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" ... sinergia: e a integrac;ao de comportamentos. Sinergia e basicamente 

mutualidade, compartilhamento de mudanc;as internas em beneffcio do 

todo . 

... se comportamentos iso/ados nao explicam comportamentos associados, a 

noc;ao de resultados com que hoje traba/hamos nas culturas 

organizacionais tende a ser inadequada" (Mariotti, 1996, p70-71). 
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1 INTRODUCAO 

0 Planejamento Estrategico predomina na maioria das organiza<;6es, como 

uma ferramenta utilizada para a melhoria do desempenho empresarial. Porem, 

frequentemente ele tem uma abordagem sistematica e formal, onde a enfase e no 

or<;amento e no plano operacional. 

Cresce cada vez mais no setor publico e privado, a ideia de que a estrategia 

e o processo de planejamento em si, ou seja, o planejamento consiste na tomada 

antecipada de decis6es. Decidir agora, o que fazer antes que ocorra a a<;ao 

necessaria, tomando decis6es que produzirao efeitos e consequencias futuras. 

As organiza<;6es, ao definirem suas estrategias, precisam identificar as 

competencias essenciais e a partir destas rever suas atua<;6es, gerando um cfrculo 

virtuoso, impulsionado pelo processo da aprendizagem. 

A Gestao de Pessoas baseia-se no fato de que o desempenho de uma 

organiza<;ao depende fortemente da contribui<;ao das pessoas que a comp6em e da 

forma como elas estao organizadas, sao estimuladas e capacitadas, e como sao 

mantidas num ambiente de trabalho e num clima organizacional adequados. E 

ainda, como estao estruturados e organizados os membros da for<;a de trabalho, de 

modo a habilita-los a exercer maior poder e liberdade de decisao, levando a maior 

flexibilidade e a rea<;ao mais rapida aos requisites mutaveis do mercado. 

0 sucesso de uma empresa depende cada vez mais do conhecimento, 

habilidades, criatividade e motiva<;ao de sua for<;a de trabalho. 0 sucesso das 

pessoas, par sua vez, depende cada vez mais de oportunidade para aprender e de 

um ambiente favoravel ao desenvolvimento de suas potencialidades. 

Neste contexto, a promo<;ao das pessoas em todos os aspectos do trabalho 

destaca-se como um elemento fundamental para a obten<;ao da sinergia entre 

equipes. Pessoas com habilidades e competencias distintas formam equipes de alto 

desempenho quando lhes e dada autonomia para alcan<;ar metas bem definidas 

Os desejos e necessidades das pessoas da organiza<;ao quando 

corretamente identificados e utilizados na defini<;ao das estrategias, dos pianos e das 

praticas de gestao organizacionais, promovem o desenvolvimento, a atra<;ao e 

reten<;ao de talentos humanos, bem como um clima organizacional participative, 
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possibilitando o alcance do alto desempenho da organizac;ao e o crescimento das 

pessoas. 

Dessa forma, torna-se necessaria uma mudanc;a nas organizac;oes quanta a 

sua visao das pessoas: antes as pessoas eram vistas simplesmente como recursos, 

dotadas de habilidades, capacidade, destreza e conhecimentos para a execuc;ao de 

tarefas a fim de alcanc;ar objetivos organizacionais; hoje essa visao passa a ser de 

pessoas, dotadas de caracterfsticas pr6prias, de personalidade, aspirac;oes, valores, 

crenc;as, atitudes, motivac;oes e objetivos individuais. Pessoas que fazem parte da 

organizac;ao; sao talentos que precisam ser desenvolvidos e mantidos. E o capital 

humano que movimenta a organizac;ao na direc;ao por ela determinada. 

Este Projeto Tecnico, apresentado como trabalho final do Curso de 

Especializac;ao em Administrac;ao de Pessoas, Departamento de Administrac;ao 

Geral e Aplicada, Centro de Pesquisa e P6s-Graduac;ao em Administrac;ao, 

Universidade Federal do Parana, traz como objetivo geral, identificar de que forma 

as ac;6es estrategicas de Desenvolvimento do Capital Humano da Procuradoria 

Regional do Trabalho da Nona Regiao, contribuem para o aperfeic;oamento da 

relac;ao Publico -Organizac;ao . 

A lnstituic;ao escolhida e o Ministerio Publico do Trabalho no Estado do 

Parana, onde a aluna Christiane Erbano Romeiro, e servidora do quadro 

permanente ha 22 anos. 

0 trabalho apresenta uma Fundamentac;ao Te6rica do assunto, a 

metodologia utilizada, seguindo-se com uma explanac;ao sabre o Ministerio Publico 

do Trabalho no Estado do Parana. 

Ap6s esta explanac;ao, apresentamos relat6rio e analise de resultados da 

aplicac;ao dos lnstrumentos de Cultura Organizacional e Clima Organizacional na 

lnstituic;ao em foco, concluindo--se com uma sugestao para implementac;ao de uma 

estrategia organizacional, voltada para o Desenvolvimento do Capital Humano. 
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2 PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVOS 

2.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

A pesquisa foi desenvolvida em cima do seguinte problema: 

" De que forma as ac;oes estrategicas de Desenvolvimento do Capital Humano, da 

Procuradoria Regional do Trabalho da Nona Regiao, contribuem para o 

aperfeic;oamento da relac;ao Publico -Organizac;ao?" 

2.2 OBJETIVOS GERAIS E OBJETIVOS ESPECIFICOS 

2.2.1 Objetivo Geral 

ldentificar de que forma as ac;oes estrategicas de Desenvolvimento do 

Capital Humano da Procuradoria Regional do Trabalho da Nona Regiao, contribuem 

para o aperfeic;oamento da relac;ao Publico-Organizac;ao e como estas poderiam ser 

utilizadas para atingir as metas de desempenho estabelecidas pela lnstituic;ao. 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Caracterizar a Procuradoria Regional do Trabalho da Nona Regiao. 

• Caracterizar as ac;oes estrategicas de Desenvolvimento do Capital Humano 

necessarias para atingir as metas lnstitucionais. 

• Verificar as contribuic;oes das ac;oes de Desenvolvimento do Capital Humano 

para o aperfeic;bamento da relac;ao com o Publico. 

• Recomendar ac;oes de aperfeic;oamento do Plano de Desenvolvimento do 

Capital Humano 
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3 FUNDAMENTACAO TEORICO-EMPiRICA 

Na epoca atual, o mundo passa por um processo hist6rico caracterizado 

pela imensa integrac;ao economica, pela rapida expansao do processo de 

disseminac;ao da informac;ao e do conhecimento, atraves da evoluc;ao explosiva das 

telecomunicac;6es e do desenvolvimento da informatica e da automac;ao eletronica. 

Varies estudos e analises de praticas organizacionais vem discutindo 

mudanc;as ocorridas ou em andamento no campo da gestae das pessoas ou do 

trabalho. 

OLIVEIRA (1996 :43) afirma que nos pafses desenvolvidos as pesquisas e o debate 

relative a area de pessoal estao cada vez mais presente: 

Em paises em desenvolvimento, como o Brasil, tendo em vista a 
competitividade acirrada, a exigemcia dos consumidores e a conscientizagao 
do trabalhador, referente a seu papel na relagao capital X trabalho, estao a 
exigir da area e dos seus profissionais o desempenho de um novo papel. 

BECKER & CONRADO (1995) apontaram novas formas de gestae de pessoas como 

resultado da adoc;ao do programa de qualidade empresa do setor metal-mecanico 

do Rio Grande do Sui, com modernizac;ao dos processes e obtenc;ao de melhores 

resultados. 0 principal destaque foi uma nova concepc;ao na formac;ao das areas de 

atuac;ao de recursos humanos, constituindo-se em projetos e desenvolvidos por 

analistas de administrac;ao de pessoas. 

No livre "Gerenciando Pessoas - o passe decisive para a administrac;ao 

participativa", Chiavenato trata dos mesmos temas tradicionais sob tftulos modernos 

destinando o livre nao ao profissional de recursos humanos como o habitual, mas a 

um alvo difuso representado pelo "gerenciamento de pessoas dentro das empresas, 

qualquer que seja a especialidade profissional do gerente" (Chiavenato, 1992 : XI) e 

a sua recomendac;ao final e: 

"mudar, mudar, mudar sempre" ( ... ), " o gerente deve trabalhar com sua 
equipe ( ... ) e fazer com que isto seja algo mais do gerenciar pessoas. Mas 
gerenciar com a ajuda delas." (Chiavenato, 1992 : 251 ). 
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3.1 CONCEITOS DE MUDAN<;A ORGANIZACIONAL 

Varias sao as for9as, tanto internas quanta externas, que atuam nas 

organiza96es com finalidades diversas e objetivando a ocorrencia de transforma96es 

para que se adequem as novas realidades. As organiza96es que tern exito sao as 

que prevem a mudan9a e desenvolvem antecipadamente suas estrategias. lsso 

demonstra, em particular, a adaptabilidade, a flexibilidade, a sensibilidade, a decisao 

e a rapidez. As organiza96es nao tern outra op9ao que nao seja a de agirem como 

previsoras e administradoras da mudan9a. (Nadler, 1994). 

Para uma analise mais profunda de mudan9a, adotaremos a defini9ao de 

Wood Jr: 

Mudan<;:a Organizacional e qualquer transforma<;:ao de natureza estrutural, 
estrategica, cultural, tecnol6gica, humana ou de qualquer outro 
componente, capaz de gerar impacto em partes ou no conjunto da 
organiza<;:ao (Wood Jr., 1995, p.190). 

Portanto, para o autor, uma mudan9a pode ser quanta a natureza 

(caracterfsticas da organiza9ao como organograma, fun96es, tarefas, valores, estilo 

de lideran9a, proceSSOS, metodOS de produ9a0 e pessoas, polfticas de sele9a0 e 

forma9ao); quanta a rela9ao da organiza9ao com o ambiente (baseada em 

respostas-reativa e voluntarias); quanta a forma de implementa9ao (reeducativa, 

coercitiva ou racional). 

Herzog (apud Wood Jr., 1995), classifica as situa96es capazes de provocar 

mudan9as em tres categorias, cada uma delas com tres possibilidades. Elas podem 

ter origem tanto na propria organiza9ao quanta ao ambiente. Sao as seguintes: 

a) crises e problemas: dificuldades com a estrutura organizacional; 
incapacidade de atender as necessidades dos clientes; restri<;:6es de 
recursos; 
b) novas oportunidades: introdu<;:ao de novas tecnologias; novas 
produtos e servi<;:os; disponibilidade de novas recursos; 
c) novas diretrizes internas ou externas: adequa<;:ao as novas ideias; 
adapta<;:ao as novas estrategias corporativas; implementa<;:ao de 
novas sistemas de controle (Wood Jr., 1995, p. 191 ). 
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0 autor cita, baseado numa pesquisa, que os motivos mais frequentes das 

mudanc;as sao: melhorar a qualidade, aumentar a produtividade, refletir os valores 

dos novas lideres, reduzir custos e administrar conflitos, constatando-se ainda, que 

a mudanc;a de qualquer elemento da cultura organizacional e uma das mais diffceis 

de se conseguir. 

lndependentemente destas dificuldades, as mudanc;as ocorrem em todos os 

tipos de organizac;oes, inclusive nas organizac;oes publicas. Portanto, a mudanc;a na 

Administrac;ao Publica e um fato que, embora pouco explorado, deve receber uma 

atenc;ao especial, sendo que e atraves da modernizac;ao que a sociedade incorpora 

novas formas organizacionais e tecnol6gicas (ffsicas e sociais), permitindo atingir de 

maneira mais adequada novas objetivos, conforme citac;ao: 

... que Mudan9a Organizacional e qualquer altera9ao significativa, 
articulada, planejada e operacionalizada por pessoal interno e externo a 
organiza9ao, que tenha o apoio e a supervisao da administra9ao superior e 
atinja, integralmente, os componentes de cunho comportamental, 
tecnol6gico e estrategico (Wood Jr., 1995.p.25) 

Par fim, o tema mudanc;a organizacional ou reestruturac;ao organizacional, 

pode ser categorizado basicamente de duas formas: em mudanc;as estruturais -

mais ligadas aos princfpios da Administrac;ao Classica - e em mudanc;as 

comportamentais - mais caracterfsticas da Escola de Relac;oes Humanas. Neste 

momenta e que entra em cena o conceito de Cultura Organizacional, porque, para 

que haja qualquer mudanc;a organizacional de forma duradoura, deve-se levar em 

conta a cultura desta organizac;ao. 

