
 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 

 

 

 

 

GESTÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

- Análise do Clima Organizacional numa Unidade Básica de Saúde - 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado em Gestão dos Serviços de Saúde 

 

 

 

 

 

MIRIAM MACHADO DA VEIGA 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: 

 

Professor Doutor Manuel Luís Tibério 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILA REAL, 2016





 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 

 

 

 

 

GESTÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

- Análise do Clima Organizacional em uma Unidade Básica de Saúde – 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado em Gestão dos Serviços de Saúde 

 

 

 

 

 

Miriam Machado da Veiga 

 

 

                                    Orientador: 
 

                                                                               Professor Doutor Manuel Luís Tibério 

 

 

 

 

 

 

Composição do Júri: 

 

Professor Doutor Manoel Luís Tibério  

Professora Doutora Maria José de Matos Rainho 

Professor Doutor Carlos Rui Taveira Madeira 

 

 

 

 

 

 

VILA REAL, 2016 

 



 

 

 

 

 



 III 

 

 

 

 

 

Trabalho elaborado como dissertação original para 

efeito da obtenção do grau de mestre em Gestão de 

Serviços de Saúde, apresentada na Universidade de 

Trás- os-Montes e Alto Douro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 V 

 

 

 

 

Ao Dom da vida, personificado no Germano e 

Miriam; Paula, Caio e Sophia. Os primeiro deram-me a 

vida, os segundos são a minha própria vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 VII 

Agradecimentos 

 

Para a realização deste trabalho estiveram envolvidas várias pessoas. A todas elas 

expresso a minha profunda gratidão e sincero reconhecimento. Porém deixo aqui uma 

particular referência: 

A todos os que passaram pela minha vida, que estão a passar e que um dia passarão. 

Aos meus irmãos de sangue: Luís, Paulo, Davi, Raquel e Sara e ao meu sobrinho 

Rafael, o meu coração. 

Aos irmãos que a vida me foi dando: José Pretinho, Paulo Veiga, Célia Menezes, 

Alcimar Dantas, Pedro Oliveira, pela compreensão total dos meus limites. 

Aos amigos das horas difíceis: Carlos Silva, Jociandré Barbosa, Santiago Ribas, 

Miguel Caetano, Lina Silva e Natália, pelo desprendimento, confiança e amizade. 

Aos meus colegas do Barbalho, muito mais que simples amigos, pela força, carinho e 

estima. 

Às minhas amigas: Luciana, Janete, Kátia, Joceli, Maria Claúdia, pelas nossas risadas, 

afeto e tolerância. 

Ao professor doutor Luís Tibério, pela dedicação, orientação e exemplos para mim. 

Aos Professores Victor Costa Pereira, Carla Marques, Maria João Monteiro, 

Conceição Rainho, pelo acolhimento, atenção e compreensão. 

A todos que me fizeram crescer, os meus eternos agradecimentos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 IX 

 

 

 

 

“Eles não sabem, nem sonham, que o sonho comanda a vida... 

Que sempre que o homem sonha, o mundo pula e avança, como 

bola colorida entre as mãos de uma criança." 

 

  António Gedeão 

 

 

 

 





 XI 

Índice Geral 

Agradecimentos ............................................................................................................................. VII 

Índice de Figuras .......................................................................................................................... XIII 

Índice de Tabelas ......................................................................................................................... XIII 

Resumo .............................................................................................................................................. XV 

Abstract .......................................................................................................................................... XVII 

Lista de abreviaturas e siglas .................................................................................................. XIX 
 

Introdução ........................................................................................................................................... 1 
 

CAPITULO I -  Enquadramento Teórico..................................................................................... 5 
 

1.1. Gestão de Pessoas ......................................................................................................................................... 5 

1.2. Clima Organizacional ................................................................................................................................ 11 

1.3. Cultura Organizacional ............................................................................................................................ 13 

1.3.1. Relações entre Cultura e Clima Organizacional .......................................................................................... 15 

1.4. Motivação ...................................................................................................................................................... 17 

1.4.1. O Ciclo Motivacional ............................................................................................................................................... 18 

1.4.2. Teorias Motivacionais ............................................................................................................................................ 19 

1.4.2.1. Teorias de Conteúdo ..................................................................................................................................... 20 

1.4.2.2. Teorias de Processo ...................................................................................................................................... 27 

1.5. Qualidade em Serviços ............................................................................................................................. 29 

1.6. Sistema Único de Saúde - SUS ............................................................................................................... 32 

 

CAPÍTULO II - Enquadramento Metodológico ..................................................................... 35 
 

2.1. Definição do problema ............................................................................................................................. 35 

2.2. Justificação do tema .................................................................................................................................. 35 

2.3. Metodologia .................................................................................................................................................. 36 

2.3.1 Desenho da investigação ....................................................................................................................................... 37 

2.3.2. Objeto e objetivo do estudo ................................................................................................................................. 38 

2.3.2.1 Objetivo geral .................................................................................................................................................... 38 

2.3.2.2 Objetivos específicos ...................................................................................................................................... 38 

2.3.3 Definição da amostra e variáveis/ fatores do estudo ............................................................................... 39 

2.3.4. Instrumento de recolha de dados ..................................................................................................................... 46 

2.3.5. Limitações metodológicas da pesquisa .......................................................................................................... 47 

 



 

 XII 

CAPÍTULO III - Análise de Dados .............................................................................................. 49 

 
3.1 Apresentação dos resultados ................................................................................................................. 49 

3.1.1. Perfil dos Servidores .............................................................................................................................................. 49 

3.1.2. Análise dos fatores ................................................................................................................................. 50 

3.1.2.1. Fator inter-relação com superiores/ Comportamento das chefias ............................................... 50 

3.1.2.2. Fator Treino - Formação e desenvolvimento ..................................................................................... 53 

3.1.2.3. Fator Inter-relação com a equipe ............................................................................................................ 55 

3.1.2.4. O fator inter-relação com a comunidade/ imagem ......................................................................... 57 

3.1.2.5. O fator satisfação com o trabalho ............................................................................................................ 59 

 

Conclusões ....................................................................................................................................... 62 

 

Bibliografia ...................................................................................................................................... 65 

 
1. Referências Bibliográficas ................................................................................................................................. 65 

2. Webgrafia ................................................................................................................................................................. 71 

 

Anexos ............................................................................................................................................... 73 

 
Anexo 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ................................................................... 75 

Anexo 2 - Parecer Consubstanciado do CEP ............................................................................................ 77 

Anexo 3 - Questionário utilizado na investigação baseado em Menezes (2009) ..................... 81 

Anexo 4 - Permissões para realizar a pesquisa ...................................................................................... 87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 XIII 

Índice de Figuras 

Figura 1.1: Ciclo Motivacional baseado Chiavenato (2010).............................................................. 18 

Figura 1.2: Pirâmide da hierarquia das necessidades humanas, segundo Maslow (1954) . 21 

 

 

Índice de Tabelas 

Tabela 1.1: Resumo das Teorias de Conteúdo e dos seus pressupostos ..................................... 19 

Tabela 1.2: Diferenças entre a teoria X e a teoria Y baseada em Camara, et al., 2001 ........... 23 

Tabela 1.3: Padrões de Motivação, sistemas de recompensas e tipos de comportamento 

produzido ......................................................................................................................................... 25 

Tabela 2.1: Relação das variáveis/questões ............................................................................................ 47 

Tabela 3.1: O perfil dos servidores da UBS estudada .......................................................................... 50 

Tabela 3.2: Inter-relação com superiores ....................................................................................... 51 e 52 

Tabela 3.3: Treino-Formação ........................................................................................................................ 54 

Tabela 3.4: Inter-relação com a equipe ..................................................................................................... 56 

Tabela 3.5: Inter-relação com a comunidade usuária dos serviços ..................................... 57 e 58 

Tabela 3.6: Satisfação com o trabalho .............................................................................................. 59 e 60 

 

 



 

  



 XV 

Resumo 

 

A presente dissertação considera e procura analisar aspetos do clima organizacional, 

dando enfoque à motivação como fator fundamental para que o servidor público na saúde seja 

mais ativo na Unidade Básica de Saúde (UBS). Estes profissionais são responsáveis por dar 

maior qualidade aos serviços prestados à comunidade usuária dos programas da saúde, por 

meio de um atendimento humanizado e personalizado. Assim, considera-se que é preciso dar 

mais importância à qualidade prestada pelos serviços de saúde no Brasil.  

Os colaboradores da UBS Barbalho sentem de forma diferenciada o clima interno, a 

sua realização profissional, a satisfação pessoal e a vontade que manifestam em melhorar o 

ambiente nos diversos setores – indicadores positivos. No que se refere aos indicadores 

negativos estes são: a impossibilidade de ascensão e crescimento profissional, a falta de 

reconhecimento no trabalho realizado, pouca ou quase nenhuma preparação/ capacitação e as 

instalações físicas precárias. Programas para melhoria da qualidade no atendimento devem ser 

analisados pela organização e o cliente interno da UBS, privilegiando as suas necessidades 

com a finalidade de motivá-los. A melhoria do ambiente interno influencia diretamente no 

atendimento ao cliente externo, que exige cada vez mais nos serviços prestados.  

Portanto, o objetivo do estudo é a análise do Clima Organizacional na Unidade Básica 

de Saúde do Barbalho, na cidade de Salvador – BA, identificando os fatores que 

possivelmente influenciam na qualidade dos serviços prestados.  

Neste estudo a metodologia prevê a técnica de pesquisa qualitativa/descritiva, que 

permite aferir informações baseadas nos resultados encontrados, pois trata-se de uma pesquisa 

que tem características de determinada população.  

 

Palavras-chave: Clima Organizacional, Motivação, Unidade Básica de Saúde. 
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Abstract 

 
This thesis considers and seeks to appreciate aspects of the organizational 

environment, focusing on motivation as a key-factor for public health civil servants to be 

more active in the primary health care unit (UBS). These professionals are responsible for 

providing better services to users of public health programs, providing humanized and 

customized health care. Therefore, a greater emphasis should be placed on the quality of 

health care services in Brazil.  

Staff in the health care unit of Barbalho (UBS-Barbalho) feel differently about the 

internal environment, professional and personal fulfilment and their will to improve the 

various sectors’ environment - positive indicators. Negative indicators are: impossibility of 

career upgrading and professional development; the lack of appreciation for the work 

developed; little or no preparation /empowerment; and poor facilities. Service quality 

improvement programs should be assessed both by the organization and the UBS inpatients, 

looking particularly at their needs with the aim of motivating them. Improvement of the 

internal environment impacts directly the services provided to outpatients, who increasingly 

demand better services.  

Therefore, this study aims at assessing the Organizational Environment in the 

Barbalho Primary Health Care Unit (city of Salvador) in order to identify factors possibly 

impacting the quality of services. 

This study was developed based on the qualitative/descriptive research method, which 

allows the assessment of data based on its findings, because this research focuses on the 

characteristics of a given population.   

 

Key-words: Organizational environment; motivation; primary health care unit. 
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 Introdução 

 
Com o aumento da população nas áreas urbanas, à aquisição de novas tecnologias e 

melhorias na qualidade de vida, o crescimento dos setores de serviço vem acelerando 

consideravelmente, uma vez que participa da economia mundial. E, com isso, se torna 

necessário que o indivíduo participante do processo de prestação de serviços repense sua 

maneira de agir nas relações de trabalho.  

