
 
 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS 

UNIDADE EM CACHOEIRA DO SUL 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO  
 

 

 

 

AMANDA TORRES DINI 

 

 

 

 

ESTUDO DE CASO SOBRE O CLIMA ORGANIZACIONAL E SATISFAÇÃO 
DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SETOR DE LICITAÇÕES, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO 
SUL – RS. 

 

 

 

 

CACHOEIRA DO SUL 

2021 
 



 
 

 

AMANDA TORRES DINI  

 

 

 

 

ESTUDO DE CASO SOBRE O CLIMA ORGANIZACIONAL E SATISFAÇÃO 
DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SETOR DE LICITAÇÕES, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO 
SUL – RS. 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
apresentado como requisito parcial de 
aprovação na disciplina “TCC I”, 
componente curricular do curso de 
graduação em Administração 
(Bacharelado)  
 
Orientador (a): Proª. Draª Estéfani 
Sandmann de Deus 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

CACHOEIRA DO SUL 

2021 



 
 

 

AMANDA TORRES DINI  

 

 

ESTUDO DE CASO SOBRE O CLIMA ORGANIZACIONAL E SATISFAÇÃO 
DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SETOR DE LICITAÇÕES, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO 
SUL – RS. 

 

 

 

Monografia apresentada como requisito 
para obtenção do título de Bacharel em 
Administração pela Universidade Estadual 
do Rio Grande do Sul. 
 
Orientador (a): Proª. Draª Estéfani 
Sandmann de Deus 
 
Aprovada em: ___/____/_____. 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

_________________________________________ 
Prof. Drª. Estéfani Sandmann de Deus 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS 
 
 

_________________________________________ 
Avaliador (a): Prof. Drª. Chaiane Leal Agne 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS 
  

_________________________________________ 
Avaliador (a): Prof. Dr. Nilson Binda 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS 
 
 
 
 

 



 
 

 

AGRADECIMENTO 

 

 Agradeço a Deus, meu maior companheiro. Obrigada pela saúde daqueles 

que amo. 

 Agradeço aos meus pais, por me fazerem ser quem eu sou. Que eu consiga 

passar a metade de minha educação aos meus filhos. 

 Agradeço aos meus irmãos, meus príncipes e protetores. Vocês me deram as 

melhores lembranças. 

 Agradeço as minhas avós, pelo amor incondicional e a saudade de minha 

infância. Aos meus tios, tias e primos, pela casa sempre cheia. 

 Agradeço ao meu amor, pela paciência e pelas risadas. A minha sogra pelo 

cuidado e carinho. Coração maior não há. 

 Agradeço aos professores da UERGS, que me acompanharam e foram 

suporte para concluir mais essa etapa de minha vida. Sem vocês eu não 

conseguiria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMO 
 

A gestão de pessoas está em constante transformação e as organizações precisa se 
adequar para atingir o maior desempenho possível. O presente trabalho de 
conclusão de curso teve como objetivo identificar como o clima organizacional afeta 
no desempenho do funcionalismo da Secretaria Municipal de Administração - Setor 
de Licitações (SMA) – Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul- RS, no ano de 
2021. O estudo buscou aplicar uma pesquisa de clima organizacional no setor. 
Após, foi feita a análise dos resultados através do referencial bibliográfico 
encontrado. A metodologia utilizada foi exploratória descritiva, através de pesquisa 
de campo. Os principais autores foram Gil, Minayo e Bispo. A pesquisa foi aplicada 
entre todos os servidores do setor e contou com auxilio da ferramenta Google 
Forms. Os dados coletados permitiram que o objetivo do trabalho fosse concluído. 
Os principais autores utilizados relacionados ao tema foram Chiavenato, Meireles, 
Knapik e Nacife. Em síntese, as análises demonstraram insatisfação dos servidores 
por parte principalmente do aspecto financeiro, bem como a vontade de realizar 
mais treinamentos. 
 
Palavras chaves: Satisfação. Concordância. Produtividade. Gestão de clima. 
Gestão de Pessoas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

People management is constantly changing and organizations need to adapt to 
achieve the highest possible performance. This course conclusion work aimed to 
identify how the organizational climate affects the performance of the civil service of 
the Municipal Administration Department - Bidding Sector (SMA) - Cachoeira do Sul-
RS, in the year 2021. The study sought apply an organizational climate survey in the 
sector. Afterwards, the results were analyzed using the bibliographic reference found. 
The methodology used was descriptive exploratory, through field research. The main 
authors were Gil, Minayo and Bispo The survey was applied to all servers in the 
sector and had the help of the Google Forms tool. The data collected allowed the 
objective of the work to be completed. The main authors used related to the theme 
were Chiavenato, Meireles, Knapik and Nacife. In summary, the analyzes showed 
dissatisfaction on the part of the servers, mainly from the financial aspect, as well as 
the desire to carry out more training. 
 
Keywords: Satisfaction. Agreement. Productivity. Climate management. People 
management 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 Com origem entre o século XIX e XX, a gestão de pessoas passou por 

diversas transformações durante os anos. Pode-se observar informalmente, que o 

atendimento às necessidades das pessoas e o clima organizacional favorável foram 

questões relevantes para essa área. Diante disso, o clima organizacional passa a 

ser fonte de estudos a fim de constatar o quanto aspectos físicos e psicológicos 

afetam o rendimento dos indivíduos.  

Nesse sentido, as organizações percebem que precisam se adaptar para 

conseguir o máximo de resultados possíveis. Sabe-se que na administração pública 

a gestão de pessoas também encontra-se presente. Contudo, algumas diferenças 

são percebidas, principalmente no que tange a sua regulamentação, ou seja, suas 

práticas precisam estar em concordância com a Constituição Federal de 1988, 

decretos e leis. Atualmente, em uma administração pública é possível encontrar 

diversos tipos de servidores diretos e indiretos, como os cargos em comissão (CCs), 

os estatutários, estagiários e funcionários terceirizados. 

 Cachoeira do Sul possui uma população, segundo o último censo 

demográfico realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, de 83.837 habitantes. Localizada na região central do estado do Rio Grande 

do Sul, a cidade fica a aproximadamente 200 km da capital, Porto Alegre. 

 Com cerca de 2.328 pessoas ocupadas, segundo o relatório de maio/2021 do 

portal da transparência do município, a Prefeitura Municipal possui servidores de 

carreira (concursados), cargos em comissão e contratados temporários. 

Indiretamente, possui os terceirizados e estagiários. O trabalho se dará na 

Secretaria Municipal de Administração - setor de licitações (SMA) da Prefeitura 

Municipal de Cachoeira do Sul, onde há funcionários em 3 (três) cargos em 

comissão, 8 (oito) cargos de concursados e 2 (dois) estagiários. 

O presente estudo baseia-se na seguinte problemática: como o clima 

organizacional afeta no resultado de desempenho do funcionalismo da Secretaria 

Municipal de Administração – Setor de Licitações? Para identificar essa questão, foi 

utilizado um estudo de caso e pesquisa exploratória. Diante disso, adotou-se uma 

pesquisa de clima organizacional, aplicada através de um questionário padronizado 
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do tipo survey (GIL, 2005), com todos os servidores da secretaria. Para sua 

construção foi utilizado como embasamento teórico principalmente, os 

conhecimentos de Jean Marc Nacife. 

Para a pesquisa de clima (anexada no apêndice), foi elaborado um 

questionário através do aplicativo Google Forms e disponibilizado através do 

aplicativo WhatsApp. O objetivo era a acadêmica poder reunir os dados e analisar o 

perfil dos servidores, os aspectos mais relevantes no ambiente e percepções de 

melhorias dele.  

As análises a cerca do tema, foram feitas embasadas em Chiavenato (2004) 

e Meireles (2017), onde conceituam e explicam as teorias da administração. Na área 

de gestão de pessoas, os principais autores utilizados foram Knapik (2009) e Nacife 

(2017).  

 O presente trabalho está dividido da seguinte forma: 1. Introdução, 2. 

Objetivos, 3. Justificativa, 4. Referencial bibliográfico, 5. Metodologia, 6. Resultados 

e Discussão, 7.Considerações Finais, referencial bibliográfico e apêndice. 
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Identificar como o clima organizacional afeta a satisfação do funcionalismo da 

Secretaria Municipal de Administração - Setor de Licitações (SMA) – Prefeitura 

Municipal de Cachoeira do Sul- RS, no ano de 2021. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 a) Realizar pesquisa de clima na Secretaria Municipal de Administração - 

Setor de Licitações, da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul; 

 

 b) Efetuar uma analise dos resultados da pesquisa de clima organizacional 

aplicada na Secretaria Municipal de Administração – Setor de Licitações, da 

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul; 

 

 c) Sugerir melhorias para o aumento da satisfação do funcionalismo. 
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3 JUSTIFICATIVA  
 

 Seres humanos são peças fundamentais no setor de prestação de serviços. A 

gestão pública é responsável pela maior parte dos serviços necessários aos 

cidadãos. Sendo assim, a manutenção e melhoria da satisfação daqueles que 

realizam o serviço é primordial para que haja eficiência, eficácia e excelência. 

