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PROFA. JANETE 
RICKEN LOPES DE BARROS

O Centro de Pesquisa - CEPES da Escola de Direito e 
Administração Pública de Brasília – EDAP é 
responsável por desenvolver a pesquisa, iniciação 
científica e extensão, bem como promover a 
integração entre a graduação, pós-graduação e 
mestrado. Para atingir essa finalidade desenvolve uma 
série de mecanismos como: grupos de pesquisa e 
estudos, seminários de iniciação científica, grupos de 
trabalhos (GTs), e-books, dentre outros, e programas 
de iniciação científica: PAPIN,  PAGRUP e PROIC.

É nesse contexto que se insere o Jornal 
Administração&Pesquisa que objetiva, especialmente, 
divulgar as pesquisas dos professores e alunos da 
Escola de Administração Pública do IDP sobre temas 
relevantes à gestão governamental e à administração 
pública e, com isso, proporcionar um contato mais 
aprofundado do corpo discente com os assuntos que 
são de seu interesse por meio do presente canal de 
comunicação.

Os artigos selecionados para essa 2ª edição do Jornal 
Administração&Pesquisa foram apresentados no XI 
Seminário de Iniciação Científica do IDP sob a 
orientação do corpo docente da Escola de 
Administração Pública do IDP.

Desejo uma ótima leitura a todos!

Profa. Janete Ricken Lopes de Barros
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DIOGO RIBEIRO DA FONSECA
Coordenador 

O Curso de Graduação em Administração Pública do IDP formará, ao fim de 2018, sua primeira turma de bacharéis. Para além da 
abrangente formação acadêmica e profissional, nossos egressos recebem constante incentivo para o desenvolvimento de 
competências de pesquisa e inovação.

A administração pública brasileira perpassa por um período dinâmico de constante mudança, debate e desenvolvimento de 
inovações. Esse contexto provê oportunidades para a revisão, concepção e implementação de novas políticas e práticas de gestão. 
Nesse sentido, a carreira no setor público, seja como servidor, gestor ou agente político, requer mais do que dedicação e excelência 
profissional. Para atuarem como agentes de mudança, seus profissionais devem ser capazes de compreender a própria realidade 
de maneira sistemática e objetiva. Para tanto, devem articular conhecimentos teóricos e práticos, sob uma perspectiva de 
questionamento e investigação, visando o avanço da Administração Pública.
Esse olhar investigativo deve ser acompanhado da aplicação de métodos científicos, objetivos e confiáveis, para que tenham 
impacto efetivo na resolução de problemas e no aperfeiçoamento das políticas públicas. Tais princípios de investigação científica 
contribuem para a progressiva racionalização dos processos e decisões no setor público, de forma a contrapor aspectos políticos e 
o apego cultural a velhas fórmulas, inerentes em seu contexto burocrático.

Nesta 2ª edição do Jornal Administração&Pesquisa apresentamos alguns resultados dos projetos de pesquisa de alunos da 
Graduação em Administração Pública do IDP. Resultantes de disciplinas, grupos de estudos e editais de incentivo à pesquisa, os 
trabalhos apresentam abordagens científicas para diagnósticos e soluções em variados contextos organizacionais. Sendo assim, 
evidenciam o notável mérito e a iniciativa de nossos estudantes na busca de melhorias e inovações gerenciais no setor público, bem 
como a capacidade de utilizar a pesquisa sistemática para transformação de seu contexto profissional.

A PESQUISA EM
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
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PROF. ALEX
CAVALCANTE ALVES

Num contexto global de mudanças disruptivas, que conduzem o indivíduo e a sociedade à necessidade de permanecerem 
constantemente atualizados, acrescentando diariamente novos conhecimentos ao seu patrimônio intelectual, emerge a discussão 
da importância da Administração Pública, tanto em sua acepção como ciência do conhecimento quanto como máquina pública 
governamental, na condição de instrumento para assegurar o desenvolvimento das nações e, por conseguinte, da coletividade 
mundial.

É certo que possuir organizações públicas estáveis, com transações operadas por profissionais qualificados, são o primeiro passo 
para a construção da confiança dos cidadãos nas instituições. Tal qualificação profissional deve abranger boa formação nas 
disciplinas básicas, como português, matemática, história e geografia, acrescida de capacidade para interagir em nível internacional, 
além dos conhecimentos técnicos especializados referentes à área de atuação do ente público e, obviamente, de sólida bagagem 
teórica e prática sobre as especificidades da Administração Pública.

