 v22 w23 x24 y25 z26 a2 b3 c4 d5 e6 f7 g8 h9 i10 j11 k12 l13 m14 n15 o16 p17 q18 r19 s20 t21 u22 v23 w24 x25 y26 z27 a3 b4 c5

a1 1,000 0,761 0,045 -0,097 -0,024 0,029 0,032 -0,151 0,043 0,027 -0,193 -0,214 -0,151 -0,087 -0,038 0,171 0,010 0,055 -0,017 -0,060 -0,210 -0,018 0,083 0,175 -0,036 0,027 0,066 -0,055 -0,038 -0,038 -0,142 0,070 0,009 0,161 0,005 0,044 0,110 0,145 -0,056 -0,045 -0,028 0,086 -0,176 -0,091 -0,040 0,137 0,059 0,051 0,003 -0,165 -0,024 0,173 0,088 0,193 -0,020

b2 0,761 1,000 -0,100 -0,168 -0,022 0,011 -0,041 -0,008 0,028 0,201 -0,133 -0,088 -0,099 -0,108 -0,060 0,120 -0,050 0,048 0,027 0,004 -0,178 -0,093 -0,022 0,058 -0,018 0,048 -0,018 -0,081 -0,085 -0,030 -0,121 0,073 -0,033 0,088 -0,016 0,061 0,062 0,124 -0,031 -0,136 0,065 0,156 -0,061 -0,113 0,022 0,129 0,084 -0,006 -0,060 -0,068 0,002 0,181 0,027 0,151 -0,026

c3 0,045 -0,100 1,000 0,120 0,037 0,038 -0,120 -0,068 0,048 -0,012 -0,082 0,025 0,073 -0,059 -0,014 -0,092 0,107 0,011 0,006 -0,011 0,112 -0,006 0,089 0,064 0,121 -0,058 -0,165 -0,052 0,049 0,043 0,018 -0,009 -0,034 0,021 -0,057 0,095 0,001 -0,016 -0,070 0,077 0,036 -0,052 -0,047 0,055 0,006 0,009 0,160 0,101 0,226 -0,074 -0,012 -0,030 0,136 -0,073 0,056

d4 -0,097 -0,168 0,120 1,000 0,194 0,339 0,303 0,262 0,185 0,084 0,302 0,490 0,412 0,363 0,320 0,267 0,275 0,341 0,355 0,471 0,368 0,068 -0,050 0,253 0,346 0,296 0,256 0,188 0,404 0,334 0,262 0,235 0,439 0,205 0,332 0,329 -0,026 0,150 0,254 0,237 0,191 0,209 0,394 0,412 0,334 0,413 0,398 0,356 0,544 0,497 0,540 0,092 0,208 -0,055 0,382

e5 -0,024 -0,022 0,037 0,194 1,000 0,227 0,153 0,128 -0,067 0,129 0,279 0,209 0,159 0,254 0,047 0,164 0,177 0,062 0,000 0,079 0,019 0,130 0,007 0,099 0,061 0,161 0,222 0,252 0,033 0,060 0,232 0,151 0,128 0,142 0,162 0,022 -0,046 0,144 0,115 -0,042 0,124 0,011 0,062 0,065 0,073 0,137 0,233 0,195 0,253 0,058 0,266 0,358 0,248 0,119 0,108

f6 0,029 0,011 0,038 0,339 0,227 1,000 0,265 -0,057 0,304 -0,065 0,131 0,381 0,206 0,263 0,202 0,193 0,223 0,276 0,277 0,452 0,314 0,190 0,254 0,206 0,213 0,213 0,238 0,124 0,340 0,389 0,283 0,323 0,257 0,016 0,195 0,179 0,282 0,372 0,185 -0,048 0,197 0,039 0,279 0,437 0,276 0,348 0,479 0,256 0,293 0,246 0,376 0,141 0,153 -0,085 0,242

g7 0,032 -0,041 -0,120 0,303 0,153 0,265 1,000 -0,034 0,447 -0,032 0,157 0,224 0,122 0,262 0,252 0,277 0,233 0,312 0,352 0,375 0,298 0,186 0,093 0,220 0,197 0,275 0,475 0,326 0,390 0,281 0,316 0,200 0,218 0,025 0,201 0,100 0,201 0,154 0,195 0,078 -0,029 0,012 0,282 0,409 0,307 0,359 0,283 0,230 0,237 0,390 0,440 0,225 0,220 0,035 0,342