 O presente estudo justifica-se pela importante contribuição ao meio 

acadêmico, uma vez que pesquisas na área de recursos humanos dentro gestão 

pública estão sendo desenvolvidas e aprimoradas. Sua análise poderá servir para 

que outras secretarias - ou até mesmo outros municípios - percebam os benefícios 

de analisar os seus resultados e como eles influenciarão no desempenho dos 

servidores. 

 Como aspecto pessoal, o presente trabalho suprirá a vontade de solucionar 

os problemas percebidos inicialmente. Onde, por análise superficial, poderiam ser 

resolvidos de forma simples e rápida através de ajustes entre os gestores e o 

funcionalismo. Profissionalmente, além de enriquecimento de currículo, o estudo 

possibilitará à pesquisadora ampliar seus conhecimentos sobre gestão de pessoas 

dentro da administração pública. 

 Apesar da obrigação de seguir o que diz a Constituição Federal de 1988, os 

municípios possuem leis e ordenamentos próprios. Isto possibilita a ampliação de 

práticas em relação ao funcionamento interno do órgão. Viabilizando melhorias na 

gestão de pessoas e consequentemente na prestação de serviços à comunidade. 

 O presente estudo visa alcançar os objetivos propostos no trabalho de 

conclusão de curso, componente curricular da Universidade Estadual do Rio Grande 

do Sul – UERGS do curso de Administração, que diz respeito a análise dos 

resultados encontrados através de pesquisa de clima, e de como estes impactam no 

desempenho do funcionalismo da Secretaria Municipal de Administração - Setor de 

Licitações de Cachoeira do Sul – RS. 
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4 REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 
 
 Sendo necessário o entendimento de alguns conceitos e história, o presente 

capítulo está dividido em: Origem da Gestão de Pessoas, Conceito e História de 

Clima organizacional e Pesquisa de Clima, Conceito e História da Gestão Pública e 

Gestão Pública no Brasil e Contextualização da Gestão de Pessoas na Gestão 

Pública. 

 

4.1 ORIGEM DA GESTÃO DE PESSOAS 

 

Ao final do século XIX e início do século XX, sob influência de diversos 

pensadores, houve o surgimento da gestão de pessoas. Com início nesta época, 

dois engenheiros foram de suma importância para que as pessoas começassem a 

ser vistas dentro das organizações. Originalmente como peças-chaves para a 

produção, são eles: Frederick Taylor (1856-1915) e Henry Fayol (1841-1925). Taylor 

e Fayol são os precursores da Teoria da Administração Científica e Teoria da 

Administração Clássica. 

 

4.1.1 Teoria da Administração Científica e Teoria Clássica da 
Administração 

 

No despontar do século XX, em um estudo dos tempos e movimentos 

realizado por Taylor, pôde-se observar que os trabalhadores utilizavam de 

movimentos empíricos para realizar suas funções. Isso resultava em uma perda de 

tempo e diminuição da produtividade. Para o engenheiro, o operário poderia fazer 

mais em menos tempo, e nesse sentido constituiu um padrão para o trabalho. 

Segundo Chiavenato (2004, p.38)  
Predominava a atenção no método de trabalho, nos movimentos 
necessários à execução de uma tarefa e no tempo padrão determinado para 
sua execução, que constituem a Organização Racional de Trabalho (ORT).” 
 

No mesmo estudo de tempos e movimentos, além da questão produtiva, 

Taylor abria a discussão para o sentido de que os operários, apesar de serem 

intitulados por ele como vadios, conseguiam fazer constatações acerca do seu 
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ambiente de trabalho e a partir disso, agir conforme achassem vantajoso. Taylor, 

conforme Chiavenato (2004, p.42)  
Concluiu que se o operário mais produtivo percebe que obtém a mesma 
remuneração de seu colega menos produtivo, acaba se acomodando, 
perdendo o interesse e não produzindo de acordo com sua capacidade. Dai 
a necessidade de criar condições de pagar mais ao operário que produz 
mais. 
 

Para tratar dos problemas encontrados e alcançar as vantagens de se ter a 

ORT, Taylor descreveu as condições de trabalho necessárias, sendo elas: 
- Adequação de ferramentas de trabalho e equipamentos de produção para 
minimizar o esforço do operador e a perda de tempo na execução da tarefa; 
- Arranjo físico de máquinas e equipamentos para racionalizar o fluxo da 
produção; 
- Melhoria do ambiente físico de trabalho para evitar que ruído, falta de 
ventilação, iluminação inadequada e desconforto no trabalho reduzam a 
eficiência do 
trabalhador; 
- Projeto de instrumentos e equipamentos especiais, como transportadores, 
seguidores, contadores e utensílios para reduzir movimentos inúteis. 
(BARRETO, 2017). 
 

Enquanto a teoria científica acontecia nos Estados Unidos, na França o 

também engenheiro Henri Fayol fundava a Teoria Clássica da Administração. 

Apesar de ter o mesmo objetivo, as teorias se diferenciam enquanto a sua visão. 

Taylor preocupava-se com o modo de trabalho dos operários e suas funções, quanto 

Fayol acreditava que a estrutura organizacional, ou seja, organização total 

(BARRETO, 2017). 

Dentre os pensamentos defendidos por Fayol, a teoria clássica definiu o 

conceito de Administração e suas funções. Segundo Bertochi, Nicodem e Moser 

(2020),  
Fayol tinha uma preocupação com a direção da empresa, dando ênfase às 
funções e operações no interior da mesma. Ele estabeleceu os princípios de 
boa administração e funções do administrador: organizar, planejar, 
coordenar, comandar e controlar. 
 

Diante disso, Fayol construiu os princípios gerais da administração e com eles 

transformou a relação pessoal em uma estrutura (rígida e limitada), no qual os 

administradores precisam seguir para que o objetivo da eficiência fosse atingido. 

Chiavenato (2004, p.73) observa que “[…] a abordagem está simplificada e 

incompleta, pois não considera o comportamento humano na organização.” Muitas 

críticas foram feitas à teoria criada por Fayol, porém ela é a base fundamental para a 
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teoria administrativa moderna. Foi a partir daí que uma série de pensadores 

contribuíram para a construção do que hoje temos como gestão de pessoas. 

 

4.1.2 Abordagem humanística: teoria das relações humanas. 
 

Em decorrência a uma série de instabilidades econômicas, sociais, políticas e 

tecnológicas marcadas ao final de 1929, houve o surgimento de uma revolução no 

conceito de administração. A partir desse momento, as atenções que antes estavam 

voltadas ou para as tarefas ou para a estrutura organizacional, agora se voltavam 

para as pessoas. Conforme Chiavenato (2004, p.80):  
A abordagem Humanística faz com que a preocupação com a máquina e 
com o método de trabalho e a preocupação com a organização formal e os 
princípios de Administração cedam prioridade para a preocupação com as 
pessoas e grupos sociais. 
 

Por se tratar de um período onde alto consumo e produção, as necessidades 

humanas passam a ter evidência (PIVETTA, CAMPOS E SCHERER, 2018). As 

mudanças no pensamento foram possíveis, devido ao desenvolvimento de ciências 

como a Psicologia, mais precisamente a Psicologia do Trabalho. E assim, tendo 

como origem alguns fatos em relação ao trabalho laboral e principalmente pelos 

resultados de percepções de uma experiência - chamada de Experiência de 

Hawthorne e desenvolvidas por Elton Mayo - teve início a Teoria das Relações 

Humanas. (CHIAVENATO, 2004, p.80) 

A Experiência de Hawthorne, resumidamente, foi um experimento com o 

intuito de conhecer os trabalhadores e o quanto aspectos físicos e psicológicos 

afetam a produção deles. Importante ressaltar que os aspectos psicológicos eram 

testados através de diversos fatores, como a iluminação, ambiente, clima e trabalho 

em equipe. (MEIRELES, 2017) 

O resultado revelou diversos aspectos, como Chiavenato (2004, p. 90), 

destaca resumidamente: 
As conclusões da Experiência de Hawthorne incluíram novas variáveis no 
dicionário da Administração: a interação social e o comportamento social 
dos empregados, necessidades psicológicas e sociais, e a atenção para 
novas formas de recompensas e sanções não-materiais, o estudo dos 
grupos informais e da chamada organização informal, o despertar para as 
relações humanas dentro das organizações, a ênfase nos aspectos 
emocionais e não-racionais do comportamento das pessoas e a importância 
do conteúdo do cargo para as pessoas que os realizam. 
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 Diante do exposto, e a partir dessas constatações, seria imprescindível que a 

função financeira estivesse em consonância com a função social, devido a influência 

que a satisfação e bem-estar dos indivíduos teria em relação à produtividade. 

 E assim, a Teoria das Relações Humanas corroborou para o estudo e 

desenvolvimento de critérios inerentes à gestão de pessoas, como liderança, 

motivação, clima organizacional, entre outros. 
 