Mais que isso, os profissionais devem possuir sensibilidade – pessoal, jurídica, administrativa, política, econômica – para lidar com 
os inúmeros problemas que surgem em seu dia a dia, desde aqueles que afetam pessoas em situação social precária até os que 
impactam grandes grupos econômicos nacionais e estrangeiros. A vida do administrador público traduz-se em administrar 
problemas e, para tanto, é necessário estar apto a prover soluções.

No cenário brasileiro, que passa por polarizações no campo político e perda de confiança nas instituições por parte relevante da 
sociedade, ao tempo em que se sinaliza uma mudança em práticas contrárias ao interesse público que acabaram sendo 
internalizadas como normais em nossa cultura, a Administração Pública, enquanto disciplina do conhecimento, talvez nunca tenha 
enfrentado momento tão desafiador.

Isso porque, no atual momento histórico, os estudiosos da Administração Pública brasileira parecem já ter compreendido que se 
deve, à parte de quaisquer ideologias, buscar instrumentos e ferramentas que levem ao desenvolvimento nacional, por meio de 
instituições aptas a enfrentar os desafios acima elencados, o que se faz principalmente por meio das pessoas que as integram. Por 
óbvio, além das qualificações individuais, essas pessoas devem estar munidas dos recursos e da estrutura necessários ao exercício 
de suas funções.

Num cenário de crise econômica e institucional, a Administração Pública vê potencializadas suas possibilidades de oferecer bons 
exemplos à sociedade, a começar pela prestação de serviços públicos em grau de excelência na ponta – o atendimento ao cidadão, 
o que deve ser acompanhado pela designação de servidores públicos cada vez mais qualificados, tanto no âmbito da interação com 
a sociedade quanto no da formulação de políticas e tomada de decisões.

Com a desejada evolução no acesso irrestrito à educação, pela qual se espera ansiosamente, e cada vez mais modernas tecnologias 
de informação, amplia-se a participação social na gestão pública, instrumento da democracia participativa que igualmente 
demandará habilidades cada vez maiores dos gestores públicos, seja para o tratamento de demandas em grau crescente de 
complexidade, seja para oferecer feedback a críticas cada dia mais constantes e embasadas ao seu trabalho por parte da população.

Nesse contexto, se amplia a importância dos cursos de graduação e pós-graduação em Administração Pública, que diante da 
interdisciplinaridade desse campo, devem formar cidadãos nas principais áreas do conhecimento, de modo a capacitá-los para lidar 
em alto nível com as legítimas e diversificadas demandas apresentadas pela sociedade, da qual fazem parte.
 
Tendo recebido essa formação, os administradores e futuros administradores públicos devem, de fato, possuir um olhar que vá além 
da “simples” resolução da demanda de um cidadão ou empresa – que, por vezes, já será por demais complexa –, de modo a enxergar 
na resolução de cada caso concreto um ingrediente a mais, fundamental para evolução da sociedade, que é a contribuição que a 
decisão adotada trará para o desenvolvimento nacional, conjugada com a sustentabilidade desse desenvolvimento em nível 
mundial. Um desafio que somente cidadãos com elevada formação acadêmica dedicada à Administração Pública terão condições 
de enfrentar.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
CAPACITY BUILDING E 
DESENVOLVIMENTO GLOBAL
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Em 6 de junho de 2018, os alunos do 3º semestre da graduação em Administração Pública apresentaram trabalhos no âmbito do 
Seminário da disciplina Fundamentos de Administração Pública, ministrada pelo professor Alex Cavalcante Alves. 

O seminário contou com a presença do coordenador do curso, Diogo Ribeiro da Fonseca, e da coordenadora do CEPES, Janete 
Ricken, que juntamente com o professor da disciplina, incentivaram o aproveitamento futuro dos trabalhos e a divulgação das 
pesquisas pelos alunos. 

Os trabalhos apresentados versaram sobre diversos temas da Administração Pública, como carreiras de Estado, políticas públicas, 
avaliação de desempenho no setor público, História da Administração Pública, organização tributária e patrimonialismo.

Para elaborar seus trabalhos, os alunos tiveram que recorrer bibliografia especializada nos temas objeto de seus artigos, além de 
utilizar dois textos clássicos destacados pelo professor: “Reforma administrativa federal brasileira: passado e presente”, de Beatriz 
Wahrlich, publicado em 1974, e “O Estudo da Administração”, de Woodrow Wilson, publicado originalmente em 1887. Conheça um 
pouco sobre cada um desses autores a seguir:

Beatriz Marques de Sousa Wahrlich nasceu em 1915. Obteve o grau de Mestre em Administração Pública pela New York University em 
1954. Foi diretora da Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e professora de diversas 
instituições de ensino, tendo sido dirigente do Departamento de Administração do Serviço Público – DASP. Faleceu em 1994, 
deixando mais de 40 publicações e se notabilizando até hoje uma das mais proeminentes mulheres da história da Administração 
Pública brasileira.