h8 -0,151 -0,008 -0,068 0,262 0,128 -0,057 -0,034 1,000 0,056 0,515 0,197 0,279 0,434 0,197 0,329 0,189 0,172 0,147 0,168 0,099 0,173 0,100 -0,115 0,029 0,050 0,128 0,069 0,017 0,135 0,080 0,117 0,175 0,107 0,085 0,186 -0,015 -0,122 -0,052 0,248 0,121 0,167 0,158 0,098 0,114 0,247 0,046 0,106 0,064 0,097 0,173 0,248 0,016 -0,117 -0,147 0,146

i9 0,043 0,028 0,048 0,185 -0,067 0,304 0,447 0,056 1,000 0,157 0,165 0,299 0,283 0,203 0,236 0,139 0,221 0,294 0,443 0,337 0,318 0,192 0,123 0,294 0,220 0,158 0,201 0,127 0,261 0,237 0,205 0,167 0,195 0,233 0,238 0,325 0,110 0,203 0,158 0,134 0,350 0,201 0,344 0,475 0,384 0,338 0,271 0,337 0,232 0,403 0,384 0,150 0,043 0,017 0,310

j10 0,027 0,201 -0,012 0,084 0,129 -0,065 -0,032 0,515 0,157 1,000 0,351 0,192 0,358 0,270 0,259 0,071 0,092 0,210 0,168 0,090 0,183 0,124 0,116 0,127 0,286 0,222 0,209 0,071 0,190 0,104 0,148 0,213 0,101 0,211 0,132 0,220 -0,107 0,059 0,082 0,137 0,446 0,627 0,217 0,150 0,433 0,208 0,152 0,256 0,169 0,234 0,228 0,110 -0,027 0,044 0,151

k11 -0,193 -0,133 -0,082 0,302 0,279 0,131 0,157 0,197 0,165 0,351 1,000 0,428 0,509 0,428 0,202 0,224 0,087 0,247 0,164 0,254 0,270 0,117 0,102 -0,051 0,190 0,371 0,335 0,410 0,229 0,267 0,323 0,177 0,273 0,193 0,200 0,186 -0,200 0,098 0,216 0,052 0,558 0,488 0,486 0,373 0,415 0,081 0,148 0,404 0,335 0,406 0,371 0,093 0,237 0,158 0,134

l12 -0,214 -0,088 0,025 0,490 0,209 0,381 0,224 0,279 0,299 0,192 0,428 1,000 0,580 0,506 0,307 0,258 0,419 0,392 0,351 0,387 0,435 0,222 0,093 0,137 0,394 0,318 0,298 0,264 0,446 0,458 0,307 0,296 0,526 0,193 0,327 0,263 -0,002 0,263 0,324 0,176 0,553 0,310 0,599 0,615 0,371 0,336 0,420 0,332 0,514 0,542 0,436 -0,072 0,076 0,002 0,377

m13 -0,151 -0,099 0,073 0,412 0,159 0,206 0,122 0,434 0,283 0,358 0,509 0,580 1,000 0,375 0,392 0,212 0,375 0,366 0,376 0,335 0,374 0,177 0,029 0,127 0,443 0,264 0,239 0,283 0,448 0,346 0,218 0,224 0,258 0,198 0,292 0,160 -0,184 0,041 0,264 0,316 0,503 0,320 0,368 0,565 0,589 0,348 0,302 0,388 0,509 0,495 0,414 0,099 0,188 -0,049 0,249

n14 -0,087 -0,108 -0,059 0,363 0,254 0,263 0,262 0,197 0,203 0,270 0,428 0,506 0,375 1,000 0,722 0,591 0,555 0,632 0,413 0,440 0,626 0,623 0,322 0,304 0,389 0,643 0,520 0,409 0,613 0,421 0,368 0,448 0,465 0,252 0,399 0,348 -0,054 0,320 0,439 0,191 0,371 0,451 0,457 0,544 0,474 0,358 0,322 0,281 0,462 0,366 0,330 0,044 0,285 0,177 0,363

o15 -0,038 -0,060 -0,014 0,320 0,047 0,202 0,252 0,329 0,236 0,259 0,202 0,307 0,392 0,722 1,000 0,581 0,726 0,765 0,416 0,393 0,590 0,596 0,383 0,490 0,462 0,575 0,413 0,239 0,664 0,344 0,282 0,324 0,372 0,205 0,411 0,272 0,122 0,304 0,377 0,349 0,173 0,342 0,252 0,446 0,508 0,416 0,434 0,325 0,387 0,369 0,294 0,031 0,236 0,117 0,469