4.2 CONCEITO E HISTÓRIA: CLIMA ORGANIZACIONAL E PESQUISA DE 

CLIMA 

 

Entre as conclusões obtidas através na Experiência de Hawthorne, está o 

nível de moral e o quanto ele influencia no rendimento do indivíduo. Chiavenato 

(2004, p. 99) corrobora para o conceito de moral e explica que este resulta do 

estado motivacional que a pessoa possui, devido ao atendimento de suas 

necessidades, ou seja, se alcançadas as pessoas estão satisfeitas. 

Importante ressaltar, o contexto histórico, mais especificamente os anos de 

1930, após a Crise de 29 nos Estados Unidos. Um estudo realizado pelo psicólogo 

Abraham H. Maslow, desenvolveu através da Teoria da Motivação Humana, a 

pirâmide das necessidades humanas. Relacionada abaixo, o autor divide 

hierarquicamente as necessidades em cinco, e Stephens (2003) explica sob o 

motivo de sua criação: “[…] Maslow acreditava que os seres humanos almejavam 

tornar-se auto realizados." 
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Figura 1 - Pirâmide de necessidades de Maslow 

 

Fonte: Ministério da Infraestrutura (2018) 

 

Para entendimento da pirâmide e segundo descrição de Chiavenato (2003) 

apud Knapik (2009, p.99), segue quadro explicativo sobre cada uma das 

necessidades: 

Quadro 1 - Explicação das necessidades Pirâmide de Maslow 

Necessidades/
Descrição 

Fisiológicas Segurança Sociais Auto-Estima Auto-
Realização 

Significado DE 
SOBREVIVÊNCIA, 
abrangem 
necessidades 
como  vestuário, 
abrigo (contra o 
frio ou calor), 
alimento, desejo 
sexual 
(perpetuação da 
espécie), sono, 
etc. 

Referem-se a 

uma série de 

comportamento 

que levam a 

pessoa a 

proteger-se dos 

perigos reais ou 

imaginários, a 

buscar 

estabilidade e 

segurança 

Está relacionado 

com o desejo de 

ser membros de 

grupos, 

afiliação, 

aceitação, 

traduzindo-se 

um sentimento 

de pertencer, 

fazer parte, ter 

afeto e amor. 

Uma vez que a 
aceitação tenha sido 
conquistada, o indivíduo 
procura status especial 
no grupo; que ser 
apreciado, admirado e 
reconhecido social e 
profissionalmente. 

São as 
necessidades 
mais 
elaboradas. 
Nesse ponto, o 
indivíduo 
começa a 
testar o seu 
próprio 
potencial e 
capacidades, 
almejando 
atividades 
profissionais 
mais 
desafiadoras e 
significativas, 
para fazer uso 
da criatividade 
em busca de 
auto-realização 
e satisfação 
pessoal. 
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Significado no 
trabalho 

Pode estar 

vinculado ao 

recebimento do 

salário, que 

permite a 

satisfação das 

necessidades 

fisiológicas. 

Tais 

necessidades 

refletem-se na 

preocupação 

com benefícios, 

[…] além da 

preocupação 

relativa à 

solidez da 

empresa e à 

permanência na 

instituição. 

Estão ligadas 

aos interesses 

pelos colegas, à 

integração com 

os outros e ao 

sentimento de 

trabalho em 

equipe. 

Manifestam-se no 
desejo de o indivíduo 
demonstrar suas 
competências 
profissionais, de 
desenvolver-se e de 
ascender na carreira, 
bem como no empenho 
para realizar bem um 
trabalho em troca de 
reconhecimento. 

A satisfação 
dessas 
necessidades 
exige certa 
autonomia, 
vontade e 
oportunidade  
de correr 
riscos, além da 
liberdade para 
experimentar. 

Nível de 
hierarquia 

PRIMÁRIAS PRIMÁRIAS  SECUNDÁRIA SECUNDÁRIA SECUNDÁRIA 

Fonte: autora (2021). 

Para realizar a análise da pirâmide, é necessário considerar alguns aspectos, 

conforme destaca o Ministério da Infraestrutura (2008) : 
Uma nova necessidade só é alcançada caso a anterior já tenha sido 
satisfeita, mesmo que seja parcialmente; as quatro primeiras necessidades 
podem ser atingidos por aspectos externos; a última necessidade jamais é 
saciada, pois o ser humano sempre almeja mais; as necessidades primárias 
são saciadas mais rápido que as necessidades secundárias e a motivação 
do indivíduo sempre se dará pela necessidade mais importante para ele. 
 

A partir daí o ambiente – e nesse sentido englobamos todos os aspectos 

físicos e psicológicos - em que o trabalhador exerce sua atividade laboral é visto 

como fator determinante para a sua produtividade. Conforme Litwin & Stringer (1968, 

p. 5) apud Saraiva e Almeida (2018), podemos definir clima organizacional como:  
O clima é definido pelos efeitos percebidos subjetivos do sistema formal, o 
estilo informal dos gestores e outros fatores ambientais importantes sobre 
as atitudes, crenças, valores e motivações das pessoas que trabalham 
numa determinada organização. 
 

Knapik (2009, p. 23) também define “CLIMA ORGANIZACIONAL é o 

ambiente psicológico de um departamento ou empresa, é aquela condição interna 

percebida pelas pessoas e que influencia seus comportamentos”. Atualmente, o 

tema “clima organizacional” e a percepção da sua importância dentro das 

organizações. O assunto tem ganhado força e diversos esforços estão sendo 
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realizados para identificar o nível de satisfação dos colaboradores e quais os pontos 

de melhoria na gestão de pessoas. 

Para a identificação, é necessário que se faça uma pesquisa de clima 

organizacional, que conforme Nacife (2019);  

A pesquisa de clima organizacional é um instrumento de investigação da 
organização com o propósito de conhecer o nível de motivação, liderança, 
cidadania organizacional, conflitos e percepção dos colaboradores quanto à 
qualidade da atmosfera psíquica do ambiente interno de trabalho em função 
dos impactos das ações da gestão. 
 

A estrutura da pesquisa precisa ser calcada nos padrões científicos e 

conforme a identificação do problema e forma de investigação, realizar a escolha de 

variáveis a serem pesquisadas e estudadas. 
 

4.3 CONCEITO E HISTÓRIA: GESTÃO PÚBLICA E GESTÃO PÚBLICA NO 

BRASIL. 

 

 Antes de expor como a gestão de pessoas está inserida na gestão pública, é 

necessário o entendimento do que significa a administração pública e como ela 

surgiu no Brasil. 

 

4.3.1 Gestão Pública: Conceito e história 
 

Também conhecida como Administração Pública, refere-se segundo Silva 

(2017, p.3) “é o aparelhamento do Estado, organizado para realização de seus 

serviços, visando a satisfação das necessidades coletivas”. Diante disso, podemos 

dizer que a responsabilidade pelo atendimento dos interesses como educação, 

saúde e segurança são de responsabilidade do Estado e seus órgãos diretos e 

indiretos, que cumprem com esse fim através da prestação de serviços. 

 A sua regulamentação está disposta no Art. 37 da Constituição Federal de 

1988, onde dispõem das atividades em conformidade com os cinco princípios 

básicos, sendo eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
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eficiência. Neste artigo até o artigo 41, pode-se observar as normativas sobre o 

funcionalismo público. 

 A primeira regulamentação do funcionalismo da gestão pública surgiu em 

1939, com o Decreto 1.713/39. Sendo em 1943 que Getúlio Vargas instituiu o dia do 

servidor público, celebrado no dia 28 de outubro.  

 Negreiros (2014), contribui resumidamente sobre a construção da normativa 

relativa ao serviço público: 
Em 1943, o então presidente Getúlio Vargas, institui o dia 28 de outubro 
como Dia do Funcionário Público e, em onze de dezembro de 1990, publica-
se o novo estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e 
das Fundações Públicas Federais, que consolida o termo Servidor Público, 
através da Lei 8112/90, o Regime Jurídico Único – RJU. No entanto, antes 
da aprovação da Lei 8112/90, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu e 
forneceu referências em relação ao Serviço Público. A Constituição anterior, 
a Carta Magna de 1934, nada falava sobre o serviço ou o servidor público. 

 

A origem da gestão pública no Brasil, datou-se em 1808, com a vinda da corte 

portuguesa para o país. Sua evolução partiu de três modelos distintos, sendo eles: 

patrimonialista, burocrático e gerencial. 

O primeiro modelo, refere-se resumidamente a uma gestão com interesses 

particulares mesclados com os públicos, prevalecendo o primeiro em relação ao 

segundo. De acordo com BRESSER – PEREIRA (1998) apud  SILVA (2017): 
Essa indistinção colabora para que haja uma grande confusão entre o 
patrimônio público e o privado e essa confusão proporciona aos Soberanos 
um cenário propício para a apropriação indevida dos bens públicos. A 
corrupção e o nepotismo são inerentes a esse tipo de administração. 
 

 Ou seja, nesse período os bens do estado eram confundidos com o do 

soberano e por este seriam usados sem necessidade de explicações ou 

justificativas. Nesse sentido, muitas das situações que hoje em dia são proibidas na 

administração pública, como por exemplo a corrupção e descaso pelas demandas 

sociais, eram vistos de forma corriqueira no patrimonialismo (SILVA, 2017, p. 2) 

 Esse modelo existiu durante toda a República Velha (1989 a 1930) e foi 

substituído pelo burocrático, originalmente idealizado pelo sociólogo Max Weber, e 

posto em prática pelo então presidente, Getúlio Vargas. 