0 conceito de "cultura organizacional" procura explicar que a unica maneira 

viavel de mudar as organizac;oes e atraves da "cultura", ou seja, mudar os sistemas 

dentro dos quais os homens trabalham e vivem. Cultura Organizacional significa um 

modo de vida, um sistema de crenc;as e valores, uma forma aceita de interac;ao e de 

relacionamento tfpico de determinada organizac;ao. 

Ao abordarmos o tema, nao poderfamos deixar de referenciar Schein (1984), 

o qual apresenta um dos conceitos mais ricos na literatura consultada: 
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A Cultura Organizacional e o modelo dos pressupostos basicos, que 
determinado grupo tem inventado, descoberto ou desenvolvido no processo 
de aprendizagem para lidar com os problemas de adaptac;:ao externa e 
integrac;:ao interna. Uma vez que os pressupostos tenham funcionado bem o 
suficiente para serem considerados validos, sao ensinados aos demais 
membros como a maneira correta para se perceber, se pensar e sentir-se 
em relac;:ao aqueles problemas (Schein, 1984,p.03). 

Schein (1984) considera que o conceito de cultura e estruturalmente 

complexo e envolve grande conjunto de pressupostos, implicitamente assumidos, 

que definem como os membros de um grupo veem suas rela<;6es internas e 

externas. Caso esse grupo tenha uma hist6ria compartilhada, esses pressupostos, 

alinhados entre si, gerarao paradigmas comportamentais de alta ordem sabre a 

natureza do espa<;o, realidade, tempo, pessoas e rela<;6es. A cultura, segundo 

Schein, afeta todos os aspectos de organiza<;ao: estrutura, estrategia, processos e 

sistema de controle. 

Ha que se considerar que cada organiza<;ao e um sistema complexo e 

humano, com caracteristicas pr6prias, com a sua cultura e com um sistema de 

valores que determinam os sistemas de informa<;6es e os procedimentos de 

trabalho. 

3.2 0 IMPACTO NA GESTAO DE PESSOAS 

Na literatura internacional BOURNOIS & DERR (1994) apresentam resultados 

de debates e enquetes com profissionais europeus relativos a fun<;ao de 

administra<;ao de pessoas nos anos 90. Apesar da multiplicidade de temas, os 

autores fazem uma sintese das discuss6es e apontam as tendencias em cinco itens 

principais: 

a. uma gestao ainda mais estrategica; 

b. encaminhamento para uma gestao das competencias; 

c. papel chave e central dos gerentes dos diversos setores da organiza<;ao na 

administra<;ao de pessoas, implicando cada vez mais o compartilhamento das 

atividades operacionais da administra<;ao de pessoas; 
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d. uma estandarliza<;ao das praticas de administra<;ao de pessoas nos diversos 

pafses considerando a globaliza<;ao e internacionaliza<;ao incluindo, nesse 

processo, uma certa harmoniza<;ao da legisla<;ao social entre pafses; 

e. integra<;ao de novas dados sociol6gicos relative a for<;a de trabalho nas 

organiza<;6es. 

Nessas novas condi<;6es as organiza<;6es encontram-se frente a inumeros 

desafios. Para garantir sua capacidade de competir e sobreviver no mercado, elas 

precisam constantemente procurar inovar, tanto em termos de tecnologia quanta 

atraves de novas modelos de gestae. As empresas procuram maior integra<;ao com 

seus clientes, fornecedores, funcionarios e acionistas; englobando assim, o 

desenvolvimento e aperfei<;oamento de pessoas. 

No infcio do novo seculo, observa-se que a organiza<;ao moderna promove 

uma verdadeira revolu<;ao nos princfpios tradicionais do desenho organizacional, 

motivada pela mola-mestra dos resultados financeiros. Tais modifica<;6es afetam 

inumeros aspectos da vida humana, como saude, rela<;oes sociais, economia, 

tecnologia e polftica. 

Para a adequada gestae dos seus resultados, a empresa moderna adota, 

como referencial os processes determinantes da agrega<;ao de valor aos produtos e 

servi<;os oferecidos. A aloca<;ao dinamica de recursos, o trabalho realizado e 

orientado por projetos e a coordena<;ao efetiva estabelecem novas princfpios de 

desenho organizacional, sugerindo urn realinhamento constante das verdadeiras 

fronteiras da organiza<;ao. 

0 quadro apresentado pelas empresas exige uma nova rela<;ao entre o 

capital e o trabalho nas organiza<;6es. Assim como o primeiro, que busca a 

rentabilidade sem se preocupar com credos ou ideologias, a rela<;ao de trabalho 

deixa de ser duravel e exige a redefini<;ao do modele organizacional. Nessa 

reorganiza<;ao, criam-se novas referenciais de poder, uma vez que, como nos 

apresenta KILIMNIK (1997), ha uma desintegra<;ao vertical, urn achatamento da 

piramide com elimina<;ao de nfveis hierarquicos nas organiza<;6es. Sob urn outro 

prisma observa-se o fen6meno da terceiriza<;ao, que da dinamismo aos novas 
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processes organizacionais. Visando os resultados finais, a iniciativa dos empregados 

e colocada em evidencia em todo o processo, ou seja, tanto na empresa geradora 

do processo como naquelas que se responsabilizam pelas etapas terceirizadas do 

mesmo. 

Essa flexibilidade apresenta desafios relevantes para a gestao de recursos 

humanos que passa a ter que redirecionar ac;oes de treinamento para urn 

profissional que precisa se adaptar a novas func;oes. Toda essa evoluc;ao traz a 

func;ao de recursos humanos, urn universe de desafios que exige novas olhos, 

novas estrategias de abordagem dos problemas e novas ac;oes. 

0 Setor de Pessoas vern sofrendo serias modificac;oes, chegando ate 

mesmo a ser extinto em algumas empresas. Nesse ambiente instavel, interna e 

externamente a organizac;ao, torna-se necessaria repensar a area de Pessoas e 

redefinir sua missao. Toda antiga filosofia de gestao de pessoas, com suas 

ferramentas tradicionais, passa a ser questionada, GONCALVES (1997), aponta a 

necessidade das empresas centrarem-se em processes, com foco nos clientes e a 

importfmcia da nova gestao de pessoas visando prepara-las para atuar nesse 

contexte. 0 planejamento de pessoas devera adequar-se as novas necessidades 

das organizac;oes, de flexibilidade e de adaptac;ao as constantes e rapidas 

mudanc;as. Assim, a gestao de pessoas parece adquirir caracteristicas de staff. 

Antigos analistas (como de cargos e salaries) tendem a ser deslocados de func;oes 

tecnicas para consultivas. 

A tendencia e que o conhecimento de gestao de pessoas passe a ser 

disseminado para urn maior numero de pessoas dentro da organizac;ao, 

principalmente para OS gerentes das areas funcionais. A func;ao de gerenciamento 

de pessoal ganha nova perspectiva com a incorporac;ao do instrumental de Pessoas 

pelos gerentes das outras areas, capacitando-os a desenvolver e utilizar, de forma 

efetiva, as aptidoes de seus subordinados, possibilitando a agregac;ao de valor aos 

processes da organizac;ao. Os gerentes precisam desenvolver a capacidade de 

interpretac;ao do comportamento humane, afim de compreender a reac;ao das 

pessoas, e saber como utilizar essa informac;ao. Assim, na perspectiva de 

GONCALVES (1997), a gestao de pessoas passa a ser vista como uma area 



10 

estrategica que nao deve ficar sob a responsabilidade de um unico departamento ou 

divisao. As politicas de gestao de pessoas devem formular um conjunto estruturado 

de estrategias, programas e instrumentos de gestao integrados entre si e com as 

demais estrategias da organiza9ao. Nesse caso, analisamos o ambiente externo ( 

gestao publica, planejamento, economia e legisla9ao), o ambiente interno 

(estrategias, processos, qualidade, marketing de produtos e servi9os, finan9as, 

custos, gestao de pessoas e de projetos) e as habilidades comportamentais dos 

gestores (lideran9a, administra9ao do tempo, de conflitos forma9ao e 

desenvolvimento de equipes). 

Assim a administra9ao de pessoas passa a desenvolver estrategias para o 

comprometimento dos trabalhadores com os objetivos organizacionais, utilizando a 

sua participa9ao como catalisador das mudan9as necessarias ao alcance de um 

estagio mais avan9ado das organiza96es. 

E cada vez mais presente nas organiza96es a exigencia par um novo tipo de 

trabalhador, que tome as atitudes de forma mais elaborada e intelectualizada. As 

empresas parecem nao mais necessitar de profissionais estritamente tecnicos, mas 

de pessoas voltadas para processos de intepreta9ao, elabora9ao e transforma9ao: 

em Iugar de uma especializa9ao rig ida, busca-se maior flexibilidade, raciocinio 16gico 

e capacidade de adapta9ao, de aprendizado, de comunica9ao, de trabalhar em 

equipe, de tomada de decisao, de avalia9ao dos resultados e de identifica9ao e 

solu9ao de problemas. 

Pon§m para obter esse novo tipo de trabalhador, as empresas nao podem 

depender exclusivamente da oferta do mercado de trabalho. As organiza96es tern a 

possibilidade de formar internamente os profissionais com o perfil ideal, preparando

os para lidar com as mudan9as, atraves de treinamento adequado e continuo. Um 

trabalhador mais consciente de suas necessidades e aspira96es em virtude de todo 

um processo de qualifica9ao, modifica9ao nas rela96es de trabalho e de inova9ao 

tecnol6gica, estando apto a participar de forma mais efetiva e produtiva na 

organiza9ao. 

Nesse mundo globalizado, organizando-se em rede, transformar pessoas 

passa a ser o maior desafio estrategico. Uma vez transformadas, essas pessoas 
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comporao times aut6nomos. A tarefa de transformar pessoas, que precisarao de 

novas conhecimentos, novas habilidade e novas comportamentos, nao deve ser 

imediatista. E um processo evolutivo, a ser desenvolvido de modo que permanec;am 

nas organizac;oes, como em uma selec;ao natural, somente pessoas realmente 

adequadas a confecc;ao dos produtos e a execuc;ao dos servic;os propostos. 
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4 METODOLOGIA GERAL 

4.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

Metoda cientifico e o conjunto de processes ou opera<;oes mentais que se 

deve empregar na investiga<;ao. E a linha de raciocinio adotada no processo de 

pesquisa. 

A investiga<;ao cientifica depende de um "conjunto de procedimentos 

intelectuais e tecnicos" (GIL, 1999) para que seus objetivos sejam atingidos: os 

metodos cientificos. 

4.2. METODO E PESQUISA 

Metoda: 

• Forma de pensar para se chegar a natureza de um determinado problema , 

quer seja para estuda-lo ou explica-lo. 

A metodologia e um conjunto de metodos que serao utilizados no decorrer da 

pesquisa, assim podemos citar alguns: 

Empirismo - consiste na observa<;ao e tratamento de base experimental dos fatos; 

Positivismo - preocupa-se em explorar caracteristicas 16gicas do conhecimento, 

entende que a neutralidade cientifica e uma op<;ao possivel entre outras; 

Estruturalismo - caminha do concreto para o abstrato, e vice-versa, dispondo, na 

segunda etapa de um modele para analisar a realidade concreta dos diversos 

fen6menos; 

Funcionalismo - estuda a sociedade do ponto de vista da fun<;ao de suas unidades, 

isto e, como um sistema organizado de atividades; 
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Sistemismo- preocupa-se com a manipulac;ao dos conflitos sociais; 

Dialetico - metoda especifico das ciencias sociais que ve a realidade hist6rica nao 

apenas como um fluxo, mas, sobretudo como a origem de uma explicac;ao; 

Fenomenol6gico - trata daqueles aspectos que sao essenciais do fenomeno, 

aspirando apreende-los nos seus mementos fundamentais, atraves da intuic;ao; 

lndutivo - e quando a pesquisa vai do particular (premissas) para 0 geral ou de 

verdades particulares concluem-se verdades gerais; 

Dedutivo - e quando a pesquisa vai do geral para chegar ao particular, ou seja do 

universal ao singular; 

Hipotetico-dedutivo- e quando a pesquisa utiliza-se de hip6teses (conjecturas), que 

devem ser testadas e criticadas. Quante mais uma hip6tese resistir as tentativas de 

refutamento e falseamento, melhor ela sera, mas nao deve ser falsificada; 

Experimental - ocupa-se de submeter os objetos de estudo a influencia de variaveis, 

em condic;oes controladas pelo investigador, a fim de observar os resultados que a 

variavel produz no objeto; 

Observacional - observac;ao da realidade sem nenhuma interferencia de variavel; 

Comparative - visa ressaltar diferenc;as e similaridades entre individuos e 

fenomenos submetidos a comparac;oes; 

Estatistico - gera apenas uma verdade provavel baseado em testes estatisticos; 

Clinico - utilizado na pesquisa psicol6gica, consiste em uma relac;ao profunda entre 

pesquisador e pesquisado; 

Hist6rico - parte do principia de que as atuais formas de vida social, as instituic;oes e 

os costumes tern origem no passado; 
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Monografico - consiste no estudo de determinados indivfduos, profiss6es, 

condi<;:6es, instituig6es, grupos ou comunidades, com a finalidade de obter 

generalizag6es; 

Tipol6gico - ao comparar fen6menos sociais complexes, o pesquisador cria tipos ou 

modelos ideais, construfdos a partir da analise de aspectos essenciais do fen6meno. 