Woodrow Wilson foi o 28º presidente dos EUA (1913-1921). PhD em Ciência Política pela Universidade Johns Hopkins, teve relevante 
vida acadêmica antes de chegar à presidência dos Estados Unidos. Em 1887, escreveu “O Estudo da Administração”, que se tornou um 
clássico tratado sobre a relação entre Administração e Política e sobre o espaço da Administração Pública como campo de estudo.

PROF. ALEX
CAVALCANTE ALVES

ALUNOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DA EDAP/IDP PARTICIPAM DE
SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

seminárioartigo
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OTHÁVIO DIAS
REIS SBERZE

O trabalho visa relacionar efeitos advindos da promulgação da Constituição Federal de 1988 com a queda de qualidade do sistema 
tributário brasileiro, e como a Administração Pública se posicionou diante disso. Na década de 40, a reforma tributária era um campo 
muito pouco explorado visto que havia falta de interesse dos próprios indivíduos da área, mas precisava urgentemente de empenho 
e trabalho.

A Administração Pública, no âmbito mundial, analisou formas para criar um sistema eficaz de rendas e dívidas públicas, no entanto, 
na visão de Woodrow Wilson, em seu trabalho do final do século XIX, de várias opções para possíveis sistemas nenhuma atraiu a 
atenção dos financistas, tampouco eles demonstraram interesse sobre o assunto (WILSON, 2005).

Havia uma carência em se desenvolver estudos acerca dos tributos e suas consequências na sociedade, com isso, o sistema 
tributário de diversos países se manteve estagnado, com nenhuma ou poucas inovações que proporcionassem um efetivo avanço da 
economia local. No entanto, no Brasil houve diversas propostas de um projeto de reforma tributária, tais quais como: Proposta de 
Emenda Constitucional N°175-A, de 1995, Proposta de Emenda Constitucional N°46, de 1995, e a proposta de reforma do Ministério 
da Fazenda de 1997 (LIMA, 1999).

Dos objetivos elencados pelas propostas, dois eram comuns: simplificar o sistema tributário vigente e aumentar a eficiência 
econômica do País. Refletindo assim que, no âmbito financeiro, a Administração Pública brasileira mantém um sistema tributário 
que é complexo e confuso, além de canalizar de forma ineficiente seus recursos financeiros.

Dito isto, o trabalho exposto traz a hipótese de que os impactos negativos no sistema tributário brasileiro oriundos de diretrizes da 
Constituição Federal de 1988 foram agravados pelo posicionamento da Administração Pública na época.

A PROMULGAÇÃO DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, 
O RETROCESSO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E A DEFICIÊNCIA NO
SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO
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LARISSA DO AMARAL
DE OLIVEIRA

Os sistemas de avaliação de desempenho podem ser formais e bem elaborados, mas devem ser feitos respeitando os princípios da 
administração pública, dentre eles a impessoalidade, pois não se deve avaliar alguém com o intuito pessoal de prejudicar ou 
promover e o principio da eficiência, pois quando a aplicação da avaliação não é realizada de forma legal, o objetivo principal que 
era coibir práticas incautas se torna nulo, já que não há como avaliar devido a conduta corrupta do avaliador.

As avaliações de desempenho no setor público mostram o receio em avaliar a chefia imediata, a subjetividade existente na avaliação 
e o uso da não impessoalidade ao avaliar. Os gestores a usam de maneira equivocada. A problemática envolvendo a avaliação e 
corrupção é como uma cebola, cheia de camadas, e a cada camada que se estuda notam-se problemas de estrutura, de gestão, de 
política entre outros. Beatriz de Souza Wahrlich (1974) cita em seu artigo que a corrupção está presente no cotidiano do gestor, como 
uma herança do patrimonialismo. 

Carlos Luiz Strapazzon afirma que não existem corruptos sem corruptores e, assim sendo, a corrupção está nas raízes dos avaliadores 
e avaliados. Para mudar a mentalidade existente, é preciso trabalhar na base de formação do individuo.

A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS
E O REFLEXO DA CORRUPÇÃO NA
CONDUTA DOS AGENTES
PÚBLICOS QUE A APLICAM
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AUTORES:
PRISCILA MARCHIORI,
TIAGO GURGEL,
JOANA DARK DE OLIVEIRA
E CARLA MENDES

No artigo encontramos uma relação entre a carreira de analista de comércio exterior e a problemática do homo 
complexus da Teoria das Relações Humanas. Como definição, o modelo do homo complexus busca a realização e o 
autodesenvolvimento no ambiente em que trabalha.