O modelo burocrático teve como objetivo combater as práticas do 

patrimonialismo e tentar alinhar a administração pública. Conforme Silva (2017) “A 

administração burocrática se orienta pelo cumprimento às normas, à formalidade e 
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ao profissionalismo, ou seja, a igualdade sendo manifestada por meio de regras 

formais.” Para Max, a formalidade e profissionalismo teriam como consequência a 

eficiência. Chiavenato (2004, p.217) reforça o pensamento de Weber “A organização 

é racional se os meios mais eficientes são escolhidos para a implementação das 

metas”. 

 A burocracia exercida se detém principalmente a uma gestão legal, ou seja, 

os servidores não seriam mais subordinados a um soberano, e sim a um conjunto de 

normas legais. Paludo (2012, p.61) apud da Silva (2017, p. 8) destaca: 
A legitimidade facilita o exercício do poder pelos Governos, na medida em 
que mais facilmente os governados se dispõem a aceitar esse poder, na 
forma de obediência às ordens recebidas (cumprindo as normas definidas 
pelos governos); por outro lado, o poder que estiver destituído de 
legitimidade encontrará fortes resistências e tenderá a desaparecer. 
 

 Diante disso, o modelo criado por Weber, por se tratar de uma forma rigorosa 

e engessada de poder, fazendo com que o serviço funcionasse conforme 

engrenagens, trouxe diversas críticas. A desconsideração das características 

relativas ao ser humano, como expressão de sentimentos, excesso de formalismo e  

aumento de papéis, inflexibilidade em relação às normas, são alguns dos 

apontamentos realizados. (PALUDO (2012) apud SILVA (2017, p.9)). O 

descontentamento dos cidadãos, por parte da morosidade que o formalismo 

resultava, fez com que houvesse a necessidade de um novo modelo de gestão, 

surgindo assim o modelo gerencial (SILVA, 2017, p.10). 

 O gerencialismo surgiu na segunda metade do século XX, passando por 

diversos estágios de construção. Parte do princípio de que a gestão precisa ser 

inovadora. OLIVEIRA e ALEXANDRINO (2017) sintetizam: 

O modelo da administração pública gerencial tem como pressupostos a 
descentralização das decisões e funções do Estado, autonomia no que diz 
respeito à gestão de recursos humanos, materiais e financeiros e ênfase na 
eficiência, na qualidade e na produtividade do serviço público.” 
 

 Criada em um cenário econômico agitado, e em plena queda do militarismo, 

apesar das críticas relacionadas à burocracia. O modelo gerencial não vem para 

extingui-la e sim para melhorá-la, incluindo nesse objetivo a redução de custos. 

Neste pensamento, em segundo momento o cliente relacionado - no caso os 

cidadãos - passaram a ser o foco da gestão. (SILVA, 2017, p.10) 
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Foram percebidos como os principais financiadores da administração pública. 

Silva (2017) relata que “[...]O foco das ações decorre de um novo modo de 

reconhecer o cidadão como um cliente das ações do Estado e da Administração 

Pública, tendo em vista melhorar a prestação de serviços e, consequentemente, sua 

satisfação.” 

 Na terceira fase, e complementando o que já havia sido constatado, de que a 

população era o principal agente da administração, a cidadania agregou-se a base 

da gestão, facilitando a democracia e o atendimento à opinião popular. 

 Conforme OLIVEIRA e ALEXANDRINO (2017, p.19): 

Embora alguns estudiosos da área afirmem que o Estado Gerencial priorize 
de forma única as estatais, no sentido de promover serviços à sociedade 
com a verdadeira eficiência, dessa vez considerando o cidadão não apenas 
como um “pagador de impostos” – cliente – mas como alguém que deva ser 
usuário e beneficiário de serviços com qualidade […] 
 

 Diante do exposto, após as três fases, o gerencialismo resume-se em uma 

gestão com regimentos e processos definidos, mas que possui o objetivo de atender 

as necessidades dos cidadãos, através da execução de serviços eficientes. 

 

4.4 CONTEXTUALIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS NA GESTÃO 

PÚBLICA 
 

Apesar de todas as mudanças que a gestão pública enfrentou ao longo dos 

anos, e das características e objetivos do último modelo evidenciado, há ainda a 

percepção de que a administração pública precisa de melhorias. Principalmente no 

que se refere a orientação e capacitação dos seus servidores. 

Em sua concepção, a gestão de pessoas enfrentou diversos desafios até a 

sua estruturação, porém não se pode considerar uma área estagnada. Bergue 

(2019) corrobora:  
[...]Mais que isso, é cíclico e virtuoso, ou seja, é infinito (ciclos sucessivos) e 
se desenvolve a cada ciclo (senso de virtuosidade). Podemos dizer de outra 
forma: gestão de pessoas é uma relação, que envolve múltiplos atores, as 
lideranças e os demais membros das equipes, em todos os níveis e áreas 
da organização. 
 

O surgimento da gestão de pessoas na administração teve início na década 

de 1930 entre o Governo Vargas. Ocorreu a criação do Departamento Administrativo 
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do Serviço Público (DASP), com a finalidade de organizar o serviço público. Para 

colaborar com a regulamentação, Pires et. al. (2009) apud Carneiro e Lima (2017): 
A edição do Decreto-Lei 1713 de 28 de outubro de 1939, substituído em 
1952 pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União foi a primeira 
grande tentativa de regulamentação das relações entre Estado e 
Servidores. Com amplo debate no Congresso Nacional, houve a adoção do 
Regime Jurídico Único para toda a Administração direta, autárquica e 
fundacional, ou seja, a criação da Lei nº. 8112/90  
 

No artigo 37, inciso V da Constituição Federal de 1988, é estabelecido as 

formas de ingresso no serviço público, conforme segue: 
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos 
por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento; 
 

 Os cargos efetivos, conforme art 37 da Constituição Federal de 1988, são 

percebidos através de concursos públicos, onde o indivíduo, ao preencher os 

requisitos impostos, é admitido. Já os cargos em confiança são ocupados, sem a 

necessidade de aprovação em concursos, e geralmente são vinculados através de 

acordos políticos  

Nesse contexto, e conforme visto em diversos órgãos, outras formas de 

agregar pessoas no serviço público também são possíveis. Como ocorre na forma 

terceirizada, por exemplo, dos estagiários – que também passam por uma seleção 

prévia. A regulamentação dos contratos de estágio fica a cargo da Lei nº 11.788 de 

25 de setembro de 2008, Lei Municipal nº 3.857 de 13 de março de 2009 e Termos 

de acordo de Convênio entre a Prefeitura e entidades. 

Dentro dessa dinâmica, informalmente a gestão de pessoas torna-se 

imprescindível. Primeiramente, pelo volume de relações entre as pessoas, e a 

importância de que estas fluam de forma adequada. E consequentemente, no não 

prejuízo do objetivo principal da administração pública, que é o atendimento às 

necessidades dos cidadãos.  

E segundo, pois conforme a pirâmide de Maslow, os indivíduos precisam 

estar satisfeitos e motivados para realizar o seu trabalho. Isso só é possível se há a 

mensuração de como está o ambiente em que há a convivência. Nesse ambiente, 

diversos atores são influenciadores como o ambiente de trabalho, treinamento e 

desenvolvimento, liderança, etc.  
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A cartilha da Unesp, sobre relações interpessoais e qualidade de vida no 

trabalho ressalta: “[...] as organizações precisam, de alguma forma, proporcionar um 

ambiente de trabalho agradável, pois perceberam a influência do bom ambiente para 

a produtividade, e, por consequência, o andamento do trabalho”. 

Siqueira et. al. (2019) contribui: 
O  Treinamento  bem  como  o  Desenvolvimento  nas  organizações  são  
temas  de importância significativa, pois é através do treinamento que o 
colaborador irá desempenhar sua função com mais qualidade e trazer 
benefícios para a empresa a um curto e médio prazo [...] 
 

 Para a questão da liderança no setor público, Silva (2021) explica que: 
Assim, considerando que servidores públicos têm sua motivação no 
trabalho ancorada na intenção de bem servir à coletividade, desde que lhes 
sejam oferecidas condições favoráveis, presumivelmente estarão satisfeitos 
com seus empregos.  
 

 Levando em consideração esses estudos, a gestão pública pode e precisa 

avaliar o clima organizacional. 
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5 METODOLOGIA  
 
 O presente trabalho caracteriza como um estudo de caso na Secretaria 

Municipal de Administração - Setor de Licitações, da Prefeitura Municipal de 

Cachoeira do Sul. Seu objetivo é identificar como o clima organizacional afeta o 

desempenho dos servidores. Sendo utilizado para tal, a aplicação de pesquisa de 

clima e análise dos resultados encontrados. Este capítulo divide-se em: 5.1 

Características da pesquisa, 5.2 Características da população/amostra, 5.2 Técnicas 

de coleta de dados e 5.3 técnicas de análise de dados. 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 

 

 A pesquisa foi realizada na Secretaria Municipal de Administração - Setor de 

Licitações (SMA) da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul - RS, no período de 

novembro de 2021. Refere-se a uma pesquisa exploratória descritiva, uma vez que 

busca identificar aspectos do clima organizacional que influenciam no desempenho. 