As organizações de saúde, entre outras prestadoras de serviços, são impelidas, por 

conta de exigências legais e das expectativas de seus clientes, a participarem nos Programas 

de Gestão. Tal fato resulta em benefícios não só para o cliente externo, como para o cliente 

interno, que construirá a imagem da Organização, ou seja, uma empresa pública ou privada 

que investe na qualidade dos serviços prestados passa a ter maior valor diante do mercado. 

Desta forma, observa-se que existe a necessidade de prestar assistência à saúde com 

foco na qualidade, mas isso nem sempre ocorre na realidade brasileira. A dificuldade estende-

se em duas áreas específicas: Investimentos públicos e falhas na escolha dos gestores das 

organizações e núcleos de saúde pública. Na maioria das vezes os gestores escolhidos são 

selecionados por terem acesso direto aos políticos responsáveis pela administração do 

município e não pelo conhecimento técnico necessário para executar pró-ativamente as suas 

funções. Compreende-se que a prestação de serviços em saúde requeira gestão especializada 

por causa das suas características singulares e, assim, não é oportuno que outras técnicas 

gerenciais sejam aplicáveis. 

O presente estudo investiga concepção da equipa de atendimento de uma Unidade 

Básica de Saúde (UBS) sobre a gestão de qualidade, utilizando uma escala de análise do clima 

organizacional através da análise dos fatores que influenciam a motivação profissional dos 

colaboradores da saúde. 

A pesquisa sobre o clima organizacional deve ser considerada como uma estratégia 

para identificar oportunidades de melhorias contínuas no ambiente de trabalho. É fundamental 

que os servidores compreendam que, ao responder à pesquisa, estarão a dar o primeiro passo 

neste processo, se forem implementados os necessários planos de ação. 

É importante dar mais valor à qualidade da atenção prestada pelos serviços de saúde 

no Brasil. O servidor público em saúde atuante na Unidade Básica de Saúde (UBS) é o 
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profissional responsável por atribuir qualidade aos serviços prestados à comunidade 

utilizadora. É por meio do atendimento humanizado e personalizado às necessidades básicas 

de cada indivíduo atendido pelos programas de saúde que se atua.  

Considera-se que a motivação do servidor é fundamental para que ele aja de forma 

mais efetiva nas suas atribuições. E, assim sendo, o uso do teste de clima organizacional é 

uma das ferramentas fundamentais para identificar possíveis falhas que interfiram neste 

processo.  

Desta forma, o presente estudo alicerçou-se nas seguintes questões: O ambiente de 

trabalho da UBS Barbalho possui a qualidade organizacional necessária, contribuindo para 

que os seus servidores possam desempenhar as suas atribuições? Qual a perceção que os 

colaboradores dos servidores públicos da saúde da UBS têm do ambiente interno de trabalho 

em relação à motivação? 

O teste do clima organizacional é utilizado para medir a motivação do colaborador 

no seu ambiente de trabalho. É, atualmente, uma das mais importantes ferramentas para medir 

a gestão da qualidade dos serviços em uso no Brasil. É um instrumento de crescente interesse 

académico e empresarial. Para o desenvolvimento do presente estudo, foi aplicada uma 

entrevista estruturada com base no teste de clima organizacional sugerido por Menezes et al. 

(2009), a uma amostra de 45 colaboradores da UBS estudada. 

É importante ainda mencionar que um estudo que evidencie o comportamento das 

pessoas com relação ao ambiente onde se encontram é inevitavelmente complexo, pois a 

perceção de cada sujeito difere da dos demais, onde o que é importante para um, pode não ter 

nenhum significado para outro. Por isso, os resultados da pesquisa não poderão ser utilizados 

como único recurso para avaliar a gestão dos serviços oferecidos pela UBS estudada. Desta 

forma, o estudo compreende-se limitado, embora esclarecedor para que investigações mais 

específicas sejam realizadas posteriormente. 

Tendo em vista uma apresentação clara e objetiva desta dissertação, organizamo-la 

em três capítulos abrindo com a introdução e culminando com as conclusões, mais as 

referências bibliográficas e os anexos. Na introdução faz-se a apresentação do tema, 

destacando a sua importância, apresentando as justificações e as motivações que 

impulsionaram a realização desta pesquisa, bem como a estruturação dos capítulos da 

dissertação de modo a nortear o leitor sobre a correlação da temática da pesquisa com seu 

significado.  
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No capítulo I apresenta-se o enquadramento teórico do trabalho, por meio de dados 

colhidos mediante pesquisa detalhada sobre as variáveis do tema em artigos especializados e 

livros. O enquadramento teórico mostra orientações dos autores pesquisados sobre a Gestão 

de Pessoas, o Clima Organizacional e a Cultura Organizacional. Aborda também a questão da 

Motivação e Teorias da Motivação, os conceitos e definições sobre qualidade em serviços, 

com destaque para a Unidade de saúde pesquisada e um pouco sobre o SUS. 

O Enquadramento Metodológico é exibido no capítulo II, apresentando assim, a 

natureza e justificação da pesquisa, objeto e objetivos, a formulação do problema, os 

procedimentos metodológicos, definindo a amostra e variáveis do estudo, as técnicas 

utilizadas para a recolha e análise dos dados, bem como as limitações metodológicas da 

pesquisa. No capítulo III expõe-se apresentação dos resultados recolhidos sem interferência 

da autora, fazendo a respetiva análise e discussão de tais resultados, interpretando em 

consonância com os autores pesquisados as interpretações das variáveis que compõem o clima 

organizacional da UBS. 

A conclusão encerra a dissertação, apresentando também as sugestões de melhoria e 

perspetivas para trabalhos futuros, as quais poderão dar suporte às ações na área de recursos 

humanos, dentro da realidade vivenciada na rotina de trabalho da UBS. Por meio da 

identificação das necessidades dos clientes internos deste, da observação dos seus pontos 

positivos e deficiências, espera-se atingir os objetivos propostos.  
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CAPITULO I - Enquadramento Teórico 

 
 É necessário, para o desenvolvimento desse trabalho, conhecer um pouco, através de 

revisão da literatura, sobre a gestão de pessoas, o clima e a cultura das organizações, bem 

como o que faz com que os profissionais que nelas interagem comportem-se da maneira que o 

fazem, ou seja, os fatores que os motivam. Será visto, também, a qualidade em serviços e um 

apanhado geral sobre o Sistema Único de Saúde no Brasil. 

 
1.1. Gestão de Pessoas 

Gestão de pessoas (GP) é uma associação de habilidades e métodos, políticas, 

técnicas e práticas definidas com o objetivo de gerir os comportamentos internos e 

potencializar o capital humano nas organizações, e tem por finalidade selecionar, gerir e 

nortear os colaboradores na direção dos objetivos e metas da empresa (Chiavenato, 2008; 

Marras, 2000). A expressão gestão de pessoas tornou-se a mais comum entre todas as 

utilizadas para designar a maneira de lidar com os indivíduos nas organizações. A função da 

gerência visa a cooperação das pessoas que atuam nas organizações para o alcance dos 

objetivos tanto organizacionais quanto individuais, considerando os colaboradores como seus 

parceiros. 

Chiavenato (2009) observa que o talento das pessoas que trabalham numa 

organização é o seu maior património, pois sem pessoas as Organizações não existiriam. 

Mesmo com o avanço das tecnologias, o fator humano é fundamental para as organizações. 

Para Dornelas (2006), o verdadeiro gestor tem que ter bastante dinamismo e habilidade para 

formar e manter equipas que atendam às expectativas criadas pelos usuários. 

A reclamação de diversos empreendedores é quase sempre a mesma: “escassez de 

mão-de-obra qualificada” (Sousa (2005, p.28). Mais do que nunca, as empresas procuram 

alternativas para dependerem cada vez menos do fator humano. Porém, considera-se que esta 

atitude as leva a caminhar para o fracasso, pois os bons negócios são feitos com um equilíbrio 

entre a razão e a emoção. Sem o fator humano isso é, por enquanto, impensável.  

Na luta pela sobrevivência neste moderno e competitivo mercado que experimenta as 

decorrências de uma economia globalizada, o capital humano configura-se como um dos 

maiores sustentáculos para as empresas. Para Drucker (2002), o “ser humano” é o único que 
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pode despertar as emoções do cliente, compreendendo os seus desejos como consumidor e 

como “ser humano”. Isso mostra a importância da gestão de pessoas nas empresas.  

Na visão de Chiavenato (2009, p. 6), a Gestão de Pessoas é “uma área muito sensível 

à mentalidade que predomina nas organizações”, ou seja, o modelo de gestão será conforme a 

situação e cultura da empresa. A forma como pensam os seus administradores vai refletir no 

seu plano de gestão, que poderá ser ou não bem-sucedido. 

Nas palavras de Sovienski e Stigar (2008, p. 53) pode-se perceber a evolução do 

conceito de Gestão de Pessoas: 

 “A área de Recursos Humanos deixou de ser um mero departamento de 

pessoal para se tornar o personagem principal de transformação dentro da 

organização. Há pouco tempo atrás, o departamento de Recursos Humanos 

atuava de forma mecanicista, no qual a visão do empregado prevalecia sobre a 

obediência, a execução da tarefa, e ao chefe, o controle centralizado. Hoje o 

cenário é diferente: os empregados são chamados de colaboradores, e os chefes 

de gestores. Pode-se afirmar que gerir pessoas não é mais um fator de visão 

mecânica, sistemática, metódica, ou mesmo sinónimo de controlo, tarefa e 

obediência. É sim discutir e entender o disparate entre as técnicas tidas como 

obsoletas e tradicionais, com as modernas, juntamente com a gestão da 

participação e do conhecimento. A gestão de pessoas visa à valorização dos 

profissionais e do ser humano, diferentemente do setor de Recursos Humanos, 

que visava à técnica e ao mecanicismo do profissional” (Sovienski e Stigar, 

2008, p. 53). 

Como analisa Chiavenato (2009, p. 4), “uma empresa, seja pública ou privada, 

funciona como um organismo vivo”. As pessoas passam grande parte das suas vidas no 

trabalho, e as empresas dependem delas para poderem funcionar e alcançar sucesso. Na 

verdade, o trabalho apreende considerável tempo de vida e de esforço das pessoas, que dele 

dependem para sua subsistência e para o sucesso pessoal. Por isso, a gestão de pessoas será 

eficiente se os sujeitos certos estiverem na função certa, fazendo assim com que o 

planeamento, a prospeção e o recrutamento sejam fundamentais para uma boa gestão de 

equipa. 

Também Lacombe (2005) dá a sua contribuição ao definir que a gestão de pessoas 

participa, na atualidade, de forma intensa na formulação e implementação das estratégias da 

empresa, uma vez que esta depende, cada vez mais, das pessoas em todos os níveis. 

Gomes e Stefano (2008) analisam que o elemento básico para o crescimento de uma 

empresa, seja qual for o seu tamanho ou área de atuação, é o seu corpo de funcionários. Os 
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autores referem que “a gestão de RH tornou-se uma especialidade fundamental com o 

crescimento geral das organizações, e a complexidade de suas tarefas no âmbito de 

aprovisionar e manter o desenvolvimento de suas equipes de trabalho” (Gomes e Stefano, 

2008, p. 12).  

A Gestão de Pessoas abrange um amplo leque de atividades, como recrutamento de 

pessoal, descrição de cargos, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, que, 

para efeitos de classificação, como atividades clássicas de recursos humanos, podem ser 

agrupadas num certo número de categorias amplas, muitas vezes designadas como Sistemas 

(Bichuetti, 2011).  