Essa teoria foi nomeada como “teoria da escolha racional”, e relata que a ação humana não se resumiria aos objetivos 
que um indivíduo acredita possuir e com os quais ele acredita fundamentar a sua ação cotidiana. A existência de uma 
racionalidade superior e abstrata, acima dos atores sociais que decidem, ou a otimização de uma decisão seriam 
contestadas por essa teoria, que se aplica às atividades e às necessidades desses analistas. Eles possuem necessidades 
múltiplas, que vão além das necessidades psicossociais dependendo dos grupos.

De acordo com Meirelles (1979), “as atividades governamentais e administrativas são múltiplas e variadas, os órgãos que 
irão realizá-las se apresentam diferençados na escala estatal, multiformes na sua estrutura e diversificados nas suas 
atribuições e funcionamento, procurando adaptar-se às especializadas funções que lhes são atribuídas”. Suas 
competências são de fato um ciclo de técnicas gerenciais visando obter resultados estratégicos em organizações 
atuando no comércio exterior.

Por sua vez, Woodrow Wilson (1946) ressalta que o objeto do estudo administrativo é salvar os métodos executivos da 
confusão e do alto preço da experiência empírica, alicerçando-os profundamente em sólidos princípios. No trabalho, 
realiza-se estudo sobre a carreira de Analista de Comércio Exterior, cujos integrantes atuam no Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços, sendo de suma importância para o desenvolvimento econômico do país.

REFERÊNCIAS
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1979.
WILSON, Woodrow. O estudo da Administração. Revista do Serviço Público, maio 1946, republicado em: Revista do Serviço Público, Brasília, 2005.
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PAPIN
PROGRAMA DE APOIO
À INICIAÇÃO CIENTÍFICA
E À PESQUISA

www.idp.edu.br/centro-de-pesquisa-cepes/

O Programa de Apoio à Iniciação Cientí�ca e à Pesquisa (PAPIN) visa incentivar a
pesquisa e a produção acadêmica dos alunos de graduação das escolas do
EADB/IDP, apoiando a participação em eventos acadêmicos, nacionais e
internacionais.

No 1º semestre de 2018 foram contempladas as seguintes alunas para
participação no Encontro Nacional de Cursos de Graduação em Administração
(29º ENANGRAD).

O ENANGRAD é uma oportunidade para quem quer debater o ensino em
Administração, aprender com os seus pares, realizar networking, conhecer os
principais fornecedores do país e interagir com quem está liderando a inovação
no setor.

Jayne da Silva Bezerra
Tainara dos Santos Borges
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O estudo de políticas e práticas de Gestão de Pessoas no setor público vem ganhando relevância em todo o mundo com 
a percepção de que o perfil, a formação, o comportamento e a motivação de gestores e servidores públicos vinculam-se 
diretamente à qualidade do processo de formulação, implementação e prestação de serviços públicos ao cidadão. 

Desde o ano de 2016 o Grupo de Estudos em Gestão de Pessoas no Setor Público (GEPESP), sob a liderança do Professor 
Msc. Felipe Côrtes, realiza estudos sobre a dinâmica de processos como:  recrutamento, avaliação de desempenho, 
remuneração, treinamento e desenvolvimento, qualidade de vida no trabalho e carreiras no setor público. Sob uma 
perspectiva organizacional, analisa modelos estratégicos de gestão, a exemplo da gestão por competências, bem como 
a interface com as relações de poder derivadas da política organizacional.

Visando abordar a dimensão psicossocial do trabalho no serviço público, de forma complementar à perspectiva 
processual e estratégica de Gestão de Pessoas, o campo do Comportamento Organizacional foi incorporado ao escopo 
do grupo neste ano de 2018. O Prof. Dr. Pedro Hollanda e o Prof. Msc. Diogo Fonseca passaram a integrar o grupo, que 
passa a estar inscrito formalmente no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ). Dessa 
forma, passa a intitular-se Grupo de Pesquisa em Comportamento Organizacional e Gestão de Pessoas no Setor Público 
(COGESP).

O COGESP destina-se, portanto, aos alunos que tenham interesse em aprofundar os estudos e a reflexão acerca da dinâ-
mica das temáticas de Comportamento Organizacional (CO) e Gestão de Pessoas (GP) no contexto de organizações 
públicas.

Além dos citados temas de GP, os seguintes temas na área de CO serão estudados: arranjos flexíveis de trabalho, suporte 
organizacional, implicações das práticas de gestão de pessoas sobre os indivíduos e equipes de trabalho, equilíbrio 
trabalho-família, clima organizacional, desempenho humano no trabalho e cidadania organizacional.