Segundo Gil (2002, p. 41) “as pesquisas exploratórias têm como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses”. Nafice (2008) corrobora:  
A pesquisa de clima pode configurar-se nas diversas classificações [...], mas 
adota-se a exploratória com aspectos descritivos do fenômeno observado, 
elucidando a forma de administrar os talentos organizacionais, evidenciando 
a busca de elementos mais significativos, e características peculiares 
relativas ao clima organizacional [...] 
 

 O estudo classifica-se ainda como um estudo de caso, já que foi efetuado em 

uma das secretarias municipais da Prefeitura da cidade. Classifica-se desta forma 

também pelo seu objetivo geral. Segundo Praça (2015, p. 83) “consiste em avaliar 

tecnicamente e profundamente um ou poucos objetos de pesquisa, avaliando 

individualmente cada caso de estudo.” 

 Para os meios de pesquisa, foi feita na forma de pesquisa de campo. Esse 

meio foi escolhido, uma vez que a pesquisadora trabalha no local a ser analisado. 

Para Praça (2015, p. 75) “Pesquisa de campo é aquela baseada na coleta de 

fenômenos que ocorrem na realidade a ser pesquisada.”  

 Sabe-se ainda que em relação à escolha dos métodos, é possível utilizar das 

duas formas: qualitativa e quantitativa. De acordo com Proetti (2017) eles “não se 
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excluem e contribuem para o entendimento e a quantificação dos aspectos lógicos e 

essenciais de um fato ou fenômeno estudado.”  

 O método qualitativo, tem por objetivo identificar aspectos que não podem ser 

mensurados numericamente, e que são usados para a entender e explicar a 

dinâmica das relações sociais (FONSECA, 2002, p.20). Já o método quantitativo, 

como o próprio nome sugere, podem ser mensurados. São voltadas à objetividade 

(FONSECA, 2002, p.20). Para este estudo, a fim de possuir o maior número de 

informações, foram utilizado principalmente o método quantitativo. 

Nesse sentido, utilizou-se também pesquisa do tipo survey, através de 

questionário, já que se busca a identificação de aspectos relacionados ao clima. De 

acordo com Freitas et. al. (2005):  
A pesquisa survey pode ser descrita como a obtenção de dados ou 
informações sobre características, ações ou opiniões de determinado grupo 
de pessoas, indicado como representante de uma população-alvo, por meio 
de um instrumento de pesquisa, normalmente um questionário [...]. 
 

 A fim de atingir o objetivo geral, que refere-se a identificação de como o clima 

organizacional afeta a satisfação do funcionalismo da SMA, foi necessário utilizar a 

coleta de dados. Diante disso, e atingindo o objetivo específico de realizar a 

pesquisa de clima, a metodologia utilizada foi uma conversa prévia com todos e 

posterior aplicação da pesquisa. 

 Para o objetivo específico de analisar os resultados encontrados e relacioná-

los com referenciais teóricos, utilizou-se o método de pesquisa bibliográfica. Esse 

método é utilizado quando o embasamento é de acordo com material já publicado 

(PRAÇA, 2015, p.82). 

 O último objetivo específico, de avaliar as melhorias para o aumento da 

satisfação do funcionalismo, se deu através dos resultados encontrados a partir da 

aplicação da pesquisa de clima. 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO/AMOSTRA 

 

Amostragem define-se pela parte do todo que resulta na representatividade 

dele. Segundo Fonseca (2002, p.54) 
O estudo de uma amostra, desde que tenha tamanho adequado e 
represente adequadamente uma população, pode proporcionar resultados 
mais exatos, além de ser mais econômico. No entanto, o processo de 
amostragem traz em si a probabilidade do erro amostral [...] 
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A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul possui 13 (treze) secretarias, 

porém o estudo realizou-se somente em uma das secretarias. Desta forma, 

considerando a quantidade de servidores da Secretaria de Administração - Setor de 

Licitações, a pesquisa foi realizada com todos os servidores lotados. A aplicação da 

pesquisa com toda a secretaria se deu pela assertividade, já que assim é possível 

constatar a percepção de todos (NACIFE, 2008). 

 Cabe ressaltar que ao todo são 13 servidores, sendo eles 3 (três) cargos em 

comissão, 8 (oito) concursados e 2 (dois) estagiários. Nos cargos de comissão, 

estão dois chefes de setor e um chefe de departamento. Os concursados são 2 

(dois) administradores e 6 (seis) auxiliares administrativos. Os estagiários referem-se 

à área de administração. 

 

5.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

 Para a etapa de coleta de dados, os métodos utilizados foram uma conversa 

informal explicando os objetivos e importância da pesquisa, e posterior envio pelo 

aplicativo do WhatsApp do questionário semiestruturado. De acordo com Freitas et. 

al. (2000) “Um dos instrumentos que podem ser utilizados para a realização da 

survey é o questionário, tendo como estratégia a entrevista pessoal, o envio pelo 

correio etc.”  

 No momento da conversa, foi ressaltada a preservação da identidade do 

servidor e pediu-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o seu retorno.  

 O período da pesquisa ocorreu então, nos dias 09 e 10 de novembro, com 

todos os servidores lotados na secretaria.  

 O questionário foi estruturado, a fim de se obter uma adequação da pesquisa 

feita por Bispo (2006). Nesse sentido, dividiu-se às perguntas de acordo com fatores 

internos e externos. Sendo fatores internos os aspectos que têm origem dentro da 

empresa e podem ser melhorados. Os externos são os que possuem origem 

externa, mas que influenciam no comportamento e ações dos funcionários. Neste 

caso, pode ser alterada somente a percepção do funcionário em relação a eles. 

(BISPO, 2006, p.263). 
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 Levando em consideração o referencial teórico de Bispo (2006), a 

pesquisadora escolheu os seguintes aspectos internos a serem estudados: ambiente 

de trabalho; burocracia das atividades exercidas; cultura organizacional no que 

tange a influência das tradições e costumes; estrutura organizacional; nível 

sociocultural, onde estabelece o nível de capacitação intelectual, social e cultural; 

nível de reconhecimento profissional; satisfação com a remuneração; dificuldade de 

locomoção entre casa e trabalho e o nível de satisfação profissional. 

 Nos aspectos externos, foram os aspectos de: nível de convivência familiar; 

grau de satisfação de férias e lazer; investimento e despesas familiares; nível de 

saúde física e mental dos funcionários; situação financeira e vida social. 

 O questionário encontra-se no apêndice, sendo composto por 29 (vinte e 

nove) perguntas, sendo elas abertas e fechadas. Gil (2008, p.123) disserta sobre o 

objetivo de cada uma delas: 
“[...] nas questões abertas solicita-se aos respondentes para que ofereçam 
suas próprias respostas. [...] nas questões fechadas, pede-se aos 
respondentes para que escolham uma alternativa dentre as que são 
apresentadas numa lista.  
 

 As perguntas de 1 a 9, referem-se a dados primários, e o restante são os 

dados secundários a respeito do clima organizacional.  Na maioria das respostas foi 

utilizado a escala likert para avaliação, onde o respondente escolheu entre concordo 

plenamente, concordo, indeciso, discordo e discordo plenamente.  

 A última pergunta foi reservada para sugestões, críticas, elogios ou opiniões 

acerca das perguntas realizadas anteriormente. Uma conversa informal antecedeu a 

aplicação do questionário, que culminou no alcance dos objetivos propostos no 

estudo. 

 

5.4 TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS DADOS  

 

Para obtenção do objetivo específico de analisar os resultados com base no 

referencial teórico, foram utilizados dados a partir de pesquisa bibliográfica. 

Conforme relacionado acima, o método de coleta e análise utilizado para as 

perguntas quantitativas foi a Escala Likert. Essa escala quais os itens que possuíam 

resultados elevados e os que tiveram resultados mais baixos. (GIL, 2008, p.144). 
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Para a análise da verificação dos resultados e construção de gráficos, foi utilizado 

ainda a Planilha de Excel e o próprio Google Forms. 

No que diz respeito aos dados qualitativos, Gil (2008, p. 178) “o pesquisador 

precisa ir além da leitura dos dados, com vistas a integrá-los num universo mais 

amplo em que possam ter algum sentido. Esse universo é dos fundamentos teóricos 

[...]”.  

Para atingir o objetivo de identificar como o clima organizacional afeto o 

desempenho dos servidores, os dados qualitativos também foram analisados. Sendo 

estudados separadamente e relacionados com o referencial teórico pesquisado. 

Minayo (1992) aponta 3 (três) finalidades para a fase de análise de conteúdo: 
Estabelecer uma compreensão dos dados coletados, confirmar ou não os 
pressupostos da pesquisa e/ou responder as questões formuladas, e 
ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado, articulando-o ao 
contexto cultural da qual faz parte. 