Dentro desse contexto, Vieira (2010) defendeu ser importante aplicar um modelo de 

gestão focado nas pessoas como seres humanos, e não apenas como funcionários, para que 

esses se motivem a trabalhar produtivamente. “O sistema de Gestão de Pessoas deve ser capaz 

de integrar os processos de agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar as 

pessoas na organização, que, sem dúvida, é uma incumbência bastante complexa”. O autor 

observa, ainda, que para isso acontecer, deve haver em primeiro lugar um planeamento do 

sistema que se baseie em “objetivos sólidos e concretos, que possam servir como padrões de 

balizamento para a avaliação dos resultados”, tendo cuidado para que tais objetivos sirvam de 

“critérios para se medir e avaliar a eficiência e eficácia que o sistema apresenta em todos os 

seus processos” (Vieira, 2010). 

Segundo Silva Neto et al. (2006, p. 116), devido às grandes transformações que 

ocorrem constantemente nos sistemas económicos, “as organizações necessitam buscar 

flexibilidade em suas operações, objetivando conquistar novas oportunidades, elevar sua 

competitividade e gerenciar riscos aos seus negócios”. No decorrer da sua pesquisa, o autor 

explica que embora tendo a possibilidade de contar com recursos tecnológicos e financeiros 

para operar nesse ambiente, as organizações compreenderam que os aspetos mais importantes 

das suas estratégias estão relacionados com os aspetos humanos. 

Na explicação de Ferreira et al. (2010, p. 8), isso ocorre devido a “vivência moderna 

da sociedade do conhecimento que gera desenvolvimento humano, económico e social, 

tornando-se mola mestra da evolução da humanidade”. Na verdade, o fator humano ocupa um 

papel estratégico que possibilita às organizações superarem os desafios do mercado atual pois, 

através desse é que se deverá procurar as soluções para questões emergentes, como adaptação 

às mudanças, inovação, qualidade, atendimento ao cliente, redução de custos, entre outras. 
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Já, Sousa (2005, p. 28), observa que:  

 “A sua empresa vale o quanto sua equipe tem na cabeça. Clientes são 

atraídas pelo marketing que apresenta soluções para suas necessidades, 

convidadas a entrar na empresa pela estrutura de sua fachada, motivadas a “dar 

uma olhadinha” pela maneira como os produtos são expostos, mas na hora de 

comprar, o fator decisivo é o indivíduo que veste a farda da empresa e lhe olha 

no olho” (Sousa, 2005, p. 28). 

Porém, no setor publico, a Gestão de Pessoas possui algumas peculiaridades. Ao 

contrário do que acontece no setor privado, onde o gestor pode contratar indivíduos que 

apresentem características vantajosas para a empresa, no setor público, as contratações são 

feitas mediante concursos públicos, motivo pelo qual no âmbito do setor público ações de 

desenvolvimento profissional são muito importantes, pois o indivíduo não tem a possibilidade 

da ascensão de carreira, algo que por si já é desmotivante. Nesse sentido, considera-se que os 

responsáveis pela gestão de pessoas no setor público devem saber motivar os funcionários, 

para que estes percebam o quanto são importantes e possam desempenhar bem o seu trabalho. 

Além disso, a área de gestão de pessoas tem também a responsabilidade de exercer práticas de 

administração, planeamento, avaliação e recompensa, criando e mantendo um ambiente 

profissional positivo na organização. 

Chiavenato (2008) refere que a administração de recursos humanos deve contribuir 

para a eficácia organizacional através de sete objetivos: 

1) Ajudar a organização a alcançar os seus objetivos; 

2)  Proporcionar competitividade à organização; 

3)  Proporcionar à organização empregados bem preparados e bem motivados; 

4)  Aumentar a autoavaliação e a satisfação dos empregados no trabalho; 

5)  Desenvolver e manter a qualidade de vida no trabalho; 

6)  Administrar a mudança; 

7)  Manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável. 

 

Para atingir esses objetivos e conquistar um desenvolvimento sustentado das pessoas 

e da organização, são necessários diversos métodos e técnicas. Devido à sua importância, 

vários processos da administração de recursos humanos devem ser desenvolvidos por todos os 

gerentes da organização, não só pelos Administradores responsáveis pela área de Recursos 

Humanos. 
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Marasea e Silva (2005) adotam um sistema de classificação amplo, que abrange os 

papéis de comunicador, selecionador, treinador, avaliador de desempenho, analista de cargos, 

motivador, líder, administrador de conflitos, negociador, gestor da qualidade e coach. Além 

disso, as autoras afirmam que o setor deve preparar-se para enfrentar transições: 

  “Da ação operacional para a ação estratégica;  

Do caráter administrativo para o caráter consultivo;  

Do reativo para o preventivo;  

Do policiamento para a parceria;  

Da preservação cultural para a mudança cultural;  

Da estrutura hierárquica para a estrutura enxuta;  

Do foco nas atividades para o foco nas soluções;  

Do foco interno para o foco no consumidor;  

Da ênfase na função para a ênfase no negócio;   

Do planejamento de curto prazo para o de longo prazo;  

Da ênfase nos procedimentos para a ênfase nos resultados;  

Do isolamento para o benchmarking;  

Da rotina operacional para a consultoria;  

Da busca da eficiência interna para a eficácia organizacional;  

Da administração de pessoal para a gestão de talentos;  

Da ênfase no controle para a ênfase na liberdade.” (Marasea e Silva, 

2005, p. 48). 

As últimas décadas e a evolução tecnológica trouxeram mudanças da força de 

trabalho, nas expectativas dos clientes, nos gerentes, nas carreiras e nas organizações. É no 

âmbito dos diferentes modelos organizacionais que os aspetos referentes ao comportamento 

das pessoas têm ganho destaque. 

“Comportamento organizacional é o estudo de indivíduos e grupos em organizações. 

É um corpo de conhecimento que se aplica a todos os tipos de ambiente de trabalho - 

pequenos e grandes, empresas lucrativos ou sem fins lucrativos” (Schermerhorn et al., 1999). 
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Esse estudo pode trazer maior compreensão sobre o trabalho, além de permitir o alcance do 

sucesso profissional nos ambientes de trabalho complexos e desafiadores na saúde pública.  

A maior participação no processo decisório e a flexibilidade da produção de bens e 

serviços requerem conhecimentos mais amplos e técnicas específicas para a realização das 

atividades. Com isso, a inovação assume um papel de sobrevivência para as organizações, 

uma vez que dependerão do comprometimento das pessoas com os objetivos organizacionais. 

A inovação, essencial à sobrevivência das organizações, só se materializa quando a ambiência 

é favorável fazendo com que, aspetos como a atitude da pessoa que está a aprender, liderança, 

trabalho em equipa, comunicação participativa e prazer em realizar o trabalho, se tornam 

importantes. Nada disso será suficiente se as pessoas não tiverem um comportamento 

inovador, cuja principal característica é a aceitação de riscos (Medeiros, 2010). 

Assim, os novos modelos organizacionais devem priorizar a atuação em equipas e a 

participação dos colaboradores no processo decisório, aumentando a sua responsabilidade. Na 

verdade, consideramos que, principalmente na área da saúde, a participação ativa no servidor 

deveria fazer parte dos novos modelos organizacionais, até porque faz parte das diretrizes do 

SUS (Sistema Único De Saúde).  

Na prática, a motivação dos colaboradores e as ações diretamente ligadas à satisfação 

dos clientes ganham destaque, contemplando a partilha, a colaboração, a confiança e a 

autoridade fundamentada no conhecimento, o que contraria formalmente as práticas 

burocráticas de impessoalidade, defesa do território, controlo e autoridade estabelecidos pelos 

cargos (Medeiros, 2010). 

A ética também influencia o comportamento humano das organizações. Segundo as 

perceções de Menezes (2010), o local de trabalho é uma fonte de possíveis dilemas éticos, em 

que as pessoas podem ser requisitadas, ou tentadas, a fazer coisas que violam padrões éticos. 

Assim sendo, os focos do comportamento organizacional ajudam a desenvolver e a manter 

ambientes de trabalho que oferecem alta qualidade de vida no trabalho. 

Os aspetos éticos assim considerados influem o comportamento humano das 

organizações. Na verdade, a lealdade em muitos ambientes organizacionais está em declínio. 

Por isso, os ambientes organizacionais precisam de ser transformados para que haja realmente 

um compromisso das pessoas, pois, só com colaboradores motivados e capazes, que 

demonstrem satisfação pessoal no seu trabalho, é que as organizações poderão atingir um bom 

desempenho. 
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1.2. Clima Organizacional 

Clima organizacional pode ser definido como as perceções compartilhadas das 

políticas, práticas e procedimentos que funcionários experienciam e os comportamentos que 

observam que são recompensados, esperados e incentivados (Ostroff et al. 2003, Schneider & 

Reichers 1983, Schneider et al. 2011, cit. em Schneider et al. 2013). É um indicador do grau 

de satisfação dos membros de uma empresa, em relação a diferentes aspetos da cultura ou 

realidade aparente da organização, tais como políticas de RH, modelo de gestão, missão da 

empresa, processo de comunicação, valorização profissional e identificação com a empresa. 

Para Dias (2013, p. 23), o Clima Organizacional torna-se o reflexo do estado de ânimo ou do 

grau de satisfação dos funcionários de uma empresa, num dado momento.   

Um dos principais obstáculos da pesquisa inicial em Clima foi a falta de um 

consenso em relação a se Clima seria uma experiência individual ou uma característica apenas 

da organização. A clarificação de Clima como um atributo do grupo ou organização foi um 

passo importante da pesquisa em Clima, apesar de alguns pesquisadores continuarem 

estudando Clima ao nível de experiência individual (Schneider et al., 2014).  

O Clima Organizacional seria, então, a atmosfera resultante das perceções que os 

funcionários têm dos diferentes aspetos que influenciam o seu bem-estar e sua satisfação no 

dia-a-dia de trabalho. É formado por uma perceção do coletivo (ambiente ou atmosfera 

organizacional) que se constitui a partir do momento em que defrontam as ideias 

preconcebidas das pessoas sobre o seu local de trabalho e o dia-a-dia da organização. Ele 

relaciona-se diretamente com o grau de satisfação, expectativas e necessidades dos integrantes 

de uma organização (Franz, 2007). 

Com isso, o clima das empresas torna-se uma preocupação a mais, especialmente 

para a área de recursos humanos, que tem entre os seus compromissos assegurar um clima 

propício ao alcance dos objetivos pessoais e das organizações.  

É importante notar que existem vários tipos de climas dentro da estrutura 

organizacional (Moore, 2014). Segundo Dias (2013, p. 22), são exemplos de Clima 

Organizacional:  

 Clima organizacional de intimidade; 

 Clima organizacional de espírito de equipa; 

 Clima organizacional com ênfase na produção; 
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 Clima organizacional burocrático; 

 Clima organizacional de cordialidade; 

 Clima organizacional de tolerância. 

 

Existe ainda um tipo particular de Clima Organizacional pesquisado, o clima ético, 

que se refere aos comportamentos que são percebidos como eticamente corretos, e a como 

problemas relacionados à desvios desses comportamentos esperados são resolvidos na 

organização (Moore, 2014). Nesse tipo especial de clima, incluem-se as prescrições, 

proscrições e permissões atinentes às obrigações morais. Para Rego (2002), um clima 

caracterizado pelo autointeresse gera efeitos negativos sobre a satisfação, o comprometimento 

organizacional, a coesão do grupo, a confiança nos outros e na gestão e a identificação com a 

organização. 