Assim, o grupo possui como objetivos: produzir pesquisas para melhor entendimento do CO e da GP no setor público 
brasileiro, bem como a inter-relação de tais áreas do conhecimento; estimular a aquisição de conhecimentos sobre 
métodos e técnicas de pesquisa pelos alunos de graduação; ampliar o acesso e a familiaridade dos participantes a 
fontes de pesquisa acadêmica e artigos científicos sobre CO, GP e administração pública; aprimorar o pensamento 
crítico e as capacidades analítica e de elaboração de textos de cunho científico; aprimorar a capacidade de estudo, com 
realização de resenhas, oficinas, apresentação de seminários e participação em eventos científicos de Psicologia e 
Administração.

As reuniões normalmente são realizadas quinzenalmente, aos sábados, de 10 às 12h ou de 14 às 16h, com 
divulgação prévia pelo Cepes. Os interessados em participar podem inscrever-se por meio do endereço
eletrônico felipe.cortes@idp.edu.br.

grupo de
pesquisa

PEDRO PAULO
DE HOLLANDA

FELIPE
GUIMARÃES
CÔRTES

DIOGO
RIBEIRO DA
FONSECA

COMPORTAMENTO
ORGANIZACIONAL E GESTÃO
DE PESSOAS NO SETOR
PÚBLICO COGESP

P R O F E S S O R E S
R E S P O N S Á V E I S :



Objetivo: Identificar e analisar os principais fatores associados ao processo de gestão de políticas públicas nas diver-
sas áreas de atuação governamental, bem como influências culturais e institucionais e consequente possibilidade de 
práticas de corrupção. O estudo desses fatores pode contribuir na explicação das práticas adotadas nas políticas 
públicas, bem como compreender os aspectos institucionais do Estado a partir de uma perspectiva cultural, que 
demonstra-se ser de considerável importância para a compreensão dos fenômenos políticos brasileiros, como a 
corrupção. Para o estudo desses elementos, três linhas de pesquisa atuam como diretrizes teórico-analíticas do grupo.

1) Políticas Públicas e Corrupção
Estudo e análise das práticas e arranjos de políticas públicas, avaliando os efeitos desse processo sobre os resultados 
de ações governamentais; análise e interpretação dos efeitos da corrupção nesse processo, na administração pública 
federal e em áreas estratégicas do governo brasileiro. Busca-se compreender as causas e consequências da corrupção 
nas políticas públicas e mecanismos de aperfeiçoamento das políticas públicas no Brasil.

2) Cultura, Estado e Políticas Públicas
Estudo das relações entre Estado e políticas públicas e a influência de características culturais nas práticas estatais e 
nos arranjos e gestão de políticas públicas. Análise das diferentes formas de observação de práticas culturais no 
Estado, sua origem e consequências.

3) Instituições, Cultura e Corrupção
Estudar a relação entre Estado e sociedade no âmbito das práticas culturais nas instituições públicas; análise das práti-
cas de corrupção no Brasil, origens, práticas e consequências. Práticas de controle e transparência do Estado e institui-
ções públicas. Accountability como forma de controle, transparência e combate a corrupção. Identificar os impactos 
dos mecanismos institucionais de controle na atividade governamental e institucional.

10

POLÍTICAS PÚBLICAS,
CULTURA E
CORRUPÇÃO

grupo de
pesquisa

LÍDER:
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O presente trabalho teve como objetivo a análise do comprometimento organizacional dos docentes do Instituto de 
Direito Público de Brasília – IDP. O estudo do comprometimento organizacional pode ser concebido como uma análise 
dos fatores psicológicos que embasam o vínculo entre o trabalhador e a sua organização, profissão ou equipe de traba-
lho. O alto comprometimento no trabalho associa-se a um maior desempenho, melhores relações interpessoais e ao 
desejo de permanecer e contribuir com a organização (COSTA; BASTOS, 2009). 
O IDP possui dois cursos de graduação: a Escola de Direito Público e a Escola de Administração Pública (EDB e EAB), 
compreendendo 147 professores. A pesquisa foi realizada por meio da aplicação de questionários com a Escala de Bases 
do Comprometimento Organizacional – EBACO (MEDEIROS et al, 2005) submetidos eletronicamente para os professores. 
Como amostra final, obteve-se 31 respondentes, sendo 10 da EAB (36%) e 21 da EDB (64%). 
Os resultados com relação aos níveis e tipos de comprometimentos são apresentados no Quadro 1. Considera-se como 
positivo o alto comprometimento nas quatro primeiras bases – que indicam um vínculo afetivo e normativo – e baixo nas 
três últimas bases – que indicam um vínculo calculativo.