Pesquisa: 

• Modo cientifico para obter conhecimento da realidade empirica, tudo o que existe 

e pode ser conhecido pela experiencia. 

Os metodos da pesquisa devem ser detalhados, para que a mesma possa 

ser realizada pelos seus pares e alcangar os objetivos previamente definidos. A 

finalidade da pesquisa cientifica nao e apenas um relat6rio ou descrigao de fates 

levantados empiricamente, mas o desenvolvimento de um carater interpretative, no 

que se refere aos dados obtidos. Para tal, e imprescindivel correlacionar a pesquisa 

com o universe te6rico, optando-se por um modele que serve de embasamento a 
interpretagao do significado dos dados, fates colhidos ou levantados. 

4.3 CLASSIFICACAO DAS PESQUISAS 

4.3.1 Quanta a natureza: 

Pesquisa Basica: objetiva gerar conhecimentos novas uteis para o avango da ciencia 

sem aplicagao pratica prevista. Envolve verdades e interesses universais. 

Pesquisa Aplicada: objetiva gerar conhecimentos para aplicagao pratica dirigida a 
solugao de problemas especificos. Envolve verdades e interesses locais. 



4.3.2 Quanta a forma de abordagem : 

Pesquisa Quantitativa: considera que tudo pode ser quantificavel, o que significa 

traduzir em numeros, opini6es e informa<,;:6es para classifica-los e analisa-los. 

Requer o uso de recursos e de tecnicas estatisticas. 
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Pesquisa Qualitativa: considera que ha uma rela<,;:ao dinamica entre o mundo real eo 

sujeito, isto e, urn vinculo indissociavel entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito que nao pode ser traduzido em numeros. A interpreta<_;:ao dos fen6menos e a 

atribui<,;:ao de significados sao basicos no processo de pesquisa qualitativa. Nao 

requer OS USO de metodos e tecnicas estatisticas. 0 ambiente naturale a fonte direta 

para coleta de dados e o pesquisador tende a analisar seus dados indutivamente. 0 

processo e seu significado sao os focos principais de abordagem. 

4.3.3 Quanta aos Objetivos 

Pesquisa Explorat6ria: visa proporcionar maior familiaridade com o problema com 

vistas a torna-lo explicito ou a construir hip6teses. Envolvem levantamento 

bibliografico;entrevistas com pessoas que tiveram experiemcias praticas com o 

problema pesquisado; analise de exemplos que estimulem a compreensao. Assume, 

em geral, as formas de Pesquisas Bibliograticas e Estudo de Caso. 

Pesquisa Descritiva: visa descrever as caracteristicas de determinada popula<,;:ao ou 

fen6meno ou o estabelecimento de rela<,;:6es entre variaveis. Envolvem o uso de 

tecnicas padronizadas de coleta de dados; questionario e observa<_;:ao sistematica. 

Assume, em geral, a forma de Levantamento. 

Pesquisa Explicativa: visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para 

a ocorrencia dos fen6menos. Aprofunda o conhecimento da realidade porque explica 

a razao, o "porque" das coisas. Quando realizada nas ciencias naturais requer o uso 

do metoda experimental e nas ciencias sociais requer o uso do metoda 

observacional. Assume, em geral, a forma de Pesquisa Experimental e Pesquisa Ex

post-facto. 
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4.3.4 Quante aos Procedimentos Tecnicos 

Pesguisa Bibliogratica: quando elaborada a partir de material ja publicado, 

constituido principalmente de livros, artigos de peri6dicos e atualmente com material 

disponibilizado na Internet. 

Pesguisa Documental: quando elaborada a partir de materiais que nao receberam 

tratamento analitico. 

Pesguisa Experimental: quando se determina um objeto de estudo, seleciona-se as 

variaveis que seriam capazes de influencia-lo, define-se as formas de controle e de 

observac;ao dos efeitos que a variavel produz no objeto. 

Levantamento: quando a pesquisa envolve a interrogac;ao direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer. 

Estudo de Caso: quando envolve o estudo profunda e exaustivo de um ou poucos 

objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. 

Pesquisa Ex-Post-Facto: quando o "experimento" se realiza depois dos fatos. 

Pesguisa Acao: quando concebida e realizada em estreita associac;ao com uma 

ac;ao ou com a resoluc;ao de um problema coletivo. Os pesquisadores e partidpantes 

representatives da situac;ao ou do problemas estao envolvidos de modo cooperative 

ou participative. 

Pesquisa Partidpante: quando se desenvolve a partir da interac;ao entre 

pesquisadores e membros das situac;oes investigadas. 

A pesquisa cientifica alem de fundamentar-se nos conhecimentos te6ricos ja 

desenvolvidos a respeito do tema na literatura especializada, deve ancorar-se em 

um referendal metodol6gico que permita alcanc;ar os objetivos do estudo. Este 

referendal serve de guia e norteia a pesquisa a partir da formulac;ao do problema, 

passando pelos procedimentos utilizados na investigac;ao, ate a explanac;ao dos 

resultados e conclusoes obtidas. 



17 

Nesta perspectiva, o problema de pesquisa proposto e abordado a partir de 

procedimentos metodol6gicos descritos a seguir, que permitirao sugerir formas de 

ac;oes estrategicas de Desenvolvimento do Capital Humane, da Procuradoria 

Regional do Trabalho da Nona Regiao, de maneira a contribuir para o 

aperfeic;oamento da relac;ao Publico-Organizac;ao. 

Este trabalho caracteriza-se como uma Pesquisa Aplicada e Quantitativa, 

sendo ainda, uma Pesquisa Descritiva que utiliza-se do procedimento tecnico 

chamado Levantamento. 

Para fazer o diagn6stico da lnstituic;ao em foco, realizou-se urn levantamento 

atraves da aplicac;ao a todos os servidores do quadro permanente ,de dais 

questionarios: lnstrumento de Cultura Organizacional e lnstrumento de Clima 

Organizacional. Considerou-se para isto, os servidores que prestam servic;o da sede 

(Curitiba) e os que prestam servic;o nos Oficios( Cascavel, Londrina, Maringa e 

Toledo). 

Obtendo-se urn levantamento organizacional da situac;ao em relac;ao a 

cultura organizacional, e ao clima organizacional, elaboramos sugestoes de 

programas de Desenvolvimento do Capital Humane que poderiam ser desenvolvidos 

com os servidores, de maneira que a principal meta da organizac;ao seja atingida: o 

aperfeic;oamento da relac;ao Publico-Organizac;ao. 
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5 0 MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO 

0 Ministerio Publico e lnstitUi9aO permanente, essencial a fUn9aO jurisdicional 

do Estado, sendo responsavel pela defesa da ordem juridica, do regime democratico 

e dos interesses sociais e individuais indisponiveis. 

Possui independencia e autonomia, com or9amento, carreira e 

administra9ao pr6prios. Aparece na Constitui9ao Federal no capitulo das fun96es 

essenciais a Justi9a, sem vincula9ao funcional com quaisquer dos Poderes do 

Estado. 

Tern como principios institucionais a unidade, a indivisibilidade e a 

independencia funcional. Abrange o Ministerio Publico da Uniao e os Ministerios 

Publicos dos Estados. 

0 Ministerio Publico do Trabalho/ MPT e um dos ramos do Ministerio Publico 

da Uniao, que tambem compreende o Ministerio Publico Federal, o Ministerio 

Publico Militar e o Ministerio Publico do Distrito Federal. Tern como chefe o 

Procurador-Geral do Trabalho, eleito em lista triplice pelo Procurador Geral da 

Republica. 

Ate 1988, o Ministerio Publico do Trabalho atuava apenas como 6rgao 

lnterveniente junto ao Tribunal Superior do Trabalho ou aos Tribunais Regionais do 

Trabalho, emitindo parecer nos processes judiciais, na condi9ao de fiscal da lei. 

A partir da nova Constitui9ao Federal, passou a atuar tambem como 6rgao 

Agente, ou de campo, na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais 

indisponiveis dos trabalhadores. 

Desde 1999, elegeu cinco areas prioritarias de atua9ao: erradica9ao do 

trabalho infantil e regulariza9ao do trabalho do adolescente, combate ao trabalho 

escravo e regulariza9ao do trabalho indigenas, combate a todas as formas de 

discrimina9ao no trabalho, preserva9ao da saude e seguran9a do trabalhador e 

regulariza9ao dos contratos de trabalho. 

Como 6rgao interveniente o MPT desempenha papel de defensor da lei para 

intervir nos feitos judiciais em curse nos quais haja interesse publico a proteger. 

Emite pareceres em processes de competencia da Justi9a do Trabalho, participa das 
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Sessoes de Julgamento e ingressa com recursos quando houver desrespeito a 
legisla9ao. 

A atua9ao como 6rgao Agente envolve o recebimento de denuncias, a 

instaura9ao de procedimentos investigat6rios, inqueritos civis publicos e outras 

medidas administrativas ou o ajuizamento de a9oes judiciais, quando comprovada a 

irregularidade. 

0 Ministerio Publico do Trabalho tambem orienta a sociedade par meio de 

audiencias publicas, palestras, oficinas, reunioes setoriais e outros eventos 

semelhantes. Desenvolve, ainda, a9oes em parceria com 6rgaos do Governo e 

entidades representativas de empregadores e trabalhadores, organiza96es nao 

governamentais nacionais e internacionais e com a sociedade civil organizada, seja 

par meio de protocolos e convenios, seja pela participa9ao em Conselhos e F6runs. 
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6 SITUACAO ATUAL ADMINISTRATIVA DO M.P.T. - PR 

0 Ministerio Publico do Trabalho no Parana, apresenta uma estrutura 

organizacional tradicional e conservadora, voltada para um planejamento 

conservador e defensive, onde a enfase e o planejamento para a estabilidade 

(manuten<;ao), num ambiente previsivel e estavel, visando com isto assegurar a 

continuidade no sucesso do trabalho desenvolvido. 

Este plano estrategico e desenvolvido anualmente e visa cumprir a metas 

legais atribuidas a lnstitui<;ao. 

As retinas implantadas pela organiza<;ao estao bem disseminadas e sao 

dificeis de serem mudadas. Alem da inercia das retinas, a mudan<;a e dificil porque 

ha sempre colaboradores dentro da lnstitui<;ao, para os quais a mudan<;a nao e 

benetica e portanto resistirao a ela. Sendo assim, de nada adianta a Diretoria 

Regional dizer que a organiza<;ao vai mudar, porque a mudan<;a nao ira acontecer. 

Trata-se de um processo complexo, que envolve diretamente a cultura 

organizacional. 

No entanto, devido a freqi.iente ocorrencia de mudan<;as no ambiente externo 

(comportamento da comunidade), como par exemplo: greves de trabalhadores 

inesperadas, denuncias de trabalho escravo e infantil em regi6es de dificil acesso, 

demiss6es em massa de trabalhadores de uma mesma empresa sem justa causa, e 

outros; torna-se necessaria uma administra<;ao com um planejamento mais dinamico 

e criativo, onde a intui<;ao predomine nos mementos de decisoes rapidas e 

acertadas. 

Assim, a implementa<;ao de uma administra<;ao com a<;ao estrategica surge 

como uma solu<;ao para corrigir e dinamizar os processes de retinas e 

procedimentos da organiza<;ao, melhorando assim, a rela<;ao Publico-Organiza<;ao. 
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7 ESTUDO DE UMA ACAO ESTRATEGICA PARA 0 M.P.T.- PR 

7.1 PRINCIPAlS CONCEITOS DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 

E a metodologia administrativa que permite estabelecer a dire<;ao a ser 

seguida pela organiza<;ao, visando um maior grau de intera<;ao com os ambientes 

externo e interne. 