p16 0,171 0,120 -0,092 0,267 0,164 0,193 0,277 0,189 0,139 0,071 0,224 0,258 0,212 0,591 0,581 1,000 0,409 0,544 0,201 0,435 0,327 0,462 0,137 0,349 0,192 0,479 0,450 0,338 0,397 0,199 0,175 0,236 0,341 0,256 0,431 0,257 0,082 0,218 0,319 0,077 0,075 0,218 0,247 0,193 0,142 0,273 0,300 0,065 0,236 0,163 0,133 0,018 0,161 0,150 0,315

q17 0,010 -0,050 0,107 0,275 0,177 0,223 0,233 0,172 0,221 0,092 0,087 0,419 0,375 0,555 0,726 0,409 1,000 0,720 0,380 0,350 0,528 0,524 0,471 0,468 0,561 0,502 0,347 0,227 0,671 0,420 0,310 0,210 0,361 0,190 0,391 0,205 0,181 0,280 0,260 0,280 0,237 0,168 0,180 0,477 0,415 0,417 0,395 0,374 0,429 0,365 0,274 0,059 0,267 0,140 0,525

r18 0,055 0,048 0,011 0,341 0,062 0,276 0,312 0,147 0,294 0,210 0,247 0,392 0,366 0,632 0,765 0,544 0,720 1,000 0,485 0,486 0,587 0,581 0,413 0,503 0,498 0,588 0,420 0,217 0,647 0,366 0,392 0,296 0,402 0,316 0,379 0,284 0,129 0,372 0,340 0,349 0,206 0,318 0,386 0,507 0,529 0,466 0,459 0,345 0,440 0,468 0,304 0,122 0,274 0,220 0,501

s19 -0,017 0,027 0,006 0,355 0,000 0,277 0,352 0,168 0,443 0,168 0,164 0,351 0,376 0,413 0,416 0,201 0,380 0,485 1,000 0,474 0,620 0,451 0,153 0,376 0,408 0,361 0,296 0,144 0,385 0,308 0,271 0,294 0,219 0,211 0,232 0,245 0,167 0,324 0,288 0,232 0,260 0,226 0,303 0,640 0,422 0,471 0,329 0,288 0,444 0,390 0,408 0,312 0,184 0,073 0,262

t20 -0,060 0,004 -0,011 0,471 0,079 0,452 0,375 0,099 0,337 0,090 0,254 0,387 0,335 0,440 0,393 0,435 0,350 0,486 0,474 1,000 0,593 0,368 0,235 0,420 0,307 0,544 0,408 0,321 0,555 0,471 0,441 0,297 0,403 0,200 0,481 0,322 0,132 0,398 0,376 0,269 0,237 0,173 0,449 0,546 0,429 0,541 0,499 0,341 0,464 0,529 0,503 0,306 0,409 0,211 0,473

u21 -0,210 -0,178 0,112 0,368 0,019 0,314 0,298 0,173 0,318 0,183 0,270 0,435 0,374 0,626 0,590 0,327 0,528 0,587 0,620 0,593 1,000 0,634 0,327 0,403 0,523 0,579 0,405 0,357 0,590 0,480 0,422 0,408 0,342 0,124 0,389 0,355 0,134 0,381 0,417 0,394 0,337 0,309 0,434 0,654 0,480 0,400 0,366 0,313 0,507 0,474 0,346 0,042 0,273 0,122 0,477

v22 -0,018 -0,093 -0,006 0,068 0,130 0,190 0,186 0,100 0,192 0,124 0,117 0,222 0,177 0,623 0,596 0,462 0,524 0,581 0,451 0,368 0,634 1,000 0,352 0,556 0,356 0,580 0,423 0,343 0,444 0,375 0,275 0,390 0,170 0,255 0,499 0,238 0,238 0,404 0,344 0,287 0,163 0,182 0,231 0,412 0,244 0,256 0,198 0,091 0,234 0,174 0,086 0,133 0,276 0,315 0,282

w23 0,083 -0,022 0,089 -0,050 0,007 0,254 0,093 -0,115 0,123 0,116 0,102 0,093 0,029 0,322 0,383 0,137 0,471 0,413 0,153 0,235 0,327 0,352 1,000 0,360 0,399 0,387 0,164 -0,013 0,283 0,121 0,213 0,214 0,204 0,014 0,143 0,059 0,031 0,326 0,132 0,044 0,084 0,225 0,099 0,270 0,359 0,228 0,336 0,381 0,360 0,222 0,069 0,089 0,260 0,184 0,266