Como principais resultados positivos, o “Comprometimento Acima da Média” na base Afetiva indica que os docentes têm 
apreço pela instituição e identificação com a filosofia, valores e objetivos organizacionais. O alto comprometimento com 
desempenho representa a crença na busca para alcançar os melhores resultados para a Instituição. Outro aspecto positi-
vo refere-se ao fato de que os docentes possuem baixos comprometimentos calculativos, ou seja, estão na instituição por 
escolha própria e não por falta de oportunidades no mercado. O resultado demonstra que o esforço em benefício da 
organização é adequadamente recompensado e que não se busca manter-se no emprego apenas por questões de segu-
rança.
Como aspectos negativos a base “Obrigação em permanecer” demonstrou que os respondentes tendem a não se sentir 
no dever moral de permanecer na organização. A base “Afiliativa” indica que não há sentimento de pertencimento ao 
grupo, ou integração a uma equipe. Os baixos comprometimentos nessas bases podem indicar, possivelmente, a ausên-
cia de vínculos acadêmicos para além da sala de aula, como projetos ou funções de longo prazo, que gerem compromis-
sos morais, além da ausência de integração social que proporcionasse aos docentes formas de networking e socialização 
e gerassem sentimentos de afiliação.
As principais contribuições desta pesquisa para o Instituto Brasiliense de Direito Público estão relacionadas ao fato de 
que poucos estudos foram realizados quanto ao comprometimento organizacional dos docentes. Recomenda-se realizar 
mais pesquisas longitudinais com a manutenção dos registros das análises e avaliações deste estudo como forma de 
comparar como as políticas e práticas organizacionais adotadas influenciam no comprometimento dos docentes e 
colaboradores. Se for efetuada uma pesquisa de Comprometimento Organizacional periódica, a Instituição saberá os 
pontos fortes que devem ser explorados e os pontos fracos que devem ser melhorados, tudo isso para gerar um melhor 
comprometimento dos docentes.

FABIANA LIMA E
WILLIAN DO NASCIMENTO

COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL DE DOCENTES
NO INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO – IDP

artigo

Base de Comprometimento
Afetivo
Obrigação em Permanecer
Obrigação pelo Desempenho
Afiliado
Falta de Recompensas/Oportunidades
Linha Consistente de Atividade
Escassez de Alternativas

Interpretação
Bom
Ruim
Muito Bom
Muito Ruim
Bom
Bom
Muito Bom

Resultado
Comprometimento Acima da Média
Comprometimento Abaixo da Média
Alto Comprometimento Muito Bom
Baixo Comprometimento
Comprometimento Abaixo da Média
Comprometimento Abaixo da Média
Escassez de Alternativas Baixo Comprometimento
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FATOR MÉDIA OBTIDA
Apoio da chefia e da organização
Recompensa
Conforto físico
Controle/ Pressão
Coesão entre colegas

 
4,32
3,10
4,43
3,04
4,37
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O presente estudo teve o objetivo de avaliar a percepção do Clima Organizacional de três unidades da Secretaria de 
Administração do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Analisar a percepção de clima organizacional consiste em estudar 
as percepções compartilhadas que os membros de uma organização desenvolvem sobre seu ambiente de trabalho. O 
estudo do clima organizacional é fundamental nas organizações tendo em vista que se relaciona à melhoria da qualida-
de de vida no trabalho e à otimização do desempenho das organizações (Martins et al., 2004).
Para identificar a percepção dos colaboradores quanto ao clima organizacional, foi aplicado um questionário com escala 
elaborada e validada por Martins et al. (2004), a Escala de Clima Organizacional (ECO). Por meio de uma escala Likert de 
5 pontos, sendo o valor “1” correspondente a “discordo totalmente” e o “5” a “concordo totalmente” os respondentes 
expressaram o seu grau de concordância com 63 assertivas que avaliam cinco fatores: Apoio da Chefia e da Organização, 
Recompensa, Conforto Físico, Controle/ Pressão e Coesão entre Colegas. A pesquisa foi aplicada na Coordenadoria de 
Contratos, Coordenadoria de Compras e Comissão Permanente de Licitação. Participaram da pesquisa 47 funcionários 
(servidores, terceirizados e estagiários), o que corresponde a 75,80% de participação do universo de 62 funcionários dos 
referidos setores.
Para análise dos resultados, quanto maior for a média das respostas melhor é a percepção do clima organizacional. 
Valores maiores que 4 indicam uma boa percepção de clima organizacional e os menores que 2,9 apontam uma percep-
ção de clima ruim. Porém, no fator “Controle/Pressão” essa variação é inversa, ou seja, quanto menor a média, melhor é 
a percepção de clima organizacional. O quadro abaixo apresenta a média obtida em cada fator analisado.