0 Planejamento Estrategico pode abordar a estabilidade assegurando a 

continuidade do comportamento atual, em um ambiente previsivel e estavel. Pode 

focalizar a melhora do comportamento para assegurar a rea<;ao adequada a 

frequentes mudan<;as em um ambiente dinamico e incerto, e tambem focalizar as 

contingencias no sentido de antecipar a ocorrencia de eventos e identificar as a<;6es 

apropriadas. 

Segundo Ackoff, existem tres tipos de filosofia do Planejamento Estrategico: 

Planejamento Conservado: voltado para a estabilidade e a manuten<;ao da 

situa<;ao existente. As decisoes sao tomadas no sentido de obter bons 

resultados, sem fazer mudan<;as radicais na organiza<;ao. A enfase e conservar 

as praticas vigentes. 0 Planejamento Conservador ou Defensive, preocupa-se 

em identificar e sanar deficiencias e problemas internes, em explorar novas 

oportunidades ambientais. A base e retrospectiva - aproveita a experiencia 

passada e a projeta para o futuro. 

Planejamento Otimizante: voltado para a adaptabilidade e inova<;ao da 

organiza<;ao. As decisoes sao tomadas visando obter os melhores resultados 

possiveis para a organiza<;ao. 0 Planejamento Otimizante ou Analitico, baseia

se em uma preocupa<;ao - melhorar as praticas vigentes na organiza<;ao, 

incrementando continuamente as opera<;6es, tornando-as melhores a cada dia. 
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Planejamento Prospective: voltado para as contingencias e para o futuro da 

organizagao. Tomam-se decisoes visando compatibilizar os diferentes interesses 

envolvidos, atraves de uma composigao capaz de levar resultados para o 

desenvolvimento da empresa. 0 Planejamento Prospective ou Ofensivo e o 

contrario do Planejamento Restrospectivo. Sua base e a aderencia ao futuro, no 

sentido de ajustar-se as novas demandas ambientais preparando-se para as 

contingencias futuras. 

Um Planejamento Estrategico tipico, apresenta os seguintes segmentos: 

Missao: razao de ser do neg6cio, cuja resposta obtem-se pelas seguintes 

questoes: Para onde? Para quando? Com o que? E, para quem? 

- Visao: e aonde se quer fazer chegar o empreendimento a Iongo prazo. 

Metas: quantificamos os objetivos da organizagao, e determinamos, o que 

queremos, quanta e quando. 

Objetivos: situagao almejada pela empresa. 

- Agoes: consiste no plano estrategico, que e o conjunto de atividades e agoes que 

implementam o Planejamento Estrategico 

- Ambiente Externo: as variagoes externas criando condigoes favoraveis ou 

desfavoraveis para a melhoria dos resultados da empresa. 

Alem destes elementos, alguns processes de Planejamento Estrategico 

tradicionais, enfatizam os elementos de planejamento orgamentario e operacional. 

Em todas estas abordagens, o pensamento estrategico nao e enfocado, sendo 

transformado de um processo em um ritual sem fim de documentagoes. 

7.2 PRINCIPAlS CONCEITOS DE ESTRATEGIA 

E um conjunto de manobras que desenvolve-se em um ambiente competitive, 

aproveitando-se as oportunidades externas e esquivando-se das ameagas 

ambientais, aplicando-se as forgas internas e corrigindo as fraquezas internas. 
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Representa assim, o caminho escolhido pela organizac;ao para enfrentar as 

turbulencias externas, aproveitando os seus recursos e competencias. 

Quanta maior a mudanc;a ambiental tanto mais necessaria e uma ac;ao 

estrategica agil e flexivel, que permita a adogao de novas rumos e saidas. 

Quase sempre estrategia significa mudanc;a organizada. Toda organizac;ao 

precisa ter urn comportamento holistico e sistemico em relagao ao mundo. 

A estrategia parte dos objetivos estrategicos da missao e da visao que a 

organizac;ao pretende. Para isto, considera-se: 

Analise Ambiental: para verificar e analisar as oportunidades que devem ser 

aproveitadas e as ameac;as que devem ser neutralizadas e evitadas. 

Analise Organizacional: verifica-se e analisa-se os pontes fortes e fracas da 

empresa. Levanta-se as habilidades e capacidades da organizac;ao que precisam 

ser aplicadas e os aspectos que precisam ser corrigidos ou melhorados. 

A estrategia organizacional envolve os seguintes aspectos: 

Define-se pelo nivel institucional da organizac;ao, atraves da participagao de 

todos os setores e da negociac;ao quanta aos interesses e objetivos envolvidos. 

Projeta-se a Iongo prazo e define o futuro e destine da organizac;ao. Atende a 

missao, focaliza a visao organizacional, enfatizando os objetivos organizacionais 

a Iongo prazo. 

Envolve-se a empresa na ideia de totalidade, atraves de urn multirao de esforc;os 

convergentes e integrados para proporcionar resultados alavancados. Nao e 

apenas a soma das taticas departamentais, e uma ac;ao global para obter 

sinergia. 

Desenvolve-se mecanismos de aprendizagem organizacional, onde a empresa 

aprende com a retroac;ao decorrente dos erros e acertos nas suas decis6es e 

ac;oes globais. 

A estrategia e a razao do sucesso das organizac;oes que tiram proveito das 

situac;oes e circunstancias, funcionando como urn programa global para a 
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consecuc;ao de objetivos organizacionais. Ela deve ser difundida e comunicada para 

ser capaz de motivar e envolver todos os colaboradores da organizac;ao. 

0 presente estudo pretende descrever as ac;oes que se fazem necessarias 

para uma gestao estrategica no Ministerio Publico do Trabalho no Parana, visando 

desenvolver processos mais eficientes, dinamicos e desburocratizados da Justic;a a 
comunidade do Estado do Parana, e com isso obter-se um aperfeic;oamento da 

relac;ao Publico-Organizac;ao. 

Para isto adotaremos as seguintes etapas da administrac;ao estrategica: 

Definic;ao do neg6cio e desenvolvimento do sentido da missao; 

Definic;ao de uma visao e estabelecimento de metas; 

Formular a estrategia para alcanc;ar estas metas; 

lmplementar a estrategia; 

- Avaliar os resultados obtidos e se necessaria fazer correc;oes. 

7.3 DEFINI<;AO DO NEGOCIO E DESENVOLVIMENTO DO SENTIDO DA MISSAO 

E uma lnstituic;ao Publica Federal, de carater permanente, cuja missao e ser 

responsavel pela defesa da ordem jurfdica, do regime democratico e dos interesses 

sociais e individuais indisponfveis. 

7.4 DEFINI<;AO DE UMA VISAO E ESTABELECIMENTO DE METAS 

Tern como visao a concretizac;ao dos direitos e deveres da lnstituic;ao atingindo 

anualmente as metas estabelecidas. 

Metas institucionais do Ministerio Publico do Trabalho no Estado do Parana: 

- Aperfeic;oamento da relac;ao Publico-Organizac;ao; 

Erradicac;ao do trabalho infantil e regularizac;ao do trabalho do adolescente; 

Erradicac;ao do trabalho forc;ado; 

Preservac;ao da saude e seguranc;a do trabalhador; 



Combate a todas as formas de discriminagao; 

Formalizagao dos contratos de trabalho. 

7.5 FORMULAR A ESTRATEGIA PARA ALCAN<;AR AS MET AS 
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Para formularmos uma estrategia que torne os processos para atingir as 

metas institucionais mais dinamicos e flexlveis, faremos as seguintes consideragoes: 

0 sistema organizacional do M. P. T. - PR, e estruturado baseando-se em 

regras, deveres, padroes de autoridade, papeis, processos de tomada de decisao e 

canais de comunicagao (a burocracia). lsto torna os processos de trabalho mais 

lentos, rotineiros, com emissao de relat6rios obsoletos, concentrados em uma 

estrutura onde nao ha valorizagao do capital humano. 

Para que uma estrategia seja eficiente e necessaria que a estrutura 

organizacional e os sistemas de controle permitam a lnstituigao perseguir suas 

estrategias mais eficazmente, isto e, criar e sustentar uma vantagem competitiva. 0 

papel de uma estrutura organizacional e portanto duplo: 

Coordenar as atividades dos servidores de tal maneira que eles trabalhem em 

conjunto da maneira mais eficaz possivel; 

Motivar os servidores e providenciar incentives que os e permitam alcangar 

eficiencia superior, qualidade, inovagao e resposta aos clientes. 

Analisando o organograma do Ministerio Publico do Trabalho no Parana 

(ANEXO 1), verificamos que a organizagao nao apresenta urn setor responsavel 

pela Administragao de Pessoas, ou Gestao de Pessoas. lsto se deve a Divisao de 

Recursos Humanos ser centralizada no Distrito Federal. Assim para a 

implementagao da nossa estrategia, realizaremos urn levantamento das 

necessidades de Desenvolvimento do Capital Humano na lnstituigao atraves da 

aplicagao de dais instrumentos de pesquisa direcionados aos servidores da sede 

(Curitiba) e aos do interior (Oficio Maringa, Oficio Toledo, Oficio Londrina, Oficio 

Cascavel). Ap6s este levantamento quantitativa, urn relat6rio sera encaminhado a 

Administragao Regional, com sugestoes de agoes estrategicas de Desenvolvimento 
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do Capital Humano da Procuradoria Regional do Trabalho da Nona Regiao, de modo 

a termos um aperfeic;oamento da relac;ao Publico-Organizac;ao, e assim, atingirmos 

a principal meta institucional. 

7.6 IMPLEMENTAR A ESTRATEGIA 

A implementac;ao da estrategia e o processo de transformar as estrategias 

pretendidas em estrategias realizadas, e composta por: integrac;ao, estrutura 

organizacional, controle e lideranc;a. 

Para a completa realizac;ao duma estrategia, sao necessarias diversas formas 

de integrac;ao. Uma delas e a integrac;ao dos elementos existentes dentro da 

organizac;ao, necessaries a implementac;ao da estrategia pretendida. Outra forma de 

integrac;ao e ligar as fungoes aos neg6cios, os neg6cios as empresas e as 

operac;oes internacionais as multinacionais. Mas 0 mais critico e integrar OS objetivos 

a curto prazo com os objetivos a Iongo prazo descritos na missao e visao da 

organizac;ao. 

A implementac;ao duma estrategia sao necessaries alguns requisites como 

delegac;ao de responsabilidades, canais de comunicac;ao, etc. E com base nestes 

requisites que os gestores estabelecem a estrutura organizativa necessaria a 

implementac;ao. 

Um dos aspectos mais importantes da estrategia organizacional e a func;ao de 

Gestao de Pessoas. As pessoas podem se constituir no ponto forte da lnstituic;ao -

principal vantagem competitiva, ou no seu ponto fraco - principal desvantagem 

competitiva, dependendo da maneira como sao administradas. 

Lidar com Pessoas - esta passa a ser a estrategia da organizac;ao para que 

suas metas anuais sejam atingidas. 



8 RELATORIO E ANALISE - INSTRUMENTO DE CUL TURA 
ORGANIZACIONAL 

8.1 CUL TURA ORGANIZACIONAL 
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A cultura organizacional pode ser tambem chamada de cultura corporativa, 

sendo definida como o conjunto de habitos e crengas estabelecidos atraves de 

normas, valores, atitudes e expectativas compartilhadas por todos os colaboradores 

da organizagao. E o modo institucionalizado de pensar e agir que existe em uma 

organizagao. 

Para analise do relat6rio a seguir, alem do conceitos vistos anteriormente, 

consideraremos a visao de Chiavenato: 

A essencia da cultura de uma empresa e expressa pela maneira como ela 
faz seus neg6cios, a maneira como ela trata seus clientes e funcionarios, o 
grau de autonomia ou liberdade que existe em suas unidades ou escrit6rios 
e o grau de lealdade expresso por seus funcionarios com relac;:ao a 
empresa. A cultura organizacional representa as percepc;:oes dos dirigentes 
e funcionarios da organizac;:ao e reflete a mentalidade que predomina na 
organizac;:ao. Por esta razao ela condiciona a administrac;:ao das pessoas. 
(Chiavenato, 2005) 

A Pesquisa para o publico interne foi realizada com todos os servidores da 

Procuradoria Regional do Trabalho da Nona Regiao, para que se saiba qual e a 

visao que tem sobre a lnstituigao na qual trabalham. 