“Clima positivo refere-se a um estado em que as emoções positivas são 

predominantes face às emoções negativas em ambiente de trabalho. Estratégias que 

colaborem com geração de um clima positivo incluem o encorajamento de actos de 

compaixão, o encorajamento do perdão colectivo e o encorajamento de expressões de 

gratidão. Através destes comportamentos gera-se um ambiente de clima positivo em que os 

colaboradores atingem níveis de performance significativamente mais elevados” Dias, H. 

(2010). 

Em contrapartida, a intensidade com que situações de desânimo dos funcionários se 

manifestam é o que caracteriza o clima como prejudicial e negativo. Dentre estas, 

evidenciam-se: tensões, discórdias, rivalidades, conflitos, desinteresse pelo cumprimento das 

tarefas, resistência a ordens, ruído nas comunicações, competições exacerbadas, etc. Embora 

intangível, o Clima Organizacional materializa-se nas organizações através de alguns 

indicadores que dão “sinais” sobre a sua qualidade. Os sinais que evidenciam que o clima não 

está favorável são: turnover ou rotatividade de pessoal; absenteísmo; escrever nas casas de 

banhos; greves; conflitos interpessoais; desperdícios de material e queixas no serviço médico 

(Dias, 2013). 

Ao ouvirem os clientes internos sobre as suas expectativas pessoais e profissionais, 

as suas reclamações com relação ao trabalho realizado, às questões salariais, à supervisão que 

recebem, à integração entre os diferentes setores da empresa, à sua estabilidade no emprego, 

às suas possibilidades de progresso profissional, aos benefícios, às condições de trabalho, ao 
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processo decisório e conhecendo a realidade familiar, social e económica em que vivem, as 

empresas poderão, ou não encontrar respostas que justifiquem a qualidade dos serviços por 

eles prestados. 

Nesse sentido, é importante entender uma variável correlacionada, que é a Cultura 

Organizacional. Clima e cultura organizacional são duas alternativas para conceitualizar o 

jeito que as pessoas experienciam e descrevem o ambiente de trabalho (Schneider et al. 2014). 

 

1.3. Cultura Organizacional 

O significado mais simples do termo “cultura” afirma que ela abrange todas as 

realizações materiais e os aspectos espirituais de um povo. Ou seja, em outras palavras, 

cultura é tudo aquilo produzido pela humanidade, todo complexo de conhecimentos e toda 

habilidade humana empregada socialmente. Além disso, é também todo comportamento 

aprendido, de modo independente da questão biológica. (Silva, 2006) 

 A partir da definição de cultura, podemos definir a Cultura Organizacional. Segundo 

Peixoto e Mota (2012), a Cultura Organizacional também pode ser chamada de cultura 

corporativa, sendo o conjunto de hábitos e crenças estabelecidos através de normas, valores, 

atitudes e expectativas compartilhados por todos os membros da organização. 

Na verdade, Cultura Organizacional é um conceito complexo que envolve valores, 

normas, crenças, costumes, e diversos outros fatores descritos em estudos sobre sociologia, 

psicologia organizacional e antropologia. Como tal, não se pode atribuir uma única definição 

a cultura organizacional. No entanto, cabe ao gestor identificar a sua cultura organizacional, 

diminuir os pontos fracos e fortalecer os pontos fortes da cultura da sua Organização, seja ela 

do âmbito público ou privado. Curvello (2012), refere que já nos anos de 1950 havia estudos 

com mais de uma centena de definições diferentes para o termo "cultura". 

Enquanto o campo de cultura organizacional começou a explodir no começo dos 

anos 80, clima organizacional se dissipou para o plano de fundo (ao menos por um tempo). 

Até certo grau, o aumento do interesse pela cultura organizacional nos anos 80 poderia ser 

atribuído ao fato de que parecia capturar a riqueza do ambiente organizacional de modos que 

a pesquisa em Clima não conseguiu (Schneider et al., 2014). 

De acordo com Dias (2013, p. 21) a Cultura Organizacional influencia o quotidiano 

da organização nas:  
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 “suas decisões, atribuições de seus funcionários, as formas de 

recompensas e punições, as formas de relacionamento com seus parceiros 

comerciais, seu mobiliário, o estilo de liderança adotado, o processo de 

comunicação, a forma de como seus funcionários se vestem e se portam no 

ambiente de trabalho, seu padrão arquitetónico, sua propaganda, e assim por 

diante” (Dias, 2013, p. 21). 

Então, pode dizer-se que a Cultura Organizacional representa a identidade da 

Organização. No entanto, Peixoto e Mota (2012) consideram que não se pode desconsiderar 

que sofre influência dos valores da sociedade onde se insere.  

Nesta mesma medida, além da área geográfica, na qual a empresa trabalha, outros 

fatores podem influenciar a Cultura Organizacional, com destaque para os seus fundadores e 

dirigentes atuais, além do seu ramo de atividade. 

Pode-se considerar ainda a Cultura Organizacional como instrumento de poder, como 

conjunto de representações imaginárias, sociais que se constroem e reconstroem nas relações 

quotidianas dentro da organização e que se expressam em termos de valores, normas, 

significados e interpretações, visando um sentido de direção e unidade, tornando a 

organização fonte de identidade e de reconhecimento para os seus membros (Curvello, 2012). 

Portanto, a cultura de uma organização consiste em normas e valores arraigados, 

incluindo cerimónias, ritos, rituais, histórias, mitos, símbolos e linguagem. Esses elementos 

superficiais da Cultura Organizacional ajudam os funcionários a interpretar eventos 

quotidianos na organização e são os principais meios, pelos quais normas e valores culturais 

são comunicados de uma pessoa para outra (Dias, 2013). 

Deste modo, a cultura organizacional nada mais é que o elemento intangível que 

permeia os relacionamentos e comportamentos dentro de uma organização, determinando, em 

última instância, o que deve ser seguido e o que não pode ser feito, de tal modo que a 

organização mantenha as características que lhe dão uma personalidade própria, que a 

diferencia das outras estruturas.  

Na perceção de Peixoto e Mota (2012) a cultura de uma organização é decorrente do 

processo social complexo por causa da interação coexistente de fatores tangíveis e intangíveis. 

Os fatores intangíveis manifestam-se por meio dos símbolos, marcas, costumes, crenças, 

ideias preestabelecidas, regras e tabus que se constituem na forma de modelos mentais dos 

indivíduos e também nos vínculos afetivos que produzem um modo de enfrentar, interpretar e 

adaptar-se ao mundo. No entanto, apesar de intangível, a cultura organizacional deve ser 
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compreendida e partilhada pelos indivíduos que atuam na organização. 

Portanto, a Cultura Organizacional é um elemento importante no quotidiano de uma 

empresa, pois, apesar de intangível, pode ser percebido por meio das normas e valores 

intrínsecos, que permitem visualizar, de forma única, determinada organização. A Cultura 

Organizacional expressa-se, se é tangível e materializa-se através de determinados fatores: 

código de ética; carta de princípios; filosofia da empresa; declaração da Missão; declaração da 

Visão e dos valores da empresa; através dos seus Slogans; através das suas figuras folclóricas 

e através do comportamento da organização e das pessoas que nela trabalham. 

Na conceção de Dias (2013, p. 14) os tipos mais comuns de Cultura Organizacional 

são: 

 “Aquela orientada ao poder: apresenta como característica a tendência a 

dominar seu meio e eliminar a oposição. Há um esforço pela manutenção do 

poder;- As orientadas pela função: preocupa-se mais com a efetividade do que 

com a eficácia. Acentua se a hierarquia, “status” e procedimentos.- As que têm 

na execução da tarefa sua essência: o alcance dos objetivos é mais valorizado 

do que a forma de consegui-lo. A estrutura se adapta às exigências da tarefa. 

Exalta-se a colaboração e o trabalho em equipe.- Orientada pelas pessoas: o 

objetivo inicial é atender as necessidades dos membros da organização. Busca-

se consenso na tomada de decisões, em vez do uso da hierarquia” (Dias, 2013, 

p. 14). 

Ainda conforme Dias (2013), as culturas fortes têm um impacto sobre o 

comportamento dos empregados e estão diretamente relacionadas com a baixa rotatividade, 

pois os valores centrais da organização são, ao mesmo tempo, intensivamente agregados e 

amplamente partilhados, e esta exerce influência no comportamento de seus membros, 

criando um clima interno de alto controlo no seu comportamento. 

Algumas empresas são rígidas nos seus aspetos disciplinares, outras não. Algumas 

são totalmente formais nas suas relações de trabalho, enquanto outras são demasiadamente 

informais, conservadoras ou inovadoras; ágeis ou lentas; modernas ou retrógradas. 

Efetivamente diferentes empresas apresentem diferentes culturas (Peixoto e Mota, 2012). 

 

1.3.1. Relações entre Cultura e Clima Organizacional 

A Cultura Organizacional interfere no clima interno das organizações, atua como a 

personalidade, sendo única e diferencia uma organização das outras. Como identidade 
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organizacional, cria impactos positiva, ou negativamente, no estado de ânimo das pessoas que 

nela trabalham, isto é, interfere no clima organizacional.  

Para entender o que acontece nas organizações, e por que acontece desse modo, 

precisa-se de vários conceitos. Clima e cultura, se definidos cuidadosamente, se tornam dois 

blocos de construção cruciais para a descrição e análise organizacional (Schein, 2000, pp. 

xxiv-xxv, itálicos no original, cit. em Schneider et al., 2014). 

De acordo com Chiavenato (2009, p. 53): 

 “Na prática, o clima organizacional depende das condições económicas 

da empresa, da estrutura organizacional, da cultura organizacional, das 

oportunidades de participação pessoal, do significado do trabalho, da escolha da 

equipe, do preparo e treinamento da equipe, do estilo de liderança, da avaliação 

e remuneração da equipe e outros fatores” (Chiavenato, 2009, p. 53). 

Na realidade, entre clima e cultura, existe uma relação de causalidade, ou seja, a 

cultura é a causa e o clima é a consequência. Apesar do clima ser afetado por fatores externos 

à organização, a cultura é uma das suas principais causas. Na perspetiva de Curvello (2012, 

p.101), “outra conclusão a que podemos chegar é que o clima e a cultura são fenómenos 

intangíveis, apesar de se manifestarem também de forma concreta”. 

Na concepção de Dias (2013), a cultura decorre de práticas recorrentes, estabelecidas 

ao longo do tempo enquanto o clima é um fenómeno temporal e se refere ao estado de ânimo 

dos funcionários de uma organização num dado momento. Sendo assim, cultura e clima são 

fenómenos complementares. 

Os fatores determinantes do clima organizacional (entre os quais se inclui a Cultura 

Organizacional) influenciam a motivação das pessoas, interferindo com os níveis de 

satisfação e de produtividade (variáveis dependentes do sistema), os quais produzem o 

resultado final em termos de eficiência e eficácia. Importa também salientar o importante 

papel do gerente porque mesmo sem ter condições de intervir e de modificar a Cultura 

Organizacional, quase sempre tem plenas condições de alterar e melhorar o seu clima, seja 

intervindo nos elementos que o compõem, seja atuando nas variáveis de entrada do sistema 

(Chiavanato, 2009). 