Após realizar a avaliação pormenorizada dos resultados obtidos em cada fator analisado e compará-los entre os grupos 
demográficos, foi possível constatar que no que tange aos fatores Apoio da Chefia, Conforto Físico e Coesão entre Cole-
gas, há uma boa percepção de clima organizacional nas unidades do STJ que foram analisadas. Por sua vez, os fatores 
Recompensa e Controle/Pressão obtiveram um resultado mediano, embora caiba ressaltar que a média obtida no fator 
Controle/Pressão ficou extremamente próxima do limite para também ser considerado bom. Por sua vez, o resultado 
mediano no fator Recompensa relaciona-se ao fato de que, via de regra, no serviço público, os funcionários não possuem 
a renda atrelada ao seu desempenho, não se aplicando princípios de atrelamento do desempenho à remuneração, 
previstos no instrumento de pesquisa.

Diante das conclusões que os resultados permitem extrair, sugere-se a adoção de medidas que visem melhorar os indica-
dores Controle/Pressão e Recompensa. Aconselha-se, portanto, que as unidades estudadas invistam em uma delimita-
ção prévia de um plano de trabalho, entre chefia e subordinado, que esteja alinhado com os critérios de verificação do 
quanto o desempenho do indivíduo está de acordo com o esperado para seu cargo. Também é recomendado que seja 
estudada a possibilidade de sugerir aos gestores do Tribunal que realizem a promoção de incentivos que sejam distribuí-
dos de forma proporcional ao desempenho dos funcionários. Quanto aos demais fatores, que indicam bom clima organi-
zacional, é sugerido que sejam monitorados com certa regularidade para que se mantenham sempre positivos.
Cabe ressaltar que o estudo apresenta limitações quanto à natureza da pesquisa aplicada, de caráter quantitativo, tendo 
em vista que dessa forma não é possível extrair aspectos generalizáveis, ou mais profundos e subjetivos que poderiam 
influenciar na avaliação dos fatores de clima. Recomenda-se, portanto, a realização de pesquisas mais abrangentes e 
com abordagens qualitativas, para fins de aperfeiçoamento do diagnóstico. Além disso, também é sugerida a realização 
de pesquisas que analisem outros aspectos não analisados, como comprometimento e cultura organizacional, relacio-
nados ao clima organizacional.
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Na nova era está se tornando cada vez mais comum a transição de funções operacionais de gestão de pessoas (GP) para 
mecanismos baseados em tecnologia (STROHMEIER, 2009). O mesmo ocorre no setor público, onde estão substituindo 
uma parte do gerenciamento físico de atividades operacionais de gestão de pessoas, como folha de pagamento e regis-
tros, para o gerenciamento eletrônico, fenômeno que recebe a denominação, pela literatura, de gestão eletrônica de 
pessoas (e-GP). 

Logo, a e-GP consiste na preocupação com o uso, gerenciamento e regulação de informações e processos eletrônicos 
dentro de uma organização, ou seja, refere-se basicamente ao uso de so�wares que operacionalizam as funções de 
Gestão de Pessoas (GP). A literatura da área sugere que, em geral, seus três objetivos são a redução de custos, a melhoria 
dos serviços funcionais de GP e a melhoria da orientação estratégica, este tendo sido o foco de alguns estudos voltados 
ao setor público (BONDAROUK; RUËL, 2013).

 Como as possíveis vantagens da e-GP para o setor público ainda não foram investigadas, como é o caso da possibilidade 
de minimizar o tempo gasto pelas unidades de GP com as atividades operacionais, com possível maior dedicação a 
processos de implementação de modelos estratégicos de GP (CÔRTES; MENESES, 2017), a presente pesquisa teve como 
objetivo identificar os reais impactos da adoção da e-GP na adoção de modelos estratégicos de GP no setor público 
brasileiro, por meio de uma investigação de abordagem qualitativa e natureza exploratória, envolvendo uma amostra 
composta por 3 organizações pertencentes ao Poder Executivo Federal e entrevistas semiestruturadas com 5 gestores de 
GP e 3 gestores de tecnologia da informação.

A análise de conteúdo aplicada aos dados foi realizada a partir da divisão de padrões de e-GP indicada pela literatura, 
dos benefícios de sua aplicação nos diferentes processos de GP e dos desafios existentes para a sua aplicação e evolução 
rumo a um perfil mais estratégico da área.