8.2 PROBLEMA DE PESQUISA ABORDADO NO QUESTIONARIO DE CUL TURA 

ORGANIZACIONAL 

"Qual e a percepgao e opiniao dos servidores sobre a lnstituigao em que 

trabalham e o quanto estao abertos as mudangas e as inovagoes, visando atingir 

um melhor desenvolvimento pessoal e institucional e com isto o aperfeigoamento 

da relagao Publico-Organizagao." 
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8.3. OBJETIVOS DA PESQUISA 

8.3.1 Objetivo Geral 

Medir a satisfac;ao dos servidores da Procuradoria Regional do Trabalho da 

Nona Regiao com a lnstituic;ao, ou seja, a imagem que tem da lnstituic;ao na qual 

trabalham, e verificar quais as necessidades de Programas de Desenvolvimento 

do Capital Humano, para o aperfeic;oamento da relac;ao Publico-Organizac;ao. 

8.3.2 Objetivos Especlficos 

0 lnstrumento de Cultura Organizacional pretende avaliar os seguintes 

aspectos dentro da lnstituic;ao: 

• lnovac;ao e ousadia: 0 grau em que os servidores sao incentivados a 

serem inovadores e a correrem riscos. 

• Atenc;ao ao detalhe: 0 grau em que se espera que os servidores 

demonstrem precisao, analise e atenc;ao aos detalhes. 

• Busca de resultados: 0 grau em que a administrac;ao se concentra mais 

em resultados ou efeitos do que nas tecnicas e processes utilizados para 

alcanc;ar esses resultados. 

• Concentrac;ao nas pessoas: 0 grau em que as decisoes da administrac;ao 

levam em considerac;ao o efeito dos resultados sabre o pessoal da 

organizac;ao. 

• Orientac;ao para a equipe: 0 grau em que as atividades de trabalho sao 

organizadas mais em torno das equipes do que em torno de indivfduos. 

• Agressividade: 0 grau em que as pessoas sao mais agressivas e 

competitivas do que contemporizadas. 

• Estabilidade: 0 grau em que as atividades organizacionais enfatizam a 

manutenc;ao do status quo em oposic;ao ao crescimento. 
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8.4. TIPO DE PESQUISA 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, realizada atraves de formulario pre

determinado, com tabulac;ao numerica do resultado. 

8.5. METODO DE COLETA DE DADOS 

0 formulario de pesquisa sera distribuido diretamente aos servidores, que o 

responderao no prazo de tres dias, colocando-o logo ap6s, em uma urna 

existente no setor onde trabalha a pessoa responsavel. 

A pesquisa nao e identificada, sendo o resultado analisado na sua totalidade 

e nao individualmente. 

8.6 POPULA<;AO 

A populac;ao analisada para essa pesquisa compreende um total de 55 

pessoas. 

8. 7 AMOSTRAGEM E AMOSTRA 

Para a realizac;ao da amostragem da populac;ao em questao, foi utilizado o 

censo, ou seja, pesquisados todos os elementos da populac;ao. 

8.8. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

De acordo com Robbins, 2000: "Parece haver um ample consenso de que 

Cultura Organizacional diz respeito a um sistema de significados comuns aos 

membros de uma organizac;ao, distinguindo uma organizac;ao das outras". Assim, 

deve-se esperar que os indivfduos com diferentes antecedentes ou em nfveis 

diferentes na hierarquia na organizac;ao tendem a descrever a cultura da 

organizac;ao em termos similares: 
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A cultura organizacional influencia o comportamento de todos os indivfduos 
e grupos dentro da organizat;ao. Ela impacta o cotidiano da organizat;ao: 
suas decisoes, as atribuit;oes de seus funcionarios, as formas de 
recompensas e punit;oes, as formas de relacionamento com seus parceiros 
comerciais, seu mobiliario, o estilo de liderant;a adotado, o processo de 
comunicat;ao, a forma como seus funcionarios se vestem e se portam no 
ambiente de trabalho, seu padrao arquitet6nico, sua propaganda e assim 
par diante. 1 

Robbins e Cultler estabeleceram um modele de instrumento para avaliar o 

grau em que a Cultura Organizacional e pr6-inovac;6es. Utilizando este modele ( 

Anexo 2), estabelecemos dez indicadores para avaliar o grau em que a Cultura 

Organizacional da Procuradoria Regional do Trabalho da Nona Regiao e pr6-

inovac;6es. 

Os fatores sao os seguintes: 

• ldentidade do individuo com a organizac;ao 

• Enfase no grupo 

• Foco nas pessoas 

• lntegrac;ao das Unidades 

• Controle 

• Tolerancia a riscos 

• Criterios de recompensas 

• Tolerancia ao conflito 

• Orientac;ao meios-fins 

• Foco em sistemas abertos 

Baseado nesses indicadores, foi elaborado um questionario para medir o 

grau em que cada um deles esta presente na organizac;ao avaliada. Esse 

instrumento e aplicado aos servidores da Procuradoria Regional do Trabalho da 

Nona Regiao, em sua totalidade ou porcentagem significativa deles e nao e 

identificado, para que nao haja comprometimento e todos possam expressar sua 

opiniao sem receios. Depois de devolvidos os questionarios, a analise do resultado e 

realizada com o total de questionarios respondidos. 

LUZ, Ricardo. Gestao do Clima Organizacional. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003 
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Nesse questionario, foram criadas tres afirmac;oes para cada indicador, para 

as quais os respondentes vao expressar seu acordo ou desacordo, numa escala 

com cinco opc;oes: 

Discordo totalmente 

Discord a 

Nao tenho opiniao 

Concord a 

Concordo totalmente 

As questoes utilizadas nessa avaliac;ao nao captam tudo o que se quer 

saber sabre o local de trabalho, mas revelam a maior parte da informac;ao. 

Medem os elementos essenciais necessaries para agregar os servidores ao 

ambiente de trabalho, identificando-o com a lnstituic;ao em que trabalham. 

8.9 TABULACAO 

A tabulac;ao do questionario e coletiva, ou seja, todos OS formularies 

entregues sao tabulados numa mesma escala numerica, nao sendo apresentado 

urn resultado setorizado. 

8.10 APRESENTACAO E ANALISE DOS RESULTADOS 

0 resultado foi tabulado de acordo com os assuntos abordados em cada 

grupo de questoes do questionario e estes dispostos em tabelas e graticos para 

melhor visualizac;ao. Em seguida, sao feitos os comentarios sabre o resultado. 

Do total de 55 questionarios entregues, foram devolvidos 30 questionarios, 

aferindo-se urn percentual de 54,56% de questionarios respondidos. 
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T ABELA 1: Ass unto - ldentificac;ao dos lndivfduos com a Organizac;ao 

Opc;oes de resposta % de respostas dadas 

1 Discordo totalmente 0% 

2 Discordo 24,4% 

3 Nao tenho opiniao 20,0% 

4 Concordo 37,8% 

5 Concordo total mente 17,8% 

GRAFICO 1: Assunto - ldentificac;ao dos lndivfduos com a Organizac;ao 
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Avaliamos neste assunto o grau com que o servidor se identifica com a 

organizac;ao como um todo, e nao apenas com o seu tipo de trabalho ou 

especialidade profissional. 

Com relac;ao a este t6pico, o resultado foi bom, com 37,8°/o das respostas 

ficando no "Concordo". Mas 20 ,0°/o das respostas ficaram na metade da escala, 

demonstrando que a organizac;ao deve melhorar sua politica de transmissao de 

objetivos e da missao organizacional. 



TABELA 2: Assunto - Enfase no Grupo 

Op~oes de resposta % de respostas dadas 

1 Discordo totalmente 47,6% 

2 Discordo 22,2% 

3 Nao tenho opiniao 13,3% 

4 Concordo 17,8% 

5 Concordo totalmente 0% 

GRAFICO 2: Assunto - Enfase no Grupo 
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Neste caso avaliamos o grau com que as atividades sao desempenhadas 

individualmente, com departamentos e linhas hierarquicas distintas, onde os 

funcionarios diminuem o contato formal com os outros. E o grau com que as 

atividades sao organizadas em torno de grupos ao inves de indivfduos. 

Este enfoque "enfase no grupo" teve um resultado bastante negativo. Um 

percentual de 69,8°/o das respostas ficaram na parte negativa da escala, com 

47,6°/o para a op<;ao "Discordo totalmente" e 22,2°/o para a op<;ao "Discordo". lsso 

indica que de alguma maneira as atividades do grupo estao deficientes e que 

existem indivfduos que dificultam o andamento das atividades por estarem 

desmotivados com a organiza<;ao ou nao acreditarem nela. 
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Essa e uma questao muito pessoal, que mede o grau de afinidade do 

individuo com o grupo de trabalho. 0 resultado mostra que a maioria dos 

funcionarios, representada por 47,6%, discordaram totalmente, alegando que nao 

existe uma relagao de trabalho em equipe. Logo em seguida, aparece a opgao 2, 

com 22,2% tambem expressando desacordo (nao total) com a afirmagao. No meio 

termo da questao, ficaram 13,3% das pessoas. Na opgao 4, que indica 

concordancia, ficaram 17,8% dos funcionarios e nenhum dos pesquisados 

concorda totalmente, comprovando que nao existe uma relagao muito proxima 

com o trabalho em grupo. Esse fato mostra que os aspectos inerentes ao trabalho 

em equipe nao estao bons, e devem ser melhorados, para que a maioria afirme 

com total seguranga que se sente parte de uma equipe e que seu trabalho e 
importante para atingir os objetivos da empresa, desde que estes sejam bern 

definidos. Talvez essa dificuldade, que se fez presente na analise dessa porgao 

da escalada, ocorra pela falha na comunicagao interna nos setores e entre as 

divisoes e certamente, com a lnstituigao fortalecendo os valores mais basicos, 

como o reconhecimento e valorizagao do trabalho pessoal e grupal, e da 

importancia do trabalho ser desenvolvido como urn todo, os servidores 

perceberao a necessidade do trabalho em grupo, passando a sentir que fazem 

parte do processo e contribuem ativamente para o sucesso da organizagao. 

TABELA 3: Assunto: Foco nas Pessoas 

Opc;oes de resposta % de respostas dadas 

1 Discordo totalmente 17,8% 

2 Discordo 26,7% 

3 Nao tenho opiniao 20,0% 

4 Concordo 28,8% 

5 Concordo totalmente 6,7% 



GRAFICO 3: Assunto: Foco nas Pessoas 
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Neste item avaliamos o grau com que as decisoes da administrac;ao levam 

em considerac;ao o efeito dos resultados nas pessoas da organizac;ao, e como as 

opinioes dos servidores sabre inovac;oes e mudanc;as no trabalho sao 

consideradas. 

As respostas ficaram divididas neste assunto, que tala sabre a aceitac;ao das 

opinioes e ideias dos funcionarios no dia-a-dia do trabalho. Os 44,5°/o das 

respostas na parte negativa da escala, referente a nao concordancia com a 

afirmac;ao leva a organizac;ao a pensar em criar subsfdios para aproveitar melhor 

as ideias que surgem de seus colaboradores, ouvindo-os melhor. Muitas vezes 

quem esta trabalhando direto numa tarefa tern a noc;ao exata do que precisa fazer 

para melhorar. lsso pode ser muito proveitoso para a organizac;ao. Alem disso, 

servidores que tern suas boas ideias aceitas e valorizadas se comprometem mais, 

pois quem participa de alguma decisao, luta para que de certo. 

TABELA 4: Assunto - lntegrac;ao das Unidades 

Op~oes de resposta % de respostas dadas 

1 Discordo totalmente 33,3% 

2 Discordo 22,2% 

3 Nao tenho opiniao 40 ,0% 

4 Concordo 4,5% 

5 Concordo totalmente 0% 



GRAFICO 4: Assunto- lntegrac;ao das Unidades 
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Avaliamos se as unidades da organizac;ao trabalham isoladamente, com 

metas pr6prias e pouca interac;ao, ou se sao estimuladas a operar de uma 

maneira coordenada. 

Nessa questao, as respostas tenderam, claramente, para o extrema 

negativo da escala de opc;oes. A maioria dos funcionarios, representada por 

55,5°/o das opc;oes, ficou na parte negativa da escalada, declarando que no 

trabalho dentro da lnstituic;ao, nao ha interac;ao entre as Divisoes e os diversos 

Setores, numa falha clara de comunicac;ao interna e de dificuldades de 

relacionamento interpessoal entre os servidores. 