Dias (2013) considera ainda que o Clima Organizacional pode ser afetado por 

determinadas variáveis encontradas na cultura da organização: as relações interpessoais, entre 

os diferentes setores, hábitos arraigados, processo decisório, grau de disciplina, benefícios, 
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etc. Ela deve ser gerenciada, uma vez que influencia as atitudes tomadas pelos funcionários e 

os comportamentos que estes adotam no seu ambiente de trabalho. 

Schneider et al. (2014) exploram a inter-relação entre clima e cultura organizacional: 

 "Se alguém quisesse modificar uma organização e melhorar sua 

performance, deveria mudar a cultura? O clima? Ambos? Se existem 

presunções e valores na organização que estão impedindo-a de atingir seu 

potencial máximo, então eles devem ser trabalhados. Mas apenas ter a cultura 

"certa" dificilmente resultará em uma alta performance a não ser que a gestão 

crie um clima estratégico que comunique exatamente quais os objetivos da 

organização, e que organize os vários processos e procedimentos na 

organização em torno do feito.” (Schneider et al., 2014) 

Torna-se importante ressaltar que além da Cultura Organizacional, fatores externos à 

organização também podem influenciar o clima organizacional, como a motivação, que 

constitui um dos focos desta pesquisa. 

 

1.4. Motivação 

A motivação no trabalho tem sido uma temática de estudo muito importante no 

contexto das organizações, pois a motivação pode orientar de modo positivo e humanizado o 

ambiente de trabalho. As teorias motivacionais, de uma forma mais abrangente, tentam 

identificar as fontes de motivação que o trabalhador pode encontrar na sua atividade laboral, 

que o influenciam a si, ao ambiente de trabalho e à interação entre ambos. 

Autores como Mitchel (1982); Kanfet, (1990,1992); Katzel e Thompson, (1990); 

Locke e Latham, (1990); Vallerand e Thill (1993) consideram a motivação como um processo 

psicológico relacionado com o impulso ou com a tendência da realização persistente de 

determinados comportamentos. Para eles a motivação no trabalho, é vista como uma 

orientação para realizar com presteza e precisão as tarefas a serem executadas. Estes autores 

salientam três componentes na motivação: impulso, direção e persistência do comportamento.  

Efetivamente a motivação impulsiona o comportamento humano. Bartol e Martin 

(1998) consideram a motivação uma ferramenta poderosa que reforça comportamentos e 

engatilha a tendência de continuar. A compreensão da motivação requer, no entanto, que se 

conheça as necessidades humanas. Entre o indivíduo e a organização na qual está inserido, há 

uma dinâmica fundamental para o alcance dos objetivos comuns, sendo determinada pelas 

exigências das atividades a serem realizadas. O que deve ser observado é o equilíbrio que 
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deve haver entre as fontes desta mesma dinâmica (trabalho/ organização e o indivíduo) e as 

consequências, que podem ser positivas, para ambas as fontes. No caso dos indivíduos, as 

consequências estão vinculadas com a realização pessoal, a satisfação, autoestima, bem-estar 

e dedicação. A falta de satisfação gera sentimentos contrários a estes.  

Recompensas, reconhecimento e feedback positivo são alguns dos fatores que 

influenciam positivamente na motivação. Um dos fatores mais influentes é o dinheiro. 

Funcionários querem ganhar salários razoáveis, já que o dinheiro representa o incentivo mais 

importante, considerando seu valor de influência (Sara et al., 2004, cit. em Dobre, 2013). 

Apesar disso, estudos demonstraram que o pagamento não aumenta a produtividade a longo 

prazo e dinheiro não melhora a performance significativamente (Whitley, 2002, cit. em 

Dobre, 2013).  

 

1.4.1. O Ciclo Motivacional 

O chamado ciclo motivacional representado na figura 1.1, é composto por fases que 

se alternam e se repetem, de modo cíclico e repetitivo. Segundo Chiavenato (2010), muitas 

das necessidades humanas fazem parte de um ciclo motivacional bastante rápido e repetitivo, 

como é o caso das necessidades fisiológicas de alimentação, sono, repouso, enquanto outras 

exigem um ciclo mais longo no tempo, como as necessidades de autorrealização que 

requerem um processo que envolve quase toda uma vida humana. 

 

Figura 1.1: Ciclo Motivacional baseado em Chiavenato (2010) 

 
 

 

A maioria das vezes, as pessoas não alcançam a satisfação total das suas 

necessidades, nem mesmo a parcial. O ciclo motivacional pode ser resolvido de três maneiras 
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diferentes, como sinaliza Chiavenato (1994): 

 

. a)  Satisfação da necessidade: quando um indivíduo que sonha com uma promoção a 

consegue.  

. b)  Frustração da necessidade: o ciclo é bloqueado, impedindo a satisfação da necessidade 

e provocando frustração. Quando o indivíduo deseja uma promoção no seu trabalho e 

não consegue. 

. c)  Compensação da necessidade: quando a necessidade não é satisfeita, mas compensada 

através de um meio indireto ou alternativo. O indivíduo pretende uma promoção no 

seu trabalho mas não consegue, porém, tem um aumento na sua remuneração como 

forma de compensação. Conhecer os mecanismos de ação das necessidades humanas é 

fundamental para condução das pessoas e equipas de trabalho, no sentido de evitar 

frustrações e de encaminhar soluções positivas para o alcance dos objetivos 

individuais. Neste sentido a coordenação de pessoas precisa ter em conta todos os 

aspetos relacionados com a motivação humana (Chiavenato, 2010). 

Assim, consideramos que a motivação dinamiza, impulsiona o comportamento 

humano. A compreensão da motivação, do comportamento requer, no entanto, que se conheça 

as necessidades humanas, conforme referenciaremos nas teorias motivacionais. 

 

1.4.2. Teorias Motivacionais  

Existem muitas teorias para explicar a motivação no trabalho uma vez que, há muitas 

justificações para os comportamentos dos trabalhadores através do estudo de um conjunto de 

fatores que põem o indivíduo em evidência na sua dimensão psicossocial e em relação ao 

trabalho que desenvolve.  

 

As teorias da motivação podem ser agrupadas em duas abordagens distintas:  

 Teorias de conteúdo 

 Teorias de processo 
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 Na tabela 1.1, abaixo, apresenta-se as teorias motivacionais de conteúdo e de processo 

que serão abordadas adiante. 

 

 

Tabela 1.1: Resumo das Teorias de Conteúdo e Processo. 

Fonte:  Marcelina Morais Pedro, 2014. 
 

1.4.2.1. Teorias de Conteúdo  

As teorias de conteúdo estão mais diretamente ligadas à análise dos motivos do 

comportamento humano e visam compreender os fatores internos dos indivíduos, sendo 

explicativos da sua forma de comportamento. O pressuposto é o de que os indivíduos 

possuem necessidades interiores, as quais constituem uma fonte de energia para o 

comportamento, com vista à sua satisfação (Rocha, 2007, p. 77).  
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 Teoria da hierarquia das necessidades de Maslow (1954) 

Abraham Maslow formulou a teoria da motivação com base no conceito de 

hierarquia de necessidades que influenciam o comportamento humano. Parte do pressuposto 

“que as pessoas no local de trabalho, como na vida em geral, são motivadas para procurar a 

satisfação de um conjunto de necessidades internas”. Estas necessidades estão organizadas 

como uma pirâmide de necessidades. À medida que o homem satisfaz as necessidades 

básicas, seguem-se outras mais elevadas que passam a predominar do seu comportamento 

(Chiavenato, 1994).  

Maslow identificou cinco níveis de necessidades humanas: as necessidades 

fisiológicas, a necessidade de segurança, a necessidade de amor/relacionamento, a 

necessidade de estima e a necessidade de realização pessoal.  

Em linhas gerais, a teoria de Maslow (1954) considera os aspetos apresentados na 

figura 1.2 (Realização Pessoal, Estima, Amor/ Relacionamento; Segurança e Fisiologia). 

 

 
 

Figura 1.2: Pirâmide da hierarquia das necessidades humanas, segundo Maslow (1954) 

 

A pirâmide da hierarquia das necessidades humanas, sugerida por Maslow (1954), 

pretende apresentar que a necessidade que é satisfeita não é motivadora no comportamento. 

Apenas as necessidades não satisfeitas influenciam o comportamento. O individuo nasce com 
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um conjunto de necessidades fisiológicas que lhe são inatas, pelo que no início o seu 

comportamento é direcionado para a satisfação dessas necessidades, como sono, fome, sede, 

etc.  

Ao longo da vida o indivíduo, pelo seu percurso, aprende novos padrões de 

necessidades. Aqui urgem as necessidades de segurança, voltadas para a sua proteção contra o 

perigo, ameaças ou privação. Estas necessidades, tal como as fisiológicas são primárias, já 

que estão voltas para a conservação pessoal.  

Depois do indivíduo controlar as necessidades fisiológicas e de segurança, 

gradualmente surgem as secundárias. Só após as necessidades sociais estarem satisfeitas é que 

surgem as de estima e por conseguinte as de autorrealização. As necessidades de estima 

complementam as necessidades sociais, ao passo que as necessidades de autorrealização são 

complementares às de estima. O comportamento do indivíduo é influenciado por um grande 

número de necessidades concomitantes, no entanto as mais elevadas têm uma ativação 

predominante em relação às necessidades mais baixas.  

O ciclo motivacional das necessidades mais baixas é relativamente rápido, enquanto, 

que as mais elevadas requerem um ciclo extremamente longo. No entanto, se alguma 

necessidade mais baixa deixar de ser satisfeita por muito tempo, ela torna-se imperativa e 

neutraliza o efeito das necessidades mais elevadas.  

 

 O movimento das Relações Humanas de Douglas McGregor (1960) 

Douglas McGregor foi o grande divulgador da ideia de que a motivação humana 

deve ser o fundamento principal de toda a atividade de uma entidade.  

Para o autor (1992,P. 53), “a motivação é sempre activada por necessidades 

insatisfeitas de nível mais baixo e as necessidades satisfeitas não são motivadoras de 

comportamento. Os indivíduos podem ser divididos em duas classes segundo as suas atitudes 

e comportamentos”.  

Segundo McGregor (1970, referido em Camara et al. 2001, p. 96) “[...] opõe à visão 

pessimista do homem (teoria X) a visão otimista do homem (teoria y)”.  

McGregor (1970) conclui que a motivação de determinado indivíduo está 

comprometida e apenas algumas recompensas não são suficientes para alterar o estado de 

animosidade do mesmo, ao passo que ameaças e castigos são mais eficientes.  
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A teoria Y abrange um estilo de administração que implica a participação e assenta 

nos valores humanos e sociais, ao passo que a teoria X trabalha com a imposição e coerção 

das pessoas em função da sua atuação profissional, ou seja, controlos externos impostos às 

pessoas, com a finalidade de manipular e direcionar o comportamento individual em relação à 

tarefa desenvolvida, a fim de se alcançar um resultado que lhe comprove (Chiavenato, 1999).  

 

Teoria X Teoria Y 

Não gosta de trabalhar 
Pode ver o trabalho de forma tão natural 

como descansar ou distrair-se. 

Tem necessidade de ser controlado e dirigido 

É capaz de se autodirigir e de se 

autocontrolar. Deseja atingir objetivos e tem 

capacidade de iniciativa. 

Deve ser castigado, para dessa forma se obter 

dele o esforço que irá permitir atingir os 

objetivos da empresa. 

Aceita responsabilidades, não as evita. Antes, 

procura-as desde que estejam de acordo com 

os seus objetivos. 