x24 0,175 0,058 0,064 0,253 0,099 0,206 0,220 0,029 0,294 0,127 -0,051 0,137 0,127 0,304 0,490 0,349 0,468 0,503 0,376 0,420 0,403 0,556 0,360 1,000 0,429 0,426 0,394 0,200 0,423 0,206 0,282 0,236 0,240 0,468 0,440 0,412 0,255 0,439 0,267 0,296 0,071 0,284 0,227 0,319 0,249 0,497 0,503 0,245 0,375 0,272 0,174 0,139 0,205 0,259 0,432

y25 -0,036 -0,018 0,121 0,346 0,061 0,213 0,197 0,050 0,220 0,286 0,190 0,394 0,443 0,389 0,462 0,192 0,561 0,498 0,408 0,307 0,523 0,356 0,399 0,429 1,000 0,408 0,342 0,117 0,517 0,355 0,223 0,176 0,253 0,299 0,283 0,357 0,011 0,225 0,160 0,274 0,363 0,384 0,194 0,445 0,465 0,464 0,482 0,410 0,564 0,481 0,266 0,058 0,363 0,288 0,475

z26 0,027 0,048 -0,058 0,296 0,161 0,213 0,275 0,128 0,158 0,222 0,371 0,318 0,264 0,643 0,575 0,479 0,502 0,588 0,361 0,544 0,579 0,580 0,387 0,426 0,408 1,000 0,493 0,395 0,601 0,367 0,428 0,482 0,428 0,314 0,473 0,362 0,001 0,531 0,544 0,138 0,285 0,411 0,379 0,444 0,396 0,296 0,383 0,277 0,441 0,439 0,244 0,231 0,392 0,359 0,518

a2 0,066 -0,018 -0,165 0,256 0,222 0,238 0,475 0,069 0,201 0,209 0,335 0,298 0,239 0,520 0,413 0,450 0,347 0,420 0,296 0,408 0,405 0,423 0,164 0,394 0,342 0,493 1,000 0,688 0,560 0,499 0,472 0,542 0,338 0,454 0,507 0,386 0,306 0,484 0,308 0,316 0,237 0,308 0,395 0,349 0,312 0,346 0,307 0,283 0,307 0,383 0,393 0,293 0,208 0,188 0,424

b3 -0,055 -0,081 -0,052 0,188 0,252 0,124 0,326 0,017 0,127 0,071 0,410 0,264 0,283 0,409 0,239 0,338 0,227 0,217 0,144 0,321 0,357 0,343 -0,013 0,200 0,117 0,395 0,688 1,000 0,468 0,500 0,325 0,429 0,263 0,434 0,519 0,327 0,208 0,359 0,280 0,238 0,305 0,195 0,382 0,233 0,159 0,192 0,072 0,241 0,261 0,246 0,236 0,168 0,233 0,109 0,284

c4 -0,038 -0,085 0,049 0,404 0,033 0,340 0,390 0,135 0,261 0,190 0,229 0,446 0,448 0,613 0,664 0,397 0,671 0,647 0,385 0,555 0,590 0,444 0,283 0,423 0,517 0,601 0,560 0,468 1,000 0,613 0,494 0,350 0,457 0,337 0,537 0,345 0,117 0,361 0,426 0,357 0,308 0,314 0,430 0,623 0,521 0,495 0,491 0,420 0,495 0,510 0,446 0,188 0,327 0,134 0,595

d5 -0,038 -0,030 0,043 0,334 0,060 0,389 0,281 0,080 0,237 0,104 0,267 0,458 0,346 0,421 0,344 0,199 0,420 0,366 0,308 0,471 0,480 0,375 0,121 0,206 0,355 0,367 0,499 0,500 0,613 1,000 0,529 0,464 0,325 0,329 0,458 0,395 0,218 0,371 0,265 0,391 0,461 0,231 0,354 0,568 0,372 0,329 0,320 0,372 0,417 0,487 0,449 0,124 0,140 0,049 0,449

e6 -0,142 -0,121 0,018 0,262 0,232 0,283 0,316 0,117 0,205 0,148 0,323 0,307 0,218 0,368 0,282 0,175 0,310 0,392 0,271 0,441 0,422 0,275 0,213 0,282 0,223 0,428 0,472 0,325 0,494 0,529 1,000 0,548 0,424 0,292 0,399 0,268 0,090 0,508 0,429 0,246 0,284 0,241 0,407 0,419 0,356 0,224 0,385 0,236 0,325 0,412 0,514 0,352 0,337 0,210 0,444

f7 0,070 0,073 -0,009 0,235 0,151 0,323 0,200 0,175 0,167 0,213 0,177 0,296 0,224 0,448 0,324 0,236 0,210 0,296 0,294 0,297 0,408 0,390 0,214 0,236 0,176 0,482 0,542 0,429 0,350 0,464 0,548 1,000 0,341 0,302 0,300 0,351 0,215 0,525 0,329 0,139 0,390 0,252 0,365 0,367 0,261 0,274 0,324 0,221 0,297 0,347 0,404 0,300 0,230 0,222 0,343
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 a. Determinant = 4,32E-024 