TABELA 5: Assunto- Controle 

Op~oes de resposta % de respostas dadas 

1 Discordo totalmente 0% 

2 Discordo 8,89% 

3 Nao tenho opiniao 24,4% 

4 Concordo 22,2% 

5 Concordo totalmente 44,5% 
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Analisamos agora se ha um controle com regras, regulamentos e 

supervisoes constantes, utilizados para controlar o comportamento dos 

servidores, embasados pela cultura da lnstituigao e seus valores. 

Conclulmos que com uma porcentagem de 66,7°/o, os servidores acham 

que existem regras impllcitas que regem o seu comportamento dentro da 

lnstitui<;ao, havendo muitas vezes um controle excessivo por parte dos seus 

superiores, o que nao os deixa com liberdade para agirem e executarem suas 

atividades da maneira como consideram melhor, inibindo ainda a criatividade 

individual. 

TABELA 6: Assunto- Tolerancia a Riscos 

Op~oes de resposta % de respostas dadas 

1 Discordo totalmente 42,2% 

2 Discordo 15,6% 

3 Nao tenho opiniao 28,8% 

4 Concordo 13,4% 

5 Concordo totalmente 0% 



GRAFICO 6: Assunto- Tolerancia a Riscos 
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Avaliamos agora o grau com que os servidores preferem a estabilidade 

sendo contrarios aos riscos e as inovac;oes. Neste sentido, os servidores em 

quase a sua maioria discordaram com as afirmac;oes que dizem que a 

organizac;ao para crescer precisa de inovac;oes, de desafios e de que a 

experimentac;ao deve ser estimulada. Conclufmos com isto, que para a grande 

maioria dos servidores, mudanc;as de setores, alterac;oes na rotina de trabalho, 

solicitac;oes de trabalhos diferentes daqueles aos quais estao acostumados a 

fazer, nao sao inovac;oes bem vindas. 

TABELA 7: Assunto - Criterios de Recompensa 

Op~oes de resposta % de respostas dadas 

1 Discordo totalmente 0% 

2 Discordo 6,7% 

3 Nao tenho opiniao 42,2% 

4 Concordo 44,4% 

5 Concordo totalmente 6,7% 



GRAFICO 7: Assunto- Criterios de Recompensa 
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Verificamos neste quesito, como os servidores acham que deve ser o 

criteria para as recompensas como premios, aumentos salariais e promoc;oes. 

Neste caso, temos 51,11 °/o dos servidores entendendo que as recompensas 

devem estar diretamente ligadas ao desempenho do servidor e do grupo onde ele 

atua, e que os criterios para o sistema de recompensas deve ser o mesmo para 

todos. 

TABELA 8: Assunto- Tolerancia ao Conflito 

Op~oes de resposta % de respostas dadas 

1 Discordo totalmente 0% 

2 Discordo 13,3% 

3 Nao tenho opiniao 37,8% 

4 Concordo 48,9% 

5 Concordo totalmente 0% 
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Neste caso, verificamos se na organizac;ao ha tolerancia a conflitos, que 

podem ocorrer quando os servidores expressam suas crfticas e manifestam 

pensamentos contrarios a determinados assuntos. 

As respostas foram equilibradas e tendendo para o extrema positivo das 

opc;oes. Do total de respostas dadas, 37,8°/o ficou num meio termo na escala de 

satisfac;ao nesse quesito. Na altura quatro da escala, que expressa satisfac;ao 

com a questao, mesmo que nao plena, existe 48,9o/o de opinioes, urn born 

desempenho. Mas no extrema positivo, dizendo que esta totalmente satisfeito 

com o quesito, nao houve respostas. E 13,3o/o das respostas ficaram do lado 

negativo da escala. Significa que alguns funcionarios nao estao se sentindo livres 

para manifestarem suas ideias e sugestoes, pois temem que estas gerem 

conflitos diffceis de serem administrados. 



TABELA 9: Assunto- Orientac;ao Meios- Fins 

Op~oes de resposta % de respostas dadas 

1 Discordo totalmente 55,6% 

2 Discordo 24,4% 

3 Nao tenho opiniao 13,3% 

4 Concordo 0% 

5 Concordo totalmente 6,7% 
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Este assunto avalia sea organizac;ao deve enfatizar o resultado final, ou se 

deve se preocupar com os meios utilizados para atingir este resultado. 

As respostas foram negativas. A opc;ao que teve maior numero de votos foi 

a de numero 1, com 55,6°/o. Ou seja, a maioria dos servidores acha que a 

administrac;ao enfatiza os resultados em detrimento de tecnicas e processes 

usados para alcanc;ar aqueles resultados. 



TABELA 10: Assunto - Foco em Sistema Aberto 

Op~oes de resposta % de respostas dadas 

1 Discordo totalmente 0% 

2 Discordo 13,4% 

3 Nao tenho opiniao 42,2% 

4 Concordo 33,3% 

5 Concordo totalmente 11,1% 
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Verificamos neste caso, se a organizac;ao e voltada aos procedimentos 

internos, mas responde as mudanc;as e exigencias do ambiente externo. 

A maioria das respostas ficou na opc;ao 3, que indica neutralidade. Cerca de 

44,4o/o dos respondentes escolheram as opc;6es do lado positivo da escala. lsso 

leva a crer que os servidores acham que a lnstituic;ao tem um amplo 

relacionamento com as lnstituic;6es externas, considerando-o vital para sua 

efetividade, e que frequentemente a organizac;ao monitora o ambiente externo e 

responde as mudanc;as que ocorrem. 



9 RELATORIO E ANALISE- INSTRUMENTO DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

9.1 CLIMA ORGANIZACIONAL 
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0 Clima Organizacional dentro de uma organizagao nao e algo simples de 

ser analisado, porque ele se apresenta difuso, nebuloso e sem contornos bern 

definidos, dificilmente se mostrando claro aos olhos dos administradores que 

procuram avalia-lo e entende-lo. Ate por isso, pouca coisa existe sobre o assunto na 

literatura administrativa ou de Recursos Humanos. Entretanto, sao encontradas 

algumas definigoes desenvolvidas por estudiosos e pesquisadores, nao s6 nacionais 

mas tambem internacionais, que procuram explicar o significado de Clima 

Organizacional. 

Dentre as definigoes de Clima Organizacional mais conhecidas, destacamos 

as seguintes: 

Flavio de Toledo e Benedito Milioni (1999) , que no Dicionario de Administragao de 

Recursos Humanos definem: "Ciima Organizacional e urn conjunto de valores, 

atitudes e padroes de comportamento, formais e informais, existentes em uma 

organ izagao." 

0 consultor norte-americana Stanley M. Davis diz que: "Ciima organizacional e uma 

avaliagao de ate que ponto as expectativas das pessoas estao sendo atendidas 

dentro da organizagao". 

Warren G. Bennis, outro consultor norte-americana diz: "Ciima Organizacional e urn 

conjunto de valores ou atitudes que afetam a maneira como as pessoas se 

relacionam umas com as outras e com a organizagao". 
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0 professor George H. Litwin diz que, na sua opiniao: "Ciima Organizacional e a 

qualidade do ambiente dentro da organizac;ao, e que e percebida pelos membros 

dessa organizac;ao como sendo boa ou nao, e que influenciam o seu 

comportamento". 

Como se nota, existe uma ideia em comum nas definic;oes acima: em todas 

elas, o Clima Organizacional esta ligado, diretamente, a maneira como o 

colaborador PERCEBE a organizac;ao com a sua cultura, suas normas, seus usos e 

costumes, como ele INTERPRETA tudo isso e como ele REAGE, positiva ou 

negativamente, a essa interpretac;ao. 

A Pesquisa para o publico interne foi realizada com todos os servidores da 

Procuradoria Regional do Trabalho da Nona Regiao, para que se saiba como os 

colaboradores interpretam o Clima Organizacional e reagem a ele, e como a 

melhoria deste pode contribuir para o aperfeic;oamento da relac;ao Publico

Organizac;ao. 

9.2 PROBLEMA DE PESQUISA ABORDADO NO QUESTIONARIO DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

"Seus colaboradores estao satisfeitos por trabalharem na sua lnstituic;ao e 

com isto colaboram para o aperfeic;oamento da relac;ao Publico-Organizac;ao?" 

Esta pergunta pode ser urn incomodo para administradores que nem sequer 

pensaram em faze-la, urn dia, a seus colaboradores, mas podera se transformar em 

uma verdadeira tragedia quando a fazem, pelas respostas que poderao contrariar 

tudo aquilo que se imaginava a respeito de como anda o ambiente de trabalho na 

organizac;ao. 

Mas chegara o memento em que nao havera como fugir dessa questao e, 

talvez, da constatac;ao, trazida pelas respostas dos seus colaboradores, de que nao 

estamos conseguindo gerir, de maneira proveitosa, o clima organizacional. 
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Enfrentar as opinioes corajosamente, tomando conhecimento daqueles 

pontos que podem estar criando um clima ruim entre seus colaboradores, e realizar 

a96es para corrigi-los, podera ser a diferen9a entre manter a organiza9ao viva com 

um ambiente de trabalho mais motivador. 

9.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

9.3.1 Objetivo Geral 

Retratar o estado de satisfa9ao dos servidores em rela9ao ao seu ambiente 

de trabalho e a lnstitui9ao; bem como visualizar e identificar o grau de alinhamento 

entre a cultura definida pela organiza9ao e as a96es realizadas no dia-a-dia, e com 

isto obter um aperfei9oamento da rela9ao Publico-Organiza9ao. 

9.3.2 Objetivos Especfficos 

0 lnstrumento de Clima Organizacional pretende identificar a necessidade de 

desenvolvimento dos seguintes aspectos dentro da lnstitui9ao: 

• promover o crescimento e desenvolvimento dos colaboradores; 

• integrar OS diversos processos e areas funcionais; 

• otimizar a comunica9ao; 

• minimizar a burocracia; 

• identificar necessidades de treinamento, desenvolvimento pessoal/gerencial 

• aprimorar o atendimento do publico externo; 

• otimizar as a96es gerenciais, tornando-as mais consistentes; 

• organizar, flexibilizar e agilizar as atividades da organiza9ao, dentre outras. 
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9.4 TIPO DE PESQUISA 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, realizada atraves de formulario pre

determinado, com tabula<;ao numerica do resultado. 

9.5 METODO DE COLETA DE DADOS 

0 formulario de pesquisa sera distribufdo diretamente aos servidores, que o 

responderao no prazo de tres dias, colocando-o logo ap6s, em uma urna existente 

no setor onde trabalha a pessoa responsavel. 

A pesquisa nao e identificada, sendo o resultado analisado na sua totalidade 

e nao individualmente. 

9.6 POPULA<;AO 

A popula<;ao analisada para essa pesquisa compreende um total de 55 

pessoas. 

9. 7 AMOSTRAGEM E AMOSTRA 

Para a realiza<;ao da amostragem da popula<;ao em questao, foi utilizado o 

censo, ou seja, pesquisados todos os elementos da popula<;ao. 

9.8 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

• Foi elaborado um questionario para avaliar o Clima Organizacional da 

lnstitui<;ao (Anexo 3), tendo como fonte bibliogratica: LUZ, Ricardo. Gestae do 

Clima Organizacional. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003. 
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• Esse instrumento e aplicado aos servidores da Procuradoria Regional do 

Trabalho da Nona Regiao, em sua totalidade ou porcentagem significativa 

deles e nao e identificado, para que nao haja comprometimento e todos 

possam expressar sua opiniao sem receios. Depois de devolvidos os 

questionarios, a analise do resultado e realizada com o total de questionarios 

respondidos. 

9.9 TABULAyAO 

A tabulagao do questionario e coletiva, ou seja, todos OS formularies 

entregues sao tabulados numa mesma escala numerica, nao sendo apresentado 

um resultado setorizado. 

9.10 APRESENTAyAO E ANALISE DOS RESULTADOS 

0 resultado foi tabulado de acordo com os assuntos abordados em cada 

grupo de questoes do questionario e estes dispostos em tabelas e graficos para 

melhor visualizagao. Em seguida, sao feitos os comentarios sabre o resultado. 

Do total de 55 questionarios entregues, foram devolvidos 34 questionarios, 

aferindo-se um percentual de 62% de questionarios respondidos. 