Deseja, fundamentalmente, segurança, tem 

poucas ambições e procura fugir das 

responsabilidades 

Possui criatividade, imaginação e capacidade 

de decidir e resolver problemas. 

Não gosta de mudanças 

Para além da segurança, deseja também ver 

satisfeitas as suas necessidades sociais, de 

estima e de autorrealização. 

 
Tabela 1.2: Diferenças entre a teoria X e a teoria Y baseada em Camara, et al., 2001. 

 

“A teoria X oferece à direção uma desculpa fácil para um desempenho 

organizacional ineficiente, que seria devido à natureza dos recursos humanos com os quais 

temos de trabalhar” McGregor (1992, p. 53).  

A teoria Y foca o problema na direção e não nos trabalhadores e sugere que as causas 

estão na forma de organização e controlo dos empregados (McGregor, 1992).  

 

 Teoria das necessidades adquiridas de McClelland (1961) 

McClelland foca-se nas diferenças entre os indivíduos. Ele considera que existem 

três necessidades fundamentais: necessidades de realização, de poder e de afiliação. Estas 

necessidades condicionarão o comportamento do indivíduo no trabalho. Admite que quando 

um indivíduo almeja um objetivo tem uma motivação inerente a ele e, vai servir de suporte 

para a resolução de outros objetivos. Este fato distingue a personalidade de cada pessoa. 
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Segundo Rocha (1997, p. 52), “McClelland estudou em particular a necessidade de 

realização, a qual apresenta como características: 

a) A necessidade de realização é consistente; 

b) Procuram tarefas nas quais possam exercer responsabilidade pessoal;  

c) Preferem funções que obriguem a mudanças e à procura de alternativas; 

d) Querem feedback dos resultados;  

e) Estão poucos preocupados com a afeição ou reconhecimento social. “ 

 

Esta teoria permite compreender as necessidades prioritárias a cada indivíduo 

presente numa organização. Pode-se criar, deste modo, estratégias adequadas que venham a 

satisfazer as necessidades individuais, sem ferir os objetivos organizacionais.  

 

 Teoria dos dois fatores de Herzberg (1966) 

Esta teoria assenta no ambiente externo e no trabalho do indivíduo. Considera como 

fatores de motivação a realização, o reconhecimento, a responsabilidade, o crescimento e o 

trabalho em si (Chiavenato, 1994, p. 105). O outro conjunto de fatores, designados de fatores 

higiénicos ou “insatisfacientes” são externos ao indivíduo, relativamente ao cargo em si ou à 

atividade do indivíduo e incluem: condições de trabalho e conforto, políticas da organização e 

administração, relações com o supervisor, competência técnica do supervisor, salários, 

segurança no cargo e relações com colegas.  

Assim, Herzberg explica que o conjunto de condições externas ao trabalho, quando 

não estão presentes, resultam na falta de motivação dos trabalhadores. Quando presentes, não 

significa que por si só, motivem os trabalhadores, porque são necessários alguns outros 

fatores para manter um certo nível de motivação. Existem condições internas que ajudam a 

construir níveis de motivação e que se traduzem num bom desempenho no trabalho. 

Efetivamente, quando os fatores motivacionais são ótimos elevam substancialmente a 

motivação e, quando são precários provocam ausência de motivação. Estes designam- se por 

fatores satisfacientes (Chiavenato, 1998). 

 Os fatores de motivação de Katz e Kahn (1966) 

Daniel Katz e Robert Kahn identificaram diferentes fatores de motivação que 

combinam valores e desejos individuais, com o sistema de recompensas e controlo individuais 

(Rocha, 2007). Eles fazem distinção entre os fatores que influenciam positiva ou 
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negativamente o nível de motivação dos indivíduos: Obediência à Lei, Satisfação 

Instrumental, Auto Expansão e Internacionalização e, por fim, Valores.  

Assim, percebe-se que determinados incentivos ou padrões de motivação conduzem 

a determinados tipos de comportamento Warpborn (2008). 

 

Incentivos/Padrões de Motivação Tipos de comportamento produzido 

1. Obediência à lei  

Aceitação da autoridade da legitimidade dos 

regulamentos organizacionais ou da força externa 

para impor a obediência às regras 

Aceitação da quantidade mínima de trabalho 

pode produzir o absentismo 

2. Satisfação instrumental  

Sistema geral de recompensas 
Subida possível na produtividade 

Redução no absentismo e turnover 

Recompensas individuais 
Subida possível na produtividade 

Possível redução no turnover e no absentismo 

Aprovação dos líderes 

Possível decréscimo no turnover e no 

absentismo 

Possível subida na produtividade 

Aprovação dos pares 

Possível decréscimo no turnover e no 

absentismo 

Possível subida na produtividade (ou possível 

descida) 

3. Auto-expansão  

Identificação e satisfação com o trabalho e as 

tarefas 

Alta produtividade 

Diminuição do absentismo 

4. Internacionalização dos objetivos da 

organização 
 

Autoidentificação com os valores da organização 

Subida da produtividade 

Comportamento espontâneo e inovador 

Redução do turnover e absentismo 
 

Tabela 1.3: Padrões de Motivação, sistemas de recompensas e tipos de comportamento produzido 

Fonte: Rocha, 2007: pp. 81-82 
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 Teoria de ERG (Existência, Relacionação e Crescimento) de Alderfer (1972)  

 Alderfer prosseguiu com a teoria de Maslow mas condensou-a em três categorias: 

As necessidades de existência: abarcam as necessidades básicas dos indivíduos. 

Incluindo-se os itens a que Maslow chamou necessidades fisiológicas e de segurança. 

Acrescenta-se aqui os salários, os benefícios sociais, as condições ambientais de trabalho e as 

políticas organizacionais sobre segurança no trabalho.  

As necessidades de relacionamento: incluem a dimensão interpessoal e intergrupal 

no local de trabalho. É um tipo de necessidade individual que depende da relação inter-

individual e da forma de partilhar a reciprocidade dos sentimentos, tendo por objetivo a 

satisfação mútua.  

As necessidades de crescimento: relacionam-se com o desejo de crescimento pessoal 

que nos é próprio. Inclui as componentes da categoria de estima que se observa em Maslow, 

bem como as características da necessidade da autorrealização. 

Assim, “A teoria ERC demonstra que podem estar ativas mais que uma necessidade 

em simultâneo e caso haja repressão de uma necessidade de nível superior, aumentará o 

desejo de satisfazer outra de nível inferior” (Rocha, 2005, p. 137).  

Alderfer contraria a teoria de Maslow, no que diz respeito a não adotar a existência 

de uma hierarquia rígida onde uma necessidade de nível baixo tenha de ser satisfeita para se 

satisfazer as outras necessidades seguintes. Defende ainda que as múltiplas necessidades 

podem operar simultaneamente como motivadoras do comportamento humano, (Robbins, 

2005).  

Nesta teoria, comparando-a com a Teoria de Maslow, as necessidades de 

relacionamento correspondem às necessidades sociais. Já as necessidades de desenvolvimento 

relacionam-se com um desejo intrínseco de desenvolvimento pessoal. Isto inclui os 

componentes intrínsecos da categoria de estima de Maslow, bem como as caraterísticas da 

necessidade de autorrealização.  

 Resumindo, as teorias de conteúdo concentram-se nas necessidades internas do 

indivíduo e explicam os motivos do comportamento humano, do tipo: porquê do mau 

desempenho, atrasos ou faltas, mau comportamento. Elas afirmam como principais variáveis: 

as necessidades dos indivíduos, os fatores higiénicos e motivadores.  
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1.4.2.2. Teorias de processo  

As teorias de processo focam-se nos processos cognitivos. Têm como objetivo 

explicar o processo pelo qual a conduta se inicia, mantém e termina. Na verdade, dão ênfase a 

um conjunto de elementos psicológicos subjacentes ao comportamento humano, isto é, como 

ele é despoletado, direcionado e sustentado. Compreende-se, deste modo, a percepção de que 

o esforço leva a um esperado desempenho e um eficaz desempenho conduzirá a uma 

recompensa.  

Como teorias de processo apresenta-se: a Teoria das expetativas; a Teoria 

Multifatorial e a Teoria da Equidade. 

Vroom (1964) procura identificar os fatores que integram o processo de motivação e 

determinam como e porquê estes fatores resultam na motivação. O que impele o indivíduo a 

agir é a ideia que ele alimenta sobre a probabilidade de sucesso dos seus projetos e sobre o 

que ele daí pode retirar que seja interessante para si. A combinação das expectativas com as 

necessidades produz um grau adequado de motivação. Se a pessoa não tem ou tem poucas 

expectativas, se não conseguir identificar as suas necessidades, não saberá motivar-se seja 

para o que for. Porter e Lawler (1968) considera quatro variáveis que condicionam a 

motivação: o esforço, o desempenho, as recompensas e a satisfação. Adams (1963) defende 

que periodicamente o indivíduo estabelece comparações consigo (o que recebe em relação ao 

que dá) e com as outras pessoas (o que os outros recebem em relação ao que dão). Ao 

comparar-se a outras pessoas, ele desenvolve sentimentos de desigualdade, que criam tensões 

que impelem a agir (para estabelecer equilíbrio). É no domínio dos salários que este método 

mais se aplica. Segundo Locke (1968), o comportamento é principalmente motivado pelos 

objetivos conscientes do indivíduo. O indivíduo é acima de tudo racional, ou seja, capaz de 

fixar objetivos e de orientar a sua conduta para os atingir. O indivíduo produz mais e trabalha 

melhor se os objetivos da organização em termos de rendimento forem superiores. 

 

 Teoria das expetativas de Victor H. Vroom  

A teoria de Vroom pretende explicar o processo e a motivação pela forma como as 

pessoas relacionam três aspetos: esforço, desempenho e recompensa. Esta teoria evidencia 

que os trabalhadores não agem somente por causa dos seus impulsos interiores e das 

necessidades não atendidas ou ainda devido à aplicação de recompensas ou punições. Os 

indivíduos são vistos como seres pensantes onde o conjunto de fatores que fazem parte de si, 
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como as crenças, percepções  e estimativas de possibilidades, acabam por influenciar os seus 

comportamentos.  

Existe neste modelo a valorização da dignidade humana. Reconhece que não existe 

princípio universal que venha a explicar as motivações de cada ser. No entanto, ajuda a 

explicar porque muitos trabalhadores não estão motivados no seu trabalho (Moreira, 2008).  

 

 Teoria Multifatorial de L. Porter e E. Lawler  

Os autores Porter e Lawler (1968, citados em Rocha, 2005) no seu modelo 

explicativo da motivação, incorporam quatro variáveis: esforço, desempenho, recompensa e a 

satisfação. 

Esta teoria mostra a relação entre rendimento, satisfação e recompensas, destacando 

a importância dos trabalhadores terem tarefas adequadas às suas habilidades e aptidões. 

Lawler apontou ainda evidências de que o dinheiro pode motivar o desempenho e desencadear 

determinados comportamentos benéficos ao indivíduo na organização. 

 

 Teoria da Equidade de Adams  

Adams (1963) defende que o comportamento humano se orienta pela perceção 

pessoal de cada um sobre a razoabilidade ou justiça. Ele não pretende com esta teoria uma 

igualdade de situações, mas antes a equidade onde os indivíduos são recompensados em 

função do mérito e da perceção que desenvolve sobre o conceito.  