 

a1 O horário de trabalho permite que eu tenha uma boa qualidade de vida 

b2 O horário de trabalho é adequado para que eu desempenhe minhas atividades 

c3 Tenho autonomia para decidir sobre a flexibilização de meus horários 

d4 Sou incentivado a me capacitar por meio de cursos, treinamentos etc. 

e5 A remuneração que recebo é compatível com minhas responsabilidades e minha carga de trabalho 

f6 As funções comissionadas são distribuídas de forma justa 

g7 Percebo que aqueles que possuem bom desempenho no trabalho progridem na carreira 

h8 Atendo às expectativas que meus superiores possuem em relação ao meu trabalho 

i9 Tenho possibilidades de crescimento profissional no órgão 

j10 Em minha opinião, tenho um bom desempenho no trabalho 

k11 Recebo tarefas que estão de acordo com minha capacidade profissional 

l12 Sinto-me motivado em relação ao meu trabalho 

m13 Sinto-me confortável com a contribuição que ofereço ao órgão 

n14 A chefia demonstra liderança, dinamismo e proatividade em relação às atividades do setor 
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o15 Tenho confiança em relação à chefia da unidade 

p16 A chefia acompanha as atividades e resultados do setor 

q17 Sinto-me à vontade para procurar meus superiores sempre que preciso 

r18 A chefia colabora com a produtividade e resultado do trabalho em equipe 

s19 Sou elogiado quando faço um bom trabalho 

t20 Existe planejamento das tarefas do setor 

u21 As opiniões e iniciativas dos funcionários são valorizadas no órgão 

v22 Meus superiores se preocupam com a qualidade do trabalho produzido no setor 

w23 O relacionamento com meus superiores é respeitoso e cortês 

x24 Há sensibilidade e compreensão, pelos superiores, com relação aos problemas dos servidores 

y25 Tenho autonomia para desenvolver atividades e tomar decisões 

z26 Recebo solicitações claras e precisas para executar tarefas 

a2 As tarefas são distribuídas de forma justa entre os servidores 

b3 No meu setor, todos sabem com clareza suas respectivas atribuições 

c4 Existe adequada comunicação entre a chefia e os servidores do setor 

d5 Existe adequada comunicação e colaboração entre as diferentes áreas de trabalho envolvidas 

e6 Meu setor é informado das decisões que o envolvem 

f7 Meu setor é bem visto entre os outros setores 

g8 Gosto do meu ambiente de trabalho 

h9 Existe cooperação entre os colegas 

i10 O relacionamento no meu setor é amigável e respeitoso 

j11 O funcionário que comete um erro é ajudado pelos colegas 

k12 Há servidores suficientes para desenvolver as atividades do setor 

l13 Os problemas são solucionados de forma adequada 

m14 Um novo colega é bem recebido no setor 

n15 Toda a equipe auxilia um novo funcionário em suas dificuldades 

o16 Gosto do trabalho que executo 

p17 Tenho disposição para assumir compromisso com o trabalho, independentemente de cobrança por parte da chefia 

q18 Tenho orgulho de trabalhar onde trabalho 

r19 Estou satisfeito(a) com o interesse dos superiores pelo meu serviço 

s20 Minhas atividades são importantes para o setor 

t21 Os servidores são recompensados pelo esforço e dedicação que dispensam ao órgão 

u22 A relação entre minhas contribuições e recompensas é justa, em comparação às contribuições e recompensas dos outros 

v23 Tenho possibilidade de aprender coisas novas no setor 

w24 Recebo feedback da chefia em relação ao meu trabalho 

x25 Meus conhecimentos e habilidades são bem aproveitados no órgão 

y26 Sinto que o órgão inspira o progresso profissional do servidor 

z27 Disponho das ferramentas e equipamentos necessários para realizar minhas tarefas 

a3 Existe adequada disposição de móveis e equipamentos no meu setor 

b4 O ambiente físico de trabalho é agradável 

c5 Estou satisfeito(a) com a forma de gerenciamento de conflitos em meu setor de trabalho 
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