 
Para atingir os demais objetivos, a análise dos dados ainda foi segmentada de 

acordo com dados primários e secundários. Foi dividida ainda em análise do 

ambiente e análise do clima organizacional da secretaria. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 Neste capítulo serão apresentados os dados obtidos, bem como sua análise, 

a fim de atingir os objetivos propostos. Está dividido da seguinte forma: 6.1 Análise 

do ambiente da secretaria e 6.2 Análise do clima organizacional da secretaria. 

 A seção 6.2 é subdividida pelos atores ligados ao clima organizacional. Sendo 

eles: 6.2.1 Ambiente de trabalho e perfil dos servidores, 6.2.2 Chefe imediato, 6.2.3 

Conhecimento, 6.2.4 Percepções particulares e 6.2.5 Sugestões de melhoria do 

clima. 

 

6.1 ANÁLISE DO AMBIENTE DA SECRETARIA. 

 

 A Secretaria Municipal de Administração - Setor de Licitações é composta por 

13 (treze) pessoas. Seu ambiente é formado por duas salas interligadas, onde a 

equipe é dividida em duas. Na primeira sala, encontra-se a equipe responsável pelos 

pregões. Como se trata de um espaço maior, a sala é dividida por um armário, onde 

do outro lado encontram-se os estagiários. 

Figura 2 - Sala dos pregoeiros. 

 
   Fonte: autora (2021) 
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Na entrada principal encontra-se a equipe responsável pelas cotações. O 

espaço possui ainda uma mesa que é utilizada para reuniões, cursos e 

confraternizações do setor. 

Figura 3 - Sala das compras. 

 
Fonte: autora (2021) 

 

 A equipe das compras é constituída por 3 (três) concursados auxiliares 

administrativos e 3 (três) cargos de comissão. O restante do setor, que são os 

pregoeiros, são todos concursados. Seus cargos são auxiliar administrativo. Em 

relação ao gênero, o setor possui em seu quadro 8 (oito) mulheres e 5 (cinco) 

homens. 

 Conforme as respostas obtidas no questionário, as idades variam de 18 a 53 

anos.  

Tabela 1 - Idades 

 
        Fonte: autora (2021) 

 

Idades Quantidade
18 a 25 anos 2
26 a 35 anos 5
36 a 45 anos 3
46 a 55 anos 3
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 Com relação à escolaridade dos servidores, a pesquisa mostrou que a 

maioria possui ensino superior completo, sendo apenas 30,8% com ensino médio 

completo. 

Gráfico 1 - Escolaridade 

 

Fonte: autora (2021) 

 

 Ainda considerando os dados primários, mais da metade dos servidores 

entrevistados é casado. O restante divide-se em solteiro, divorciado e com união 

estável.  

Gráfico 2 - Estado Civil 

 

Fonte: autora (2021) 
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 Para a pergunta sobre o tempo de vínculo, a pesquisa mostrou que há 

variação de 8 meses a 24 anos, conforme gráfico abaixo. 

Gráfico 3 - Tempo de vínculo. 

 
Fonte: autora (2021) 

 

 Os dados a seguir, referem-se aos dados secundários e apresentam 

resultados sobre o clima organizacional. 

 

 

 

6.2 ANÁLISE CLIMA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA 

 

 Conforme os conceitos já apresentados de Litwig e Stringer (1968) apud 

Saraiva e Almeida (2018), bem como Knapik (2009, p.23), o clima organizacional é 

são resultados de percepções psicológicas sobre o ambiente de trabalho. Neste 

sentido, Bergue (2009, p. 23) relacionado anteriormente, explica que as percepções 

têm como base múltiplos atores. 

Ao analisarmos particularmente a questão, vimos que com o passar do 

tempo, a identificação desses atores e como eles afetam no desempenho tem se 

tornado corriqueiro. Para a gestão pública, os estudos já decorrentes do modelo 
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gerencial, conforme Oliveira e Alexandrino (2017), as pessoas são um dos atores 

necessários para o atendimento às necessidades dos cidadãos. 

 

6.2.1 Ambiente de trabalho. 
 

Nesta pesquisa, a primeira pergunta que buscou revelar como se define o 

clima organizacional foi em relação ao ambiente de trabalho. Nela perguntou-se se o 

ambiente de trabalho favorecia a realização das atividades dos servidores. Apenas 7 

dos entrevistados responderam que concordam. Dentre o restante, 4 concordam 

plenamente e 2 discordam. 

Gráfico 4 - Ambiente trabalho. 

 

Fonte: autora (2021) 

 

A satisfação com o ambiente de trabalho é fundamental para a produtividade. 

Esse pensamento corrobora com o que a Cartilha “Relações Interpessoais e 

Qualidade de Vida no Trabalho”, elaborada pela Unesp. A segunda pergunta deste 

tema referiu-se à relação entre os colegas de trabalho. Todos os servidores 

concordaram que tem uma relação boa uns com os outros. 
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Gráfico 5 - Relação com colegas. 

 

Fonte: autora (2021) 

 

 Ainda segundo a Cartilha da Unesp, essa satisfação com o relacionamento 

com os colegas corrobora para produtividade, uma vez que a realização das tarefas  

são facilitadas. Para entender melhor o ambiente, perguntou-se qual a satisfação 

com o ambiente físico. As respostas revelaram que 10 concordam que estão 

satisfeitos. Somente 2 responderam que não estão satisfeitos. 

Gráfico 6 - Estrutura física. 

 

Fonte: autora (2021) 
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Também foi questionado se a disponibilidade de materiais é suficiente para a 

execução das atividades. Neste item, 7 dos servidores acreditam que não possuem 

materiais suficientes. O restante considera que os materiais são suficientes para a 

execução das tarefas. 

Gráfico 7 - Disponibilização de materiais. 

 

Fonte: autora (2021) 

 

A fim de entender as características do trabalho, indagou-se a periodicidade 

de realização de horas extras. Neste item, os dados foram divididos, uma vez que 4 

(quatro) pessoas nunca fazem horas, 4 (quatro) pessoas raramente, 4 (quatro) 

realizam quase sempre e apenas 1 (uma) sempre faz. 
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Gráfico 8 - Horas Extras. 

 

Fonte: autora (2021) 

A distribuição de tarefas no setor também é satisfatória para a maioria dos 

entrevistados. Essa afirmação leva em conta que 11 concordaram com a pergunta. 

Somente 2 das pessoas não concordam. 

Gráfico 9 - Distribuição de tarefas. 

 

Fonte: autora (2021) 

 

Houve ainda questionamento sobre o gozo de férias. O resultado mostrou que 

9 dos entrevistados conseguem tirar férias todos os anos. Apenas 2  não 

conseguem e outros 2 não souberam opinar. 
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Neste sentido, o pensamento de Silva (2021), apresentado outrora vem ao 

encontro de que os servidores estarão satisfeitos, caso sejam oferecidas condições 

favoráveis para a execução das atividades. 

 

6.2.2 Chefe imediato. 
 

Passando para a análise de como é a percepção dos servidores com seu 

chefe imediato, temos as seguintes respostas: 

A pergunta que se relacionava à confiança no chefe imediato, teve 92,3% das 

opiniões indicando que havia confiança. Sendo que 7%, ou seja, uma pessoa não 

confia no seu chefe. 

Gráfico 10 - Confiança chefe. 

 

Fonte: autora (2021) 

 

O outro questionamento sobre a liderança referia-se sobre a identificação de 

características de líder. As respostas apontaram que 12 pessoas acreditam que seu 

chefe possui os atributos. Houve apenas uma pessoa que não soube responder. 
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Gráfico 11 - Características líder. 

 

Fonte: autora (2021) 

 

A última pergunta era sobre o relacionamento com o líder. Neste item todos 

concordaram que possuíam um bom relacionamento. 

 

Gráfico 12 - Relacionamento líder. 

 

Fonte: autora (2021) 

 

Diante do exposto, pode-se dizer que a chefia é de extrema importância para 

a satisfação dos subordinados. Esse ponto vem de encontro com a afirmação de 
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Oliveira e Passos (2013) apud Silva (2021). O autor ressalta a importância de a 

liderança ter, inclusive, atributos de tal. 

 

6.2.3 Conhecimento 
 

 Essa subseção teve duas perguntas, sendo elas: Você possui conhecimento 

suficiente para exercer sua atividade? E você gostaria de realizar mais 

treinamentos? Para a primeira dúvida, houve total concordância, considerando os 

que responderam concordam e concordam plenamente. 

Gráfico 13 - Conhecimento. 

 

Fonte: autora (2021) 

 

 Na segunda, 12 pessoas querem mais treinamentos. Uma pessoa respondeu 

que não gostaria de fazer mais treinamentos. 
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Gráfico 14 - Treinamentos. 

 

Fonte: autora (2021) 

 

 O conhecimento adequado favorece o desenvolvimento das atividades, bem 

como a maior produtividade. Siqueira et. al (2019) supracitado, referiu-se a isso. Ele 

afirma que esses são benefícios a curto e médio prazo. 