Para Adams (1963), "os indivíduos tendem a desenvolver comportamentos de forma 

a atenuar as desigualdades percepcionadas, esforçando-se menos ou exigindo mais 

recompensas, de uma forma mais ou menos consciente". Percebe-se isso no indivíduo em si 

mesmo, nunca no conjunto. 

Segundo refere Chiavenato (1999, p. 605), no caso de um funcionário percepcionar 

que existe iniquidade, opta por uma das seguintes alternativas de comportamento:  

“Modifica as suas contribuições reduzindo o seu esforço no trabalho; 

Altera as recompensas recebidas mantendo a quantidade de produção e 

reduzindo a qualidade do trabalho ou reclamando a recompensa recebida; 

Modifica os pontos de comparação, tentando encontrar meios que façam com 

que a situação pareça melhor; e, modifica a situação transferindo-se de função 

ou saindo da organização” (Chiavenato, 1999, p. 605).  
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Na perspetiva de Adams (1963) esta comparação pode ser traduzida num quociente 

entre os out comes do indivíduo e os seus respetivos inputs. Assim, “a iniquidade existe 

quando uma pessoa se apercebe que o rácio dos seus out comes sobre os seus inputs e o rácio 

dos out comes dos outros sobre os seus out comes não são iguais” (Rocha, 2005, p. 85).  

Os esforços das pessoas para manter a equidade podem assumir várias formas, como 

mudar os seus inputs, aumentando ou diminuindo a quantidade ou qualidade do seu trabalho, 

ou também pode tentar mudar os seus out comes (Rocha, 2005). 

 

 Teoria da Fixação de objetivo de Locke e Latham. 

 Desenvolvida por Locke em 1968, a teoria da fixação de objetivo parte do pressuposto 

de que uma boa forma de motivar os trabalhadores está na fixação de objetivos. De acordo 

com Cunha et al. (2007), a base dessa teoria está no fato de que a vida do ser humano é de 

algum modo uma sucessão de objetivos. Mas um gestor não deve apresentar ao colaborador 

objetivos imprecisos, faz-se necessário que os objetivos sejam específicos, mensuráveis, 

atingíveis, realistas e com um prazo determinado.  

 

 

1.5. Qualidade em Serviços 

No setor da saúde, a definição de qualidade dos serviços prestados torna-se mais ou 

menos ampla, dependendo de quão vasta é a definição de saúde e da responsabilidade da 

equipa clínica no seu atendimento. O serviço é uma atividade ou uma série de atividades de 

natureza mais ou menos intangível que normalmente, mas não necessariamente, acontece 

durante as interações entre clientes e empregados de serviço e/ou recursos físicos ou bens e/ou 

sistemas do fornecedor de serviços, e que é fornecida como solução ao(s) problema(s) do(s) 

cliente(s) (Grönroos, 1993). 

 

A definição de serviço ao cliente varia de organização para organização. 

Fornecedores e clientes podem interpretar o conceito de formas muito distintas. Na opinião de 

Lambert et al. (1998, p. 40): 

 “O serviço ao cliente é uma medida de quão bem o sistema logístico se 

comporta ao fornecer, em tempo e lugar útil, um produto ou serviço. Tal inclui a 

facilidade com que se verificam as existências, se faz uma encomenda e se 
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presta o serviço pós-venda do produto, entre outras atividades” (Lambert et al., 

1998, p. 40). 

Segundo Bernard La Londe, referido por Lambert et al. (1998, p. 41) serviço é: 

 “Processo que ocorre entre o comprador, o vendedor e um terceiro. O 

processo resulta em valor acrescentado ao produto ou serviço prestado. Este 

valor acrescentado pode ser de curta duração, como no caso de uma simples 

transação singular, ou de longa duração, como numa relação contractual. Este 

valor é partilhado, no sentido em que ambas as partes ganham algo com a 

transação ou contrato. Portanto, numa perspetiva de processo, serviço ao cliente 

é um processo que oferece valor acrescentado significativo a uma cadeia de 

distribuição a um custo justificado” (La Londe, referido por Lambert et al., 

1998, p. 41). 

Lovelock e Wright (2001) referem, por sua vez, que serviço é um ato ou desempenho 

oferecido por uma parte à outra. Embora o processo possa estar ligado a um produto físico, o 

desempenho é essencialmente intangível e normalmente não resulta em propriedade de 

nenhum dos fatores de produção. 

Os serviços são muito variáveis e pouco padronizados e uniformes, dado estarem 

dependentes dos funcionários que os realizam, ou seja, dependem do fator humano (Cobra & 

Zwarg, 1986; Kotler, 1994).  

Na visão de Horovitz (1993), mencionado por Moura et al. (2002), a primeira etapa 

da qualidade em serviços consiste na realização de um autodiagnóstico pela organização. É 

necessário saber como anda a qualidade dos serviços, incluindo o atendimento, rapidez na 

prestação, cortesia dos funcionários, grau de confiabilidade e outras dimensões. A melhor 

forma de obter tais informações é consultando o cliente, pois apenas ele poderá transmitir as 

suas expectativas e o grau de satisfação em relação ao serviço recebido. 

No setor dos serviços de saúde, a avaliação da qualidade decorre durante o processo 

de prestação do mesmo, o qual ocorre no momento em que o cliente contacta com o 

colaborador da organização. Por fim, a qualidade de serviços será considerada como sendo a 

atitude a longo prazo formada por uma avaliação geral de uma performance (Lovelock e 

Wright, 2003). 

Os hospitais prestam serviços profissionais de alto risco e, frequentemente, de alto 

custo. Nestas e noutras unidades de saúde o serviço prestado é constituído por uma cadeia 

integrada de serviços. Um usuário pode revelar satisfação positiva com o serviço geral, mas 

não estar satisfeito relativamente ao serviço prestado por um elo da cadeia. Nesta situação e 
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como salientam Kotler et al. (2002), existe a possibilidade de o cliente procurar outra 

empresa, pois as suas expectativas não foram alcançadas completamente. Os mesmos autores 

assinalam as mudanças de necessidade do cliente, a evolução dos concorrentes, a indicação de 

terceiros, a insuficiente capacidade de resposta, a difícil acessibilidade à empresa ou ao 

profissional prestador de serviços, como as principais razões para a migração dos clientes de 

uma organização.  

Neste contexto, o prestador de serviços não está perante máquinas, cujo simples 

toque produzirá uma peça palpável, durável a baixo custo, com alta satisfação e excelente 

qualidade. A cada botão pressionado, a próxima “peça fabricada” não será igual à anterior.  

Apesar da heterogeneidade em serviços, Kotler et al. (2002) referem que numa 

organização prestadora de serviços para agir com qualidade, estes devem estar em 

conformidade com o desejo e solicitação do cliente. Assim, qualidade em saúde deve ser 

entendida como o produto final de uma cadeia, rede de trabalho, onde atuam diversos 

prestadores, com diversos níveis de formação, mas em que todos contribuem para o resultado 

final.  

Conforme considera Ribeiro (2008, p. 12) a qualidade nos cuidados de saúde 

encontra justificação em diversas ordens de razões: 

 “i) Social - existe cada vez maior exigência e expectativas por parte dos 

clientes; ii) Ética - exigência ao nível de formação e conhecimentos; iii) 

Profissional - desenvolvimento de boas práticas, valorização e satisfação dos 

prestadores de cuidados; iv) Económicas - racionalização dos recursos e 

desenvolvimento por parte das organizações de uma cultura de qualidade na 

saúde" (Ribeiro, 2008, p. 12). 

De acordo com Henriques (2008) o Ministério da Saúde considera que a qualidade 

neste setor apresenta algumas caraterísticas específicas que a diferenciam da qualidade 

organizacional noutros setores de atividade, na medida em que procura satisfazer e diminuir 

as necessidades em cuidados de saúde do cidadão e não responder à procura, oferecendo 

sempre mais. Para este autor, os serviços de saúde (públicos ou privados), são por inerência 

serviços em que a utilização dos processos de gestão e garantia da qualidade têm uma larga 

aplicação, na medida em que: 

 

“- se trata de uma área de serviços em que a segurança de pessoas e bens é 

crítica; 
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- São caros e os custos da não conformidade e do desperdício são muito 

elevados; 

- A prevenção assume grande importância. A improvisação e os erros causam 

insatisfação e abandono de clientes, e com frequência sofrimento desnecessário 

e danos irreparáveis nos seus destinatários;  

- O cliente dispõe de uma menor possibilidade de escolha e tem direito a uma 

elevada qualidade técnica de serviço”. 

 

Um serviço prestador de cuidados de saúde, como qualquer outro serviço, deve 

produzir mais riqueza do que aquela que consome. A falta de adequação da gestão 

organizacional, que carateriza muitos destes serviços, sai muito mais cara do que os 

necessários investimentos com a qualidade. Se corretamente implementados, estes 

investimentos geram um elevado retorno e reduzem fortemente os custos de não qualidade. 

Dada a complexidade em torno do conceito de qualidade, surge a necessidade de a 

avaliar pelas suas diferentes dimensões. Suraman et al. (1985) isolaram dez dimensões da 

qualidade: acesso, comunicação, competência, cortesia, credibilidade, confiabilidade, 

presteza, segurança, tangibilidade e compreensão do cliente. Estas dimensões explicam os 

fatores que influenciam a qualidade percebida pelos usuários. Pode-se reduzir o número de 

dimensões para cinco principais: Tangibilidade, Confiabilidade, Garantia, Presteza e Empatia.  

Os Usuários são os principais “clientes” dos serviços e produtos das organizações 

públicas, ou privadas, que prestam serviços à saúde. Estes, esperam receber atendimento de 

qualidade, em todos os ciclos do serviço a que tem que se submeter. Porém, uma das 

restrições é que nem sempre conseguem, de fato, avaliar bem a verdadeira qualidade dos 

serviços que recebem, julgando-a, com frequência, sob requisitos, prioridades e perspetivas 

bem particulares. 

 

1.6. Sistema Único de Saúde - SUS 

O Sistema Único de Saúde - SUS - foi criado pela Constituição Federal de 1988 e 

regulamentado pelas Leis n.º 8080/90 e nº 8.142/90, Leis Orgânicas da Saúde, com a 

finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à Saúde da população, tornando 

obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, sendo proibidas cobranças de dinheiro 

sob qualquer pretexto. 

Fazem parte do SUS, os centros e postos de saúde, hospitais - incluindo os 
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universitários, laboratórios, hemocentros, bancos de sangue, além de fundações e institutos de 

pesquisa. Através deste sistema, todos os cidadãos têm direito a consultas, exames, 

internamentos e tratamentos, sendo custeados pelo governo, ou seja, é financiado com 

recursos arrecadados através de impostos e contribuições sociais pagos pela população e 

compõem os recursos do governo federal, estadual e municipal. 

O SUS tem como meta tornar-se um importante mecanismo de promoção da 

equidade no atendimento das necessidades de saúde a todo e qualquer cidadão, ofertando 

serviços com qualidade e que sejam adequados às necessidades. Este sistema pretende 

promover a saúde, prioriza as ações preventivas, democratizando as informações relevantes 

para que a população conheça os seus direitos e os riscos para a sua saúde.  

O setor privado participa do SUS de forma complementar, por meio de contratos e 

convénios de prestação de serviço ao Estado quando as unidades públicas de saúde não são 

suficientes para garantir o atendimento a toda a população de uma determinada região do 

Brasil. 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são a porta de entrada preferencial do Sistema 

Único de Saúde (SUS), das redes de atenção à saúde. O objetivo desses postos é atender até 

80% dos problemas de saúde da população, sem que haja a necessidade de encaminhamento 

para hospitais, sendo o contato preferencial dos usuários com o Sistema Único de Saúde. As 

UBS orientam-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da 

continuidade do cuidado, da integralidade, da atenção, da responsabilização, da humanização, 

da equidade e da participação social.  