Os mencionados padrões são: e-GP operacional, mais preocupada com o aprimoramento das funções administrativas e 
atividades rotineiras; e-GP relacional, voltada para entender e desenvolver os relacionamentos entre as partes envolvi-
das; e e-GP transformacional, direcionada propriamente para um viés estratégico (LEPAK; SNELL, 1998).
Verificou-se que as organizações estudadas se encontram, em sua maioria, no denominado padrão operacional de suas 
atividades de GP.  Conforme entendimento dos participantes, estão presentes os principais benefícios declarados na 
literatura, como a preocupação na automatização das atividades operacionais, maior eficiência, aumento da velocidade 
dos processos, redução de custos e liberação de pessoal de trabalhos administrativos (RUËL et al., 2004; RUTA, 2005; 
STROHMEIER, 2009).
Depreende-se, ainda, por meio dos resultados alcançados, que a e-GP ainda não tem influências diretas sobre todos os 
processos de GP, sendo a avaliação de desempenho o mais impactado e, consequentemente, com maiores impactos até 
em outros processos, como o treinamento e desempenho, além de auxiliar a GP a ter um maior alinhamento estratégico 
(RUEL et al., 2004; RUTA, 2005).
Alguns dos desafios identificados são: a inequação dos mecanismos, falta de alinhamento entre sistemas, descontinui-
dade de sua implementação e falta de planejamento. Apesar disso, percebe-se a e-GP como uma oportunidade de maxi-
mização dos recursos e da eficiência gerencial na administração pública, principalmente diante do natural enxugamento 
da máquina pública, além de ser um possível caminho para facilitar a transição para modelos estratégicos de GP.
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No século XXI, a temática da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) tornou-se mais inserida nas agendas dos dirigentes e 
gestores das grandes corporações. Passou a ser vista como um objeto de interesse social, em face do cenário formado 
por diversos indicadores negativos em saúde e segurança no trabalho.  No setor público, a QVT é executada por meio de 
práticas e políticas dos Programas de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT), havendo indícios de que normalmente são 
desenhados em uma abordagem de viés assistencialista, em que o trabalhador é visto como uma variável de ajuste 
(BEZERRA, 2013). 

Além da abordagem assistencialista, há outra contra hegemônica, voltada para ações preventivas. A vertente assistencia-
lista parte do pressuposto de que o colaborador necessita de atividades como yoga, massagens e outras relacionadas ao 
cuidado da saúde física e emocional, trazendo compensação pelos desgastes causados em decorrência do trabalho. Já 
a abordagem preventiva tem foco na remoção dos problemas causadores do mal-estar no trabalho, como as condições 
e as relações socioprofissionais na organização (FERREIRA et al., 2009; MEDEIROS; FERREIRA, 2011).

Diante desse contexto, o objetivo geral da pesquisa ora sintetizada foi identificar, no âmbito das Agências Reguladoras 
Federais brasileiras, o viés de QVT predominante: assistencial ou preventivo. Para tanto, o método utilizado foi o levanta-
mento de opiniões, com natureza descritiva e abordagem qualitativa, tendo por amostra 4 organizações, onde foram 
realizadas entrevistas semiestruturadas com 4 gestores de QVT. Após realização de uma análise de conteúdo, concluiu-se 
que há aparente predomínio do viés assistencialista no âmbito das organizações estudadas.
Tal conclusão foi possível a partir das categorias geradas pelo processo de análise, em consonância com o roteiro de 
entrevistas e com o referencial teórico compulsado, classificadas segundo os critérios: significado de QVT; modelos teóri-
cos predominantes; práticas utilizadas; e fatores dos PQVT a melhorar.

Verificou-se que não há um entendimento padrão sobre QVT, apesar de existirem semelhanças, já que as peculiaridades 
de cada organização modificam a forma pela qual os gestores abordam a temática. Quanto ao modelo teórico, suposta-
mente há o predomínio de aspectos da literatura clássica de QVT, calcada em autores como Walton.

A maior parte das práticas adotadas remetem ao paradigma assistencialista, como ginástica laboral, palestras e promo-
ção de festas, havendo indícios de poucas práticas preventivas, a exemplo de ações de capacitação de liderança e redu-
ção da carga horária de trabalho. Para melhorar a realidade dos PQVT nas organizações pesquisadas e caminhar para 
uma abordagem mais preventiva, constataram-se, ainda, a existência de alguns desafios, relativos à disponibilidade de 
recursos orçamentários, à quantidade de pessoal alocado nas atividades dos programas, ao diminuto apoio da alta 
administração, à falta de normatização, à baixa integração entre as áreas.

Por fim, é forçoso reconhecer que estudar a QVT no setor público é desafiador, devido à complexidade de fatores interli-
gados e às particularidades contextuais de cada organização.
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