 

6.2.4 Percepções particulares. 
 

 Esse tema foi trabalhado com as seguintes interrogações: Seu trabalho é 

reconhecido e valorizado? Você acha justa a sua remuneração? Você se sente 

orgulhoso (a) do trabalho que realiza?; Você proporciona bem-estar para a sua 

família, através de seu trabalho?; O tempo que você passa com sua família é 

considerado suficiente? Você está satisfeito com sua vida financeira? Você está 

satisfeito com seu convívio social? E por último, você está satisfeito com sua saúde 

física e mental? 

 A indagação sobre o reconhecimento e valorização obteve 8 respostas em 

concordância. Porém, 4 das pessoas não reconhecem que existam esses aspectos. 

Uma pessoa não soube responder. 
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Gráfico 15 - Reconhecimento e valorização. 

 

Fonte: autora (2021) 

 

 A remuneração, no entanto, demonstrou ser um fator negativo. Considerando 

os resultados obtidos, 10 dos entrevistados não acham justa. Sendo somente 2 das 

pessoas que a consideram justa. Uma pessoa não soube dizer. 

Gráfico 16 - Remuneração. 

 

Fonte: autora (2021) 
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 Essa variável possui características próprias, uma vez que a remuneração 

dada aos servidores é exclusivamente expressa em lei. Esse é um dos fatores que 

diferenciam o setor público do privado. 

Continuando com a construção da visão dos servidores em relação ao 

trabalho, perguntou-se em relação ao orgulho em relação às atividades 

desenvolvidas. Para essa pergunta, 12 das pessoas têm orgulho do seu trabalho. 

Somente uma das pessoas ficou indecisa. 

Gráfico 17 - Orgulho. 

 

Fonte: autora (2021) 

 

 Esse resultado vem ao encontro do que acredita Silva (2021) onde diz que o 

funcionário satisfeito tende a manifestar condutas positivas. 

Para o lado familiar, os servidores possuem visões diferentes no que tange ao 

bem-estar que proporcionam aos familiares através de seu trabalho. Nessa questão, 

somente 7 acreditam que seu trabalho resulta no bem-estar familiar. Porém, 5 não 

acreditam, fazendo com que o resultado seja negativo. 
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Gráfico 18 - Bem-estar familiar. 

 

Fonte: autora (2021) 

 

 O tempo dispensado para a família, também revelou-se ambíguo. A 

concordância se deu para somente 8 dos entrevistados. Sendo o restante dividido 

em 3 em discordância e 2 em indecisão. 

Gráfico 19 - Tempo família. 

 

Fonte: autora (2021) 

 

 Já a vida financeira não satisfaz a maioria dos servidores do setor. O total de 

9 pessoas se dizem insatisfeitos. Apenas 4 estão felizes com sua vida financeira. 
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Gráfico 20 - Vida financeira. 

 

Fonte: autora (2021) 

 

 Se compararmos esse resultado com o obtido através da questão da opinião 

sobre ser justa a remuneração, podemos concluir que obviamente, por perceber um 

salário injusto, a satisfação sobre a vida financeira torna-se baixa. Chiavenato (2004) 

aludi sobre isso, constatando que aspectos sociais e financeiros precisam estar em 

consonância para que se obtenha satisfação. Essa satisfação resulta em maior 

produtividade. 

 Nesta mesma linha de pensamento, terminamos por analisar as duas últimas 

perguntas, relacionadas ao convívio social e a saúde física e mental. No convívio 

social, 10 entrevistados estão satisfeitos, enquanto somente 2 não estão e 1 está 

indecisos. 
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Gráfico 21 - Convívio social. 

 

Fonte: autora (2021) 

 

 A saúde mental e física satisfaz 9 dos servidores, enquanto 3 não estão 

felizes com sua saúde.  

Gráfico 22 - Saúde física e mental. 

 

Fonte: autora (2021) 

 

 Por fim, alguns dos entrevistados deixaram opiniões no espaço reservado 

para sugestões, críticas e elogios, conforme exposto na subseção abaixo. 

 

9 

1 

1 

1 
1 

Você está satisfeito com seu convívio 
social? 

Concordo

Discordo

Discordo plenamente

Indeciso

Concordo plenamente

9 

3 

1 

Você está satisfeito com sua saúde física e 
mental? 

Concordo

Discordo

Indeciso



51 
 

 

6.2.5 Sugestões de melhoria do clima. 
 
Ao analisarmos as oportunidades de melhoria, a observação do ambiente e 

clima por parte da pesquisadora, mostrou-se ser de grande valia. As questões como 

métodos de trabalho, convivência e dificuldades, ajudaram a entender como as 

mudanças poderiam ocorrer. Para colaborar com essa afirmação, houveram 

sugestões por parte dos entrevistados ao final da pesquisa. 

A primeira delas foi a seguinte: “O ambiente de trabalho (colegas), no meu 

ponto de vista é bom, porém as tarefas deveriam ser divididas igualmente, a 

infraestrutura vejo que poderia ser melhor, dando o fato de se tratar de um setor 

administrativo”. Neste ponto é possível aliar esse comentário a resultados de três 

perguntas feitas, que dizem respeito à estrutura física, disponibilidade de materiais e 

divisão de tarefas. No que diz respeito a estrutura, 2 servidores não concordam que 

ela seja adequada, somando mais 1 que não soube responder. Para a 

disponibilidade de materiais, quase metade dos servidores ou não acham suficientes 

ou não souberam opinar. Já na última questão, a divisão se mostrou inadequada 

para 2 dos entrevistados. 

 Em consonância com o observado pela pesquisadora, é importante ressaltar 

que há a falta de materiais fundamentais para o trabalho. Esses materiais referem-

se aos materiais de expediente, como capas de processos, folhas de ofício, etc. 

Conforme dito informalmente pelo responsável do setor, a indisponibilidade destes 

materiais se deve a um equívoco orçamentário realizado pela última gestão. Nesse 

sentido, após a aprovação da nova dotação orçamentária, a compra do material se 

regularizará. Sugere-se então que, com o novo orçamento, se faça um levantamento 

de móveis e acessórios faltantes aos servidores e realize-se a aquisição. 

 Para a distribuição de tarefas, seria interessante que o chefe do setor faça 

uma avaliação das atividades, juntamente com os servidores. Indica-se ainda que 

sejam realizados treinamentos entre eles, onde cada um ensina a sua atividade ao 

outro. Apesar de algumas atividades necessitarem serem feitas somente por 

servidores de carreira, outras tantas podem ser desempenhadas por qualquer 

pessoa, como a verificação de autenticidade de documentos. Isso possibilitaria que 

mais pessoas soubessem fazer o que o outro faz, não sobrecarregando alguns 

deles. Essa opção, poderia inclusive ajudar no que diz respeito a outra sugestão 
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dada por um entrevistado que diz “Mais oportunidade de crescimento aos 

estagiários”. 

 Outro resultado que se mostrou significativo foi o quesito treinamentos. Nessa 

pergunta 12 pessoas desejam aprimorar seus conhecimentos. Por se tratar de setor 

público, muitas vezes não há recursos financeiros disponíveis para a realização de 

cursos, seminários e afins. Porém, atualmente existem diversos cursos gratuitos e 

online. Esse é o caso da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e do 

Portal de Compras Públicas, que fornecem cursos online gratuitos. Neles é possível 

fazer cursos tanto de orçamento público, quanto de entendimento de leis federais, 

licitações, projetos e afins. Por isso, sugere-se ao setor que monte uma agenda de 

cursos para cada equipe realizar. E que, se possível, agende cursos onde possam 

ser feitos em conjunto, para que aja a motivação e engajamento. 

 A segunda sugestão referiu-se a outro aspecto que foi relevante na pesquisa: 

a remuneração. Nela o entrevistado diz: “As questões salarias no serviço público são 

complexas, porque englobam vários fatores, principalmente as questões políticas. 

Questões estas que prejudicam as lideranças, no gerir as equipes, mantê-las 

motivadas. As lideranças deveriam ter poder de valorizar os servidores de acordo 

com a produtividade de cada profissional”. Conforme já explícito, a remuneração do 

setor público é regulamentada por lei. A promoção, conforme Lei 4.120 de 2011, 

pode ser feita por tempo de serviço ou merecimento. Merecimento esse que é 

definido através do desempenho positivo. No entanto, questões políticas podem 

influenciar no recebimento desta promoção. 

Assim sendo, sugere-se que futuramente se construa um adendo um adendo 

ao plano de cargos e salários, onde o merecimento fosse medido pelos líderes de 

setor e pelo então secretário da pasta. Essa medida possibilitaria aos funcionários a 

se comprometerem mais, a fim de que seu desempenho fosse notado. No caso 

específico do setor de licitações, poderia haver ainda um relatório de atividades 

diárias que evidenciaria a produção. A equipe do setor de compras iria ser medida 

pelos preços alcançados e dispensas realizadas, por exemplo. Já os pregoeiros 

poderiam ser avaliados pela quantidade de editais formulados. 

Outro conselho seria realizar algumas parcerias com profissionais da área de 

administração, ou até mesmo universidades da região, para que houvesse palestras 

sobre economia doméstica. Tendo em vista que a saúde financeira depende da 
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gestão dos recursos recebidos, essa prática possibilitaria aos servidores que se 

organizassem melhor e aproveitassem o máximo da sua remuneração. 