TABELA 1 : Assunto :A lnstituigao e um bam Iugar para se trabalhar 

Opcoes de resposta % de respostas dadas 

1 Sim 55% 

2 Nao 45% 

3 Nao tenho opiniao 0% 
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T ABELA 2 : Assunto : Os servidores sao tratados com respeito 

Op~oes de resposta % de respostas dadas 
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TABELA 3 : Assunto : A lnstituic;ao aceita opinioes e contribuic;oes de seus 

servidores 

Op~oes de resposta % de respostas dadas 

1 Raramente 65% 

2 Nunca 22% 

3 Quase Sempre 10% 

4 Sempre 3% 

GRAFICO 3: Assunto : A lnstituic;ao aceita opinioes e contribuic;oes de seus 

servidores 
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T ABELA 4 : Assunto : As pessoas competentes sao as que tem melhores 

oportunidades na organizac;ao 

Op~oes de resposta % de respostas dadas 

1 Raramente 52% 

2 Nunca 4% 

3 Quase Sempre 37% 

4 Sempre 7% 
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GRAFICO 4: Assunto : As pessoas competentes sao as que tern melhores 

oportunidades na organizac;ao 
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TABELA 5: Assunto : As orientac;oes recebidas sabre o trabalho sao claras e c 

objetivas 

Op~oes de resposta % de respostas dadas 

1 Raramente 39% 

2 Nunca 6% 

3 Quase Sempre 28% 

4 Sempre 27% 

GRAFICO 5: Assunto: As orientac;oes recebidas sabre o trabalho sao claras e 
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TABELA 6: Assunto : A lnstituic;ao explica adequadamente aos servidores os 

motivos das decisoes que ela toma 

Op~oes de resposta % de respostas dadas 

1 Raramente 31% 

2 Nunca 18% 

3 Quase Sempre 11% 

4 Sempre 40% 

GRAFICO 6: Assunto : A lnstituic;ao explica adequadamente aos servidores os 
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TABELA 7: Assunto : Existe cooperac;ao entre os diversos setores da organizac;ao 

Op~oes de resposta % de respostas dadas 

1 Raramente 33% 

2 Nunca 41% 

3 Quase Sempre 8% 

4 Sempre 18% 
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TABELA 8: Assunto : Existe reconhecimento pelo trabalho bem feito dos 

servidores 

Op~oes de resposta o/o de respostas dadas 

1 Raramente 29% 

2 Nunca 13% 

3 Quase Sempre 39% 

4 Sempre 19% 
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TABELA 9: Assunto : 0 Clima de trabalho da lnstituic;ao e bam 

Op~oes de resposta o/o de respostas dadas 

1 Raramente 9% 

2 Nunca 2% 

3 Quase Sempre 59% 

4 Sempre 30% 

GRAFICO 9: Assunto : 0 Clima de trabalho da lnstituic;ao e bom 
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T ABELA 1 0: Assunto : Os servidores sentem-se realizados profissionalmente 

Op~oes de resposta % de respostas dadas 

1 Raramente 34% 

2 Nunca 37% 

3 Quase Sempre 17% 

4 Sempre 12% 
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T ABELA 11: Assunto : Os servidores estao satisfeitos por trabalhar na lnstituic;ao 

Op~oes de resposta % de respostas dadas 

1 Muitolnsatisfeito 1% 

2 I nsatisfeito 8% 

3 Mais ou Menos 36% 

4 Satisfeito 53% 

5 Muito Satisfeito 2% 

GRAFICO 11: Assunto : Os servidores estao satisfeitos por trabalhar na 
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T ABELA 12: Assunto : Os servidores gostam do trabalho que fazem 

Opc;oes de resposta o/o de respostas dadas 

1 Sim 5% 

2 Nao 38% 

3 Mais ou Menos 57% 

GRAFICO 12: Assunto : Os servidores gostam do trabalho que fazem 
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TABELA 13: Assunto : Ha possibilidade de crescimento de carreira, a curta ou 

media prazo 

Opc;oes de resposta % de respostas dadas 

1 Sim 7% 

2 Nao 47% 

3 Alguma Possibilidade 46% 
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TABELA 14: Assunto : Os servidores tem orgulho do desempenho da lnstituic;ao 

perante a sociedade 

Op~oes de resposta % de respostas dadas 

1 Sim 64% 

2 Nao 3% 

3 Mais ou menos 33% 

GRAFICO 14: Assunto : Os servidores tem orgulho do desempenho da lnstituic;ao 
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10 RESULTADOS ENCONTRADOS 

Ap6s a tabulac;ao e analise dos resultados, a Procuradoria Regional do 

Trabalho da Nona Regiao foi avaliada pelos seus servidores como uma 

lnstituic;ao desfavoravel ao processo de mudanc;a, e que e preciso que sejam 

repensados seus metodos de organizac;ao do trabalho, onde, as pessoas passem 

a ser o seu principal ativo e as decisoes sejam tomadas levando-se em conta o 

impacto que irao produzir nos colaboradores. Dessa forma, deve ser feito urn 

planejamento das atividades de cada setor levando-se em conta as metas 

institucionais. 

0 sucesso de uma organizac;ao tambem e garantido pela atividade conjunta 

de suas divisoes e setores, com a troca eficiente de informac;oes e contribuic;ao de 

todos para urn prop6sito. Muitas vezes isso soa como urn bela discurso somente. 

Entretanto, se a questao for observada par uma outra 6tica, onde haja rivalidade 

entre as setores, as resultados serao prejudicados. Nesta pesquisa, constatamos 

que as servidores nao tendem a trabalhar em equipe, e a comunicac;ao entre as 

setores e divisoes e deficiente. 

Com relac;ao ao comportamento dos servidores, deve haver regras de 

conduta tidas como valores pela lnstituic;ao, entendidas pelas pessoas ao fazerem 

parte da organizac;ao. Porem, urn controle extrema sabre as funcionarios faz com 

que eles se sintam acuados e nao desperta neles o espirito de iniciativa. Esta e a 

ideia que as servidores tern a respeito da lnstituic;ao em questao. 

Para o servidores da lnstituic;ao, as colaboradores devem ser 

recompensados pelo o que fazem e nao simplesmente pelo tempo que estao na 

organizac;ao. A recompensa atrelada ao desempenho motiva as funcionarios a 

contribuir cada vez mais, evitando que se acomodem, esperando o tempo passar 

para serem reconhecidos. 

Ha que se considerar tambem o que as funcionarios pensam, pais esta 

diretamente ligados com a atividade. Uma lnstituic;ao que evita conflitos, coibindo 

as criticas das pessoas, perde a oportunidade de perceber onde pode estar 

errando. 
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Foco nos resultados tambem e uma caracterfstica de organiza<;6es abertas a 

mudan<;as, pois urn intense controle dos meios pode atrasar todo o processo e 

inibir a criatividade das pessoas. Desde que sejam por meios eticos e lfcitos, todo 

born resultado e bern vindo, mormente em se tratando de Administra<;ao Publica, 

onde imperam os princfpios da legalidade, eficiencia e moralidade. 

Conclufmos tambem que apesar dos servidores acharem que a lnstitui<;ao 

nao esta propensa ao processo de mudan<;as, os mesmos querem que as 

mudan<;as apontadas por eles sejam feitas, desde que estas os atinjam o menos 

possfvel, ou seja; querem urn processo de mudan<;a muito Iento, sem altera<;6es 

significativas na situa<;ao de cada servidor , porem com uma melhoria na 

organiza<;ao do trabalho institucional, contribuindo assim, para o aperfei<;oamento 

da rela<;ao Publico-Organiza<;ao. 
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11 RECOMENDACOES 

Treinamento e desenvolvimento sao termos atuais. 0 desenvolvimento 

pessoal esta relacionado com os processes de formac;ao da personalidade, da 

melhoria da capacidade de compreender e interpretar o conhecimento, focalizando o 

crescimento pessoal do servidor; visando a carreira futura do funcionario e nao 

apenas ao cargo atual. 

Teriamos entao com uma das prioridades da lnstituic;ao, urn Programa 

Permanente de Desenvolvimento Pessoal com os seguintes objetivos: 

lntroduzir a capacitac;ao, o treinamento e o processo educacional aplicados a uma 

abordagem sistemica e organizada, voltada ao desenvolvimento de competencias, 

conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores; visando com isto urn 

aperfeic;oamento da relac;ao Publico- Organizac;ao, e ainda: 

• Oferecer aos servidores condic;oes basicas para o adequado conhecimento 

da estrutura e funcionamento do M.P.T.-PR, valores e objetivos institucionais, 

contribuindo para o entendimento de seu papel na missao institucional; 

• Estimular a pesquisa,a produc;ao intelectual e a divulgac;ao de conhecimentos, 

sensibilizando os servidores para a importancia do autodesenvolvimento; 

• Subsidiar e orientar a gestao de desempenho de servidores; 

• Contribuir para a progressao funcional e para o crescimento profissional e 

pessoal dos servidores; 

• Contribuir para o aumento da produtividade das atividades realizadas e para 

melhoria da qualidade dos servic;os prestados visando atingir as metas da 

lnstituic;ao; 

• lntegrar pessoas com areas de trabalho; 

• Motivar e incentivar a criatividade, valorizando as pessoas como seres 

humanos; 

• Compartilhar com todas as unidades a responsabilidade pela imagem positiva 

e dinamica tanto no ambito interno como no externo. 
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11.1 PROJETOS DE TREINAMENTO 

11.1.1 lntegragao 

a) Ambientagao - eventos destinados a servidores recem-empossados ou a 

servidores requisitados. 

b) Aspecto Comportamental - eventos destinados a promover a integragao, a 

motivagao e a compreensao dos servidores. 

c) Aspecto Organizacional - eventos abordando aspectos organizacionais, 

missao institucional, objetivos, valores e atendimento da clientela do M.P.T.

PR 

d) Gestao do Conhecimento - agoes que visam o compartilhamento de 

informagoes entre os servidores, em todos os nfveis. 

11.1.2 Atualizagao Profissional 

a) Eventos de curta duragao com o objetivo de adquirir e desenvolver 

competencias especfficas nos assuntos de gestao publica, direito, lfngua 

portuguesa, informatica e outros necessaries a area de atuagao dos 

servidores 

11.1.3 Desenvolvimento Gerencial 

a) Objetiva o desenvolvimento e o aprimoramento das competencias 

gerenciais, com vistas a otimizagao dos recursos humanos, materiais e 

financeiros. Destina-se aos ocupantes de fungao e gestao. 

11.1.4 P6s-Graduagao 

Concessao de bolsa-de-estudo equivalente a 30% do valor do curso para: 
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a) Aperfei9oamento 

b) Especializa9ao 

Concessao de bolsa-de-estudo equivalente a 50% do valor do curso para: 

a) Mestrado 

b) Doutorado 

11.2 AVALIAr;,Ao DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Os resultados esperados podem ser avaliados pelos seguintes indicadores: 

I. Quantidade de servidores participantes dos eventos, internos e externos. 

II. Quantidade de horas uteis alocadas nos eventos. 

Ill. Quantidade de recursos financeiros alocados nas atividades de capacita9ao e 

treinamento, em rela9ao aos anos anteriores e comparativamente ao 

or9amento do Ministerio Publico do Trabalho no Parana. 

IV. Avalia9ao qualitativa dos eventos, nos niveis de rea9ao, de aprendizagem e 

de comportamento no cargo 

Considerando-se que as organiza96es estao com os olhos voltados para o 

futuro e investindo progressivamente seus esfor9os na gestao de pessoas, adotando 

politicas que valorizam os seres humanos, responsaveis pelo alcance dos resultados 

a serem atingidos, de acordo com a missao e valores institucionais, o Ministerio 

Publico do Trabalho no Estado do Parana, colocando em a9ao o Programa 

Permanente de Desenvolvimento Pessoal , traz como estrategia para atingir as 

metas institucionais, o desenvolvimento do seu capital humano. 

As pessoas constituem o principal patrimonio das organiza96es, o capital 

humano passa a ser um bem inestimavel para o M.P.T. - PR, sendo responsavel 
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pela organizac;ao alcanc;ar a competividade e o sucesso no cumprimento de suas 

metas; entre elas, o aperfeic;oamento da relac;ao Publico-Organizac;ao. 

No caso especffico da lnstituic;ao em questao, investir e trabalhar com as 

pessoas, seus maiores colaboradores e parceiros no crescimento da organizac;ao, e 
a melhor opc;ao para a soluc;ao de seus atuais problemas de gestao. 

E neste sentido que o aprendizado continuo e o crescimento pessoal e 

intelectual dos servidores sao essenciais para a melhoria dos graus de motivac;ao, 

das relac;oes humanas e do comprometimento com o trabalho. 

Na busca para atingir as metas organizacionais, passa a ser fundamental a 

excelencia na prestac;ao de servic;os, e que as pessoas estejam capacitadas a 

desempenhar suas atividades, que disponham dos conhecimentos necessaries e 

que acima de tudo, sejam integrantes de uma organizac;ao capaz de atender aos 

anseios da sociedade. 
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12 CONSIDERACOES FINAlS 

0 contexte atual, marcado pela volatilidade dos agentes economicos, imp6e 

desafios a gestae de pessoas. A globalizac;ao da economia, as praticas 

organizacionais e as preceitos que sustentam, denota uma premencia de 

adaptac;ao aos novas tempos. 

A conscientizac;ao da emergencia de um novo modele de trabalhador e a 

utilizac;ao efetiva desse conhecimento no contexte organizacional que o circunda, 

constitui um ponto diferenciador entre as modelos modernos e flexiveis em 

relac;ao a organizac;oes ainda acorrentadas a concepc;oes mecanicistas e 

dissociadas da realidade atual. 

A nova Gestae de Pessoas precisa valer-se da tao propalada flexibilidade, 

muitas vezes imposta a mao-de-obra, na gestae dos trabalhadores para conseguir 

pelo menos lidar de forma adequada com as novas demand as ambientais. 

Na nova perspectiva, entende-se diversamente treinamento e educac;ao: um 

indivfduo treinado e educado para a realizac;ao de uma tarefa determinada, 

direcionado para o atendimento das necessidades da organizac;ao. Das novas 

exigencias para o trabalhador, e crucial a capacidade de continuar aprendendo, a 

disposic;ao de estudar e aprimorar-se constantemente, na tentativa de atender a 
inexoravel transmutac;ao das demandas de aprendizagem que a sociedade vern 

exigindo, porem, deve-se ter em mente que as seres humanos aprendem quando 

ha mudanc;as fundamentais na sua maneira de ver o mundo e alterac;oes 

significativas de suas capacidades, o que nos leva a novamente a necessidade 

de reformulac;ao nas praticas de gestae de pessoas. 

As novas func;6es da Gestae de Pessoas encontram-se, portanto, diante de 

um imenso desafio, o de "preparar as comunidades de trabalhadores para 

ingressar no terceiro milenio. Para isso deverao ser interpretes de um mundo em 

exuberante mutac;ao e acompanhantes cuidadosos das variaveis controlaveis e 

incontrolaveis que promovem a dinamica social." (REGO, 1992 : 60) . 

A Gestae de Pessoas no contexte organizacional, uma vez que o trabalho e 

realizado par meio de atividades integradas, atraves de equipes au 
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individualmente, pressupoe visao de conjunto, iniciativa, capacidade de resolver 

problemas e toma decisoes, flexibilidade e adaptabilidade a diferentes situa<;oes, 

habilidade de comunica<;ao, inteligencia abstrata, capacidade de trabalhar em 

grupo e conviver socialmente e habilidade no esclarecimento e julgamento de 

situa<;oes. Cabe assim a fun<;ao de Gestae de Pessoas promover a organiza<;ao 

de indivlduos aptos a encarar e lograr exito. 

E precise criar urn ambiente onde as pessoas estejam comprometidas com 

seu crescimento pessoal e o da organiza<;ao; de forma a valorizar o trabalhador 

e, quem sabe, ate mesmo superar a forma de organiza<;ao de trabalho pautada no 

parametro taylorista. 

As pessoas que participam do processo de gestae estrategica de uma 

organiza<;ao, devem ser consultadas sabre as mudan<;as que poderiam ser 

promovidas, essas pessoas sao consideradas o cora<;ao da organiza<;ao. Sao 

elas que conhecem realmente os problemas que come<;am na parte operacional 

de uma empresa. Par outre lado, alem de terem cerebra e cora<;ao, as pessoas 

tern sentimento, o que tern de ser muito respeitado, pais s6 serao alcan<;ados 

objetivos estrategicos atraves de uma ponte que una as metas da organiza<;ao 

com os objetivos pessoais de cada uma das pessoas envolvidas no processo. Na 

implanta<;ao de a<;oes estrategicas, e importante levar as pessoas a colaborarem 

com esse processo e procurar tambem perceber o impacto que essa mudan<;a 

ocasionara na vida de cada uma delas. A correta leitura e interpreta<;ao dos dados 

disponlveis e fundamental no cenario de hoje que e altamente dinamico, 

requerendo uma flexibilidade permanente para que possa ser acompanhado. 

Urn dos grandes problemas das empresas, sao as falhas na comunica<;ao 

da estrategia. A piramide que sempre existe em uma organiza<;ao, nao permite o 

melhor acompanhamento do processo. Quebrar o iceberg da ignorancia 

organizacional, outre problema que existe na empresa, e tambem fundamental, 

comentando alguns elementos necessaries para transformar as estrategias em 

a<;oes, devendo tratar o primeiro deles do entendimento da cultura organizacional. 

Alguns conflitos de origem substancial, ligados ao trabalho, mais os 

emocionais podem ocorrer nesse processo e o gap acontece entre a estrategia 

planejada e a implementada, em razao da ausencia de urn diagn6stico sabre as 
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possiveis barreiras para essa implementagao, tais como a desmotivagao: pouca 

capacidade na lideranga de entender o processo e comunicagao truncada entre 

gestores e seus colaboradores. 

A importancia de ser dada maior atengao ao coragao e a emogao, nao s6 a 

mente, e o que faz realmente a diferenga na gestao estrategica de pessoas. 
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ANEX01-0RGANOGRAMA 
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r--r- Tramita<;:ao 

Setor de Setor de Manuten<;:ao Set or de Autua<;:ao 
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ANEXO 2- INSTRUMENTO DE CUL TURA ORGANIZACIONAL 



INSTRUMENTO DE AVALIA<;AO 

DA CUL TURA ORGANIZACIONAL 

IIDENTIFICAC(AO DOS INDIVfDUOS COM A ORGANIZAC(AO 

1) A preocupagao maior dos colaboradores e a consecugao 
objetivos da lnstituigao e nao o cumprimento de suas obrigag6es. 

dos 

2) Sinto que fago parte de uma organizagao e nao apenas de uma 
area. 

3) 0 desempenho da organizagao e mais importante do que o seu 
desempenho pessoal. 

IENFASE NO GRUPO 

1) A responsabilidade pel a execugao das tarefas e sempre 
compartilhada. 

2) Os colaboradores da organizagao preferem desenvolver suas 
atividades em torno de equipes e ter o seu desempenho avaliado em 
fungao de sua contribuigao ao grupo 

3) A lnstituigao prioriza as resultados alcangados pelo grupo e nao as 
conquistas individuais. 

IFoco NAS PESSOAS 

1) As decis6es da lnstituigao contemplam a manutengao da qualidade 
de vida dos funcionarios no trabalho. 

2) 0 efeito dos resultados nas pessoas da organizagao deve ser fator 
determinante na tomada de decis6es pela empresa. 

3) Os servidores sao consultados par ocasiao da implementagao de 
mudangas. 

UJ 
0 0 Ow Of- 0 oz 0 IO 0 0~ 

a:UJ a: z,<r: a: a:w 
0~ UJ- 0 0~ 
()_J 0 f-Z () ()_j 
(!)<( () on.. z z<r: _f- (f) 

<<( 0 0 Of-00 0 z () oO f- f-



IINTEGRAyAO DAS UNIDADES 

1) Ha integras:ao e sinergia entre OS departam entos de minha 
organizas:ao. 

2) 0 trabalho de uma forma coordenada e imprescidfvel para a 
excelencia do resultado final. 

3) Ha um entendimento na lnstituiyao de que deve haver cooperas:ao 
entre os diversos setores para que o fluxo de informas:oes seja ideal. 

lcoNTROLE 

1) Existem regras implfcitas que regem os comportamentos na 
organizas:ao, porem nao e necessaria um controle excessive sobre os 
mesmos. 

2) A lnstituis:ao proporciona aos servidores liberdade para agirem e 
executarem suas atividades da maneira como consideram melhor, 
desde que condizentes com os princfpios culturais da organizas:ao. 

3) 0 excessive controle comportamental inibe a criatividade individual. 

lroLERANCIA A RISCOS 

1) 0 crescimento de uma organizas:ao s6 se da quando nao existe 
medo de ousar. 

2) Na lnstituis:ao, a experimentas:ao e estimulada. Ha liberdade para 
tentar e falhar. 

3) Os riscos traduzem-se em desafios para a organizas:ao. 

lcRITERIOS DE RECOMPENSA 

1) A recompensa deve estar diretamente ligada ao bom desempenho. 

2) Uma boa avalias:ao de desempenho e imprescindfvel para 
determinar aumentos de salaries. 

3) 0 sistema de recompensas deve ser o mesmo para todos, sem 
exces:ao. 



lroLERANCIA AO CONFLITO 

1) Os colaboradores sao encorajados a expresarem suas opini6es, 
mesmo sendo contrarias ao sensa comum. 

2) A possibilidade de expressar as suas opini6es e crfticas viabiliza o 
bom desenvolvimentodos trabalhos, decorrente da analise e correc;ao 
de erros. 

3) Crfticas e opini6es diferentes sao importantes para o crescimento da 
lnstituic;ao. 

loRIENTAf;AO MEIOS-FINS 

1) Os fins justificam os meios. 

2) 0 importante e o resultado final, independentemente do caminho 
utilizado. 

3) A lnstituic;ao valoriza mais 0 alcance de resultados que a 
padronizac;ao e controle dos meios. 

IFoco EM SISTEMA ABERTO 

1) 0 aprendizado com o ambiente externo determina mudanc;as nas 
metas estabelecidas pela organizac;ao. 

2) A organizac;ao tem ample relacionamento com instituic;6es externas, 
considerando-o vital para sua efetividade. 

3) A lnstituic;ao frequentemente monitora o ambiente externo e 
responde prontamente as mudanc;as que ocorrem. 
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ANEXO 3- INSTRUMENTO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 



QUESTIONARIO DE PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Instrw;6es de preenchimento: 
1- Nao escreva seu nome no formuhirio 
2- Use de toda sinceridade ao responder as perguntas 
3- Fas;a urn X na resposta que voce escolher 
4- Escolha apenas uma resposta 

1) Considera a Instituis;ao urn born lugar para trabalhar? 
( ) Sim ( ) Nao ( ) Nao tenho opiniao 

2) Os servidores sao tratados com respeito, independentemente dos seus cargos? 
( ) Sempre ( ) Quase sempre ( ) Raramente ( ) Nunca 

3) A Instituis;ao e aberta a receber e reconhecer as opini6es e contribuis;6es de seus 
funciomirios? 
( ) Sempre ( ) Quase sempre ( ) Raramente ( ) Nunca 

4) As pessoas competentes sao as que tern as melhores oportunidades na organizas;ao? 
( ) Sempre ( ) Quase sempre ( ) Raramente ( ) Nunca 

5) As orientas;6es que voce recebe sabre o seu trabalho sao claras e objetivas? 
( ) Sempre ( ) Quase sempre ( ) Raramente ( ) Nunca 

6) A Instituis;ao explica adequadamente aos servidores o motivo das decis6es que ela toma? 
( ) Sempre ( ) Quase sempre ( ) Raramente ( ) Nunca 

7) Existe urn relacionamento de cooperas;ao entre os diversos setores da organizas;ao? 
( ) Sempre ( ) Quase sempre ( ) Raramente ( ) Nunca 

8) 0 clima de trabalho da empresa e born? 
( ) Sempre ( ) Quase sempre ( ) Raramente ( ) Nunca 

9) 0 seu trabalho lhe da urn sentimento de realizas;ao profissional? 
( ) Sempre ( ) Quase sempre ( ) Raramente ( ) Nunca 

1 0) Voce esta satisfeito por trabalhar na Instituis;ao? 
Muito satisfeito Satisfeito Mais ou Menos 
()1 ()2 ()3 

11) Voce gosta do trabalho que faz? 
( ) Sim ( ) Nao ( ) Mais ou Menos 

Insatisfeito 
( ) 4 

Muito insatisfeito 
( ) 5 



12) Voce ve possibilidade de crescimento de carrerra, a curto ou medio prazo, na 
Instituic;;ao? 
( ) Sim ( ) Nao ( ) Alguma possibilidade 

13) Voce acha que os servidores se orgulham do desempenho da Instituic;;ao? 
( ) Sim ( ) Nao ( ) Mais ou Menos 

Fonte: 

• LUZ, Ricardo. Gestae do Clima Organizacionai.Rio de Janeiro: Qualitymark, 

2003 