 Por fim, há adequações que podem ser feitas para as questões de saúde 

física e mental, oferecimento de bem-estar para a família dos servidores, bem como 

convívio social. Logo, aconselha-se a realização de ginástica laboral uma vez por 

semana, com profissional de educação física. Podendo essa prática inclusive, ser 

feita por algum professor do município, o que não geraria gastos extras. Outro ponto 

seria a organização de encontros mensais da família. Nesse evento, que ocorreria 

fora do horário de trabalho, as famílias dos servidores se reuniriam para fazer 

confraternizar, fazendo piqueniques e churrascos. Esses encontros poderiam ser 

feitos ao ar livre em praças, por exemplo, ou na sede do sindicato dos funcionários 

da prefeitura. Uma parte do recurso utilizado poderia se originar de um caixinha feito 

pelos funcionários, onde a cada um depositaria um valor mensal. 

 Apesar de ser da gestão pública, a produtividade desse setor é de grande 

importância, pois é de lá que saem às compras de materiais e equipamentos. Assim 

como em qualquer outra organização, as pessoas precisam se sentir parte dela e 

estar em constante aperfeiçoamento. No caso da prefeitura, para que se consiga 

atender as necessidades da população, esse setor precisa contar com servidores 

motivados e satisfeitos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  
 O presente trabalho teve como objetivo a identificação de como o clima 

organizacional afeta o resultado e o desempenho do funcionalismo, no setor de 

licitações da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul. O clima organizacional passa 

a ser fonte de estudos a fim de constatar o quanto aspectos físicos e psicológicos 

afetam o rendimento dos indivíduos. Nesse sentido, as organizações percebem que 

precisam se adaptar para conseguir o máximo de resultados possíveis. Sabe-se que 

na administração pública a gestão de pessoas também encontra-se presente. 

Para isso, foi realizada uma pesquisa de clima organizacional, com intuito de 

avaliar essa questão e propor melhorias para aumentar a produtividade do setor. O 

método teve como embasamento Nacife (2019), bem como Litwig e Stringer (1968) 

apud Saraiva (2018). Essa pesquisa foi realizada com todos os servidores lotados 

no setor, e aplicada através da plataforma Google Forms e disponibilizado pelo 

aplicativo WhatsApp.. A análise dos dados ocorreu de acordo com os referenciais 

teóricos encontrados sobre o tema. Foram utilizados como referencia Chiavenato 

(2004) e Meireles (2017), onde conceituam e explicam as teorias da administração. 

Na área de gestão de pessoas, os principais autores utilizados foram Knapik (2009) 

e Nacife (2017). 

 O objetivo de identificar como o clima organizacional afeta no desempenho do 

funcionalismo da Secretaria Municipal de Administração - Setor de Licitações (SMA) 

foi concluído, uma vez que a aplicação da pesquisa resultou em dados importantes 

para a construção do clima. Na conclusão dos outros objetivos, foi realizada a 

pesquisa de clima com todos os servidores, e suas respostam foram analisadas de 

acordo com o referencial bibliográfico encontrado. Foi proposto melhorias para 

aumentar a satisfação e consequentemente a produtividade do funcionalismo.  

 Por se tratar do primeiro estudo feito sobre o tema no setor, o presente 

estudo teve como limitações a ausência de referencias para os resultados. 

Considerando também que a pesquisa foi realizada em ano de troca de mandatos, 

os resultados podem ter sido influenciados por percepções ainda em formação. A 

principal dificuldade encontrada foi ao elaborar a pesquisa para que os entrevistados 

pudessem se sentir à vontade ao responder. Como a questão salarial foi identificada 

como a principal reclamação por parte do funcionalismo, sugere-se para estudos 
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futuros, que seja feita análise aprofundada de como modificar o plano de carreira 

dos servidores. A fim de possibilitar que funcionários produtivos tenham facilidade 

em receber a promoção por merecimento. Como sugestão, indica-se a ampliação da 

pesquisa para toda a Secretaria Municipal de Administração. 
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APÊNDICES 

 

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Secretaria Municipal de Administração - Setor de Licitações. 

 

1. Qual sua idade? 

2. Qual seu grau de escolaridade? 

( ) Ensino fundamental incompleto  ( ) Ensino técnico incompleto 

( ) Ensino fundamental completo  ( ) Ensino técnico completo 

( ) Ensino médio incompleto   ( ) Ensino superior incompleto 

( ) Ensino médio completo   ( ) Ensino superior completo 

3. Qual seu estado civil? 

( ) Solteiro(a)     ( ) Casado(a)  ( ) Viúvo(a) 

( )União Estável     ( ) Divorciado(a) 

4. Qual seu vínculo com a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul? 

( ) Cargo em comissão    ( ) Terceirizado 

( ) Concursado     ( ) Estagiário 

5. Qual seu cargo? ____________________________. 

6. Qual o tempo de vínculo com a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul? 

__________. 

7. Qual sua jornada de trabalho semanal? _____________________. 

8. Vocês costuma fazer horas extras? 
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( ) Nunca     ( ) Muitas vezes 

( ) Raramente    ( ) Sempre 

( ) As vezes 

9. O ambiente de trabalho favorece a realização das suas atividades. 

( ) Concordo plenamente   ( ) Discordo 

( ) Concordo    ( ) Discordo plenamente 

( ) Indeciso 

10. Possui uma boa relação de trabalho com seus colegas. 

( ) Concordo plenamente   ( ) Discordo 

( ) Concordo    ( ) Discordo plenamente 

( ) Indeciso 

11. A estrutura física do seu ambiente de trabalho é adequada para a execução de 

suas atividades. 

( ) Concordo plenamente   ( ) Discordo 

( ) Concordo    ( ) Discordo plenamente 

( ) Indeciso 

12. Os materiais disponibilizados são suficientes para a execução de suas 

atividades. 

( ) Concordo plenamente   ( ) Discordo 

( ) Concordo    ( ) Discordo plenamente 

( ) Indeciso 

13. A distribuição de tarefas é adequada no seu setor. 
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( ) Concordo plenamente   ( ) Discordo 

( ) Concordo    ( ) Discordo plenamente 

( ) Indeciso 

14. Você confia plenamente no seu chefe imediato. 

( ) Concordo plenamente   ( ) Discordo 

( ) Concordo    ( ) Discordo plenamente 

( ) Indeciso 

15. Seu chefe imediato tem características de líder (comunicação, 

comprometimento, trabalho em equipe, motivador da equipe). 

( ) Concordo plenamente   ( ) Discordo 

( ) Concordo    ( ) Discordo plenamente 

( ) Indeciso 

16. Você possui bom relacionamento com seu líder. 

( ) Concordo plenamente   ( ) Discordo 

( ) Concordo    ( ) Discordo plenamente 

( ) Indeciso 

17. Você possui conhecimento suficiente para exercer sua atividade. 

( ) Concordo plenamente   ( ) Discordo 

( ) Concordo    ( ) Discordo plenamente 

( ) Indeciso 

18. Você gostaria de realizar mais treinamentos. 
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( ) Concordo plenamente   ( ) Discordo 

( ) Concordo    ( ) Discordo plenamente 

( ) Indeciso 

19. Seu trabalho é reconhecido e valorizado. 

( ) Concordo plenamente   ( ) Discordo 

( ) Concordo    ( ) Discordo plenamente 

( ) Indeciso 

20. Você acha justa a sua remuneração. 

( ) Concordo plenamente   ( ) Discordo 

( ) Concordo    ( ) Discordo plenamente 

( ) Indeciso 

21. Você se sente orgulhoso(a) do trabalho que realiza. 

( ) Concordo plenamente   ( ) Discordo 

( ) Concordo    ( ) Discordo plenamente 

( ) Indeciso 

22. Você consegue tirar férias todos os anos. 

( ) Concordo plenamente   ( ) Discordo 

( ) Concordo    ( ) Discordo plenamente 

( ) Indeciso 

23. Você proporciona bem-estar para sua família, através de seu trabalho. 

( ) Concordo plenamente   ( ) Discordo 
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( ) Concordo    ( ) Discordo plenamente 

( ) Indeciso 

24. O tempo que você passa com sua família é considerada suficiente. 

( ) Concordo plenamente   ( ) Discordo 

( ) Concordo    ( ) Discordo plenamente 

( ) Indeciso 

25. Você se considera satisfeito com sua vida financeira. 

( ) Concordo plenamente   ( ) Discordo 

( ) Concordo    ( ) Discordo plenamente 

( ) Indeciso 

26. Você está satisfeito com seu convívio social. 

( ) Concordo plenamente   ( ) Discordo 

( ) Concordo    ( ) Discordo plenamente 

( ) Indeciso 

27. Você está satisfeito com sua saúde física e mental. 

( ) Concordo plenamente   ( ) Discordo 

( ) Concordo    ( ) Discordo plenamente 

( ) Indeciso 

28. Este espaço é disponibilizado para sugestões, críticas e elogios. Pode ser usado 

também, caso queira expor sua opinião sobre alguma das perguntas acima. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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