Os profissionais das unidades básicas, utilizam tecnologias de cuidado complexas e 

de baixa densidade, ou seja, mais conhecimento e pouco equipamento. Estão preparados para 

auxiliar no manuseamento dos pedidos e necessidades de saúde de maior frequência e 

relevância, onde percebem os critérios de risco, vulnerabilidade e têm como atitude 

imperativa o dever de acolher todo e qualquer pedido, necessidade, de saúde ou sofrimento, 

ratificando uma prática profissional dotada de valores éticos. 

Uma unidade de saúde presta serviços de atendimento ambulatório, que acaba por ser 

o primeiro atendimento à maioria das ocorrências médicas, tendo caráter resoluto para os 

casos de menor gravidade, prestando atendimento e acompanhamento, principalmente no que 

diz respeito a doenças crónicas. Nos casos mais graves, devem encaminhar o utente para um 

serviço de urgência e emergência ou para internamento hospitalar, para cirurgia seletiva ou 
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para atendimento pelo médico especialista indicado para cada paciente.  

É neste contexto que está inserido o Distrito Sanitário do Centro Histórico da Cidade 

do Salvador, local onde se pretende analisar os reflexos da implantação do programa de 

qualidade total e o atendimento prestado pelos profissionais de saúde aos utentes. 
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CAPÍTULO II - Enquadramento Metodológico  

O trabalho de investigação contempla um processo de cumprimento de etapas que 

obedecem a uma ordem sequencial e que começa com a fase conceptual. Situar-se entre as 

várias etapas implica dar um curso normal dentro da qualidade que é exigida para um bom 

resultado no final da investigação. 

Sabe-se que o trabalho de investigação prioriza desvendar uma situação que seja 

considerada problema, em determinada área do conhecimento humano, assim como tenta 

contribuir para um entendimento dos fenómenos estudados. Assim, esta dissertação da tese de 

mestrado não podia, nem devia fugir aos preceitos já descritos.  

 

2.1. Definição do problema 

Depois da atenção dedicada ao referencial teórico onde foi visto o Clima 

Organizacional e a Motivação no trabalho, é chegado o momento de apresentar a mola mestra 

da presente investigação. 

O ambiente de trabalho da UBS Barbalho possui a qualidade organizacional 

necessária, contribuindo para que os seus servidores possam desempenhar as suas atribuições? 

Sendo assim, qual a perceção que os colaboradores, os servidores públicos de saúde da UBS – 

Barbalho têm do ambiente interno de trabalho no qual estão inseridos, em relação à 

motivação? 

 

2.2. Justificação do tema 

A Unidade Básica de Saúde do Barbalho, instalada no Centro Histórico da Cidade de 

Salvador, localidade objeto do estudo, cuja administração é feita pelo Município, insere-se na 

gama de serviços oferecidos pelo Governo Federal com objetivo de aferir as metas de 

melhoramento na qualidade de vida da população brasileira, preconizadas pelas diretrizes do 

Ministério da Saúde. No entanto, observa-se que os colaboradores nela envolvida enfrentam 

dificuldades na execução das suas atividades em prol de tais metas, relevando a importância 

de estudos que manifestem subsídios para a tomada de decisão dos seus gestores no 

aperfeiçoamento da qualidade dos serviços oferecidos. 
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O interesse por este tema adveio do facto da formação académica e profissional da 

investigadora estar relacionada com as ciências do Serviço Social, o que a levou a investir nos 

últimos anos na formação contínua e a fazer pesquisa literária sobre os fatores relacionados 

com a qualidade de serviços prestados, tais como: motivação profissional, gestão de pessoas e 

desempenho individual. Além disso, está inserida nas atividades da saúde pública da 

localidade referida anteriormente, e através deste estudo, espera contribuir para melhorar o 

Sistema de Gestão nos serviços prestados pela UBS Barbalho, alertando para fatores 

organizacionais que mereçam atenção específica. 

A análise do Clima Organizacional permitirá que os gestores da saúde pública 

avaliem com melhor clareza as variáveis que, na perceção dos seus colaboradores, são 

fundamentais para uma gestão de qualidade. Dessa forma, poder-se-á definir ações que 

corrijam as possíveis falhas identificadas no processo organizacional, além de servir como 

sugestão para outras unidades básicas de saúde. 

 

2.3. Metodologia 

O presente capítulo aborda a parcela empírica desta dissertação de investigação e 

encontra-se dividido em tópicos ordenados por sequências. 

Como já foi mencionado, o trabalho trata da exposição e análise dos dados de uma 

pesquisa de clima organizacional realizada na Unidade de Saúde do Barbalho. Para atender 

aos objetivos propostos procuraram-se informações que permitam um melhor entendimento 

sobre o estudo. As respostas obtidas nos questionários, diretamente aplicados às pessoas 

envolvidas nas atividades, constituíram a mais importante fonte de informação para este 

estudo de caso, juntamente com observação in loco. 

As questões utilizadas na pesquisa foram baseadas no instrumento de pesquisa 

elaborado por Menezes (2009), que avalia clima organizacional em unidades de saúde, por 

considerarmos que eram claras e precisas, isentas de qualquer ambiguidade, para, da mesma 

forma, obter respostas claras e de fácil interpretação. Foram distribuídos quarenta e oito 

questionários e obteve-se um retorno de quarenta e cinco, ou seja 93,75% dos questionários 

distribuídos.  

Para determinar a intensidade da motivação em relação a cada item foi utilizada a 

escala dicotómica simples, que oferece duas escalas mutuamente exclusivas. Adicionalmente 
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aos itens do instrumento de clima organizacional, foram aplicadas questões sobre a faixa 

etária, o sexo, anos de profissão, formação, estado civil, e o vínculo profissional. Estas 

variáveis compõem o perfil geral da amostra, além da realização da estatística descritiva para 

a avaliação do Clima Organizacional. 

Foi explicado aos participantes, através do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo 1), que a pesquisa não tinha um caráter obrigatório, mas que a 

participação de cada um contribuía para o conhecimento da realidade sobre o Clima 

Organizacional da UBS. Além disso, foi esclarecido aos participantes do estudo que, caso 

sentissem algum desconforto com alguma questão, poderiam escrever ao lado de cada uma as 

dúvidas e as interrogações, uma vez que estas seriam posteriormente comentadas na análise 

final. 

Considerando as observações adicionais feitas pelos participantes da pesquisa, 

acrescenta-se, na análise, o fato da constante mudança dos gerentes da unidade nos últimos 

tempos, e o fato da maioria dos colaboradores se terem colocado numa atitude defensiva e de 

reserva, mesmo tendo sido garantido o sigilo das informações. 

A investigação deve ser observada como uma pesquisa em determinado campo do 

saber da humanidade, do qual se deseja conseguir informações que despertam a curiosidade, e 

assim, refletir na procura de uma solução. Nada mais é que a aquisição de conhecimentos que 

possam permitir localizar os problemas e em seguida respostas pontuais para as questões que 

envolvam os problemas. Portanto, consiste em descrever, verificar fatos, acontecimentos ou 

fenómenos. Como veio a reforçar Seamon (1987, cit. em Fortin et al. (2009)), a investigação 

científica é um processo sistemático que, assenta na recolha de dados observados e 

verificáveis, retirados do mundo empírico, isto é, do mundo acessível aos nossos sentidos, 

tendo em vista descrever, explicar, predizer ou controlar os fenómenos.  

 

2.3.1 Desenho da investigação 

Trata-se de uma pesquisa aplicada, de abordagem quantitativa, que se classifica 

como investigativa-descritiva, e deseja mostrar familiaridades e comportamento de um grupo 

de colaboradores de uma unidade básica de saúde. Foi moldada segundo o levantamento 

bibliográfico, pesquisa in loco e estudo de caso. Pretende-se observar, registrar e analisar os 

fenómenos que envolvem o grupo, sem, no entanto, haver inferências.  
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Este estudo contempla a UBS do Barbalho, localizada no Centro Histórico da Cidade 

de Salvador/Bahia, cuja população alvo consiste nos colaboradores públicos de saúde, onde, 

para garantir a fidelidade dos resultados se optou por excluir a investigadora, também 

colaboradora da referida Unidade, bem como o administrador da mesma. Assim, totaliza-se 

53 colaboradores na Unidade, sendo que cinco destes se encontravam de férias ou licença e 3 

receberam o questionário mas não responderam a tempo. 

 

2.3.2. Objeto e objetivo do estudo 

Poder contribuir para a aquisição do saber e de algum modo ajudar numa intervenção 

positiva, na motivação do colaborador de saúde, como já foi mencionado, serviu como 

impulso para o desenrolar desta investigação.  

Conhecer o Clima Organizacional, o ambiente interno condicionado à motivação do 

profissional de saúde, para que estes possam exercer o seu trabalho, numa Instituição de 

saúde, mostrou-se fundamental para subsidiar possíveis soluções relacionadas com a gestão 

de qualidade. 

Com a realização deste trabalho, procurou-se levantar conhecimentos sobre o tema e 

a influência dos seus agravantes, favorecendo assim, numa reflexão sobre o clima 

organizacional e a motivação dos colaboradores de saúde numa UBS.   

Baseado no exposto, os objetivos deste estudo pautaram-se em: 

 

2.3.2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste estudo tem como foco a análise do clima organizacional de 

uma unidade pública de saúde e assim, contribuir com informações capazes de desencadear 

ações de melhoria do ambiente interno da Unidade Básica de Saúde do Barbalho, no Centro 

Histórico, no Município de Salvador-BA, por meio da aplicação de uma pesquisa de Clima 

Organizacional. 

 

2.3.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar fatores que influenciam na satisfação com o trabalho; 

 Analisar a perceção do servidor sobre sua inter-relação com colegas de trabalho; 
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 Analisar a perceção do servidor sobre as ações dos seus gestores e sua inter-relação 

com a qualidade dos serviços prestados; 

 Avaliar a perceção dos colaboradores relativamente aos dos programas de treino; 

 Verificar a percepção do servidor sobre a qualidade dos serviços prestados ao usuário 

dos serviços da UBS; 

 Avaliar a imagem pública da organização sob o ponto de vista dos colaboradores; 

 Avaliar a perceção do servidor sobre a satisfação com o trabalho. 

 

2.3.3. Definição da amostra e variáveis/ fatores do estudo 

O conjunto de variáveis identificadas para a pesquisa de Clima Organizacional na 

UBS-Barbalho, foram escolhidas com base nos objetivos propostos para a pesquisa. Os 

indicadores de clima são as variáveis que deverão ser exploradas no questionário. Deste 

modo, para mensurar o Clima Organizacional da referida Unidade de Saúde, as questões 

contempladas foram respetivamente relacionadas às variáveis propostas 

A UBS estudada comporta 54 servidores, os quais: um é a pesquisadora que por 

questões éticas se isentou de responder ao questionário, para não haver conflito de interesse. 

Cinco encontravam-se em licença/férias. Desta forma, a amostra resumiu-se a 48 pessoas, as 

quais foram convidadas a participar. Embora todos tenham concordado em participar, 3 não 

responderam ao questionário.  

Em suma, a amostra da pesquisa é composta por 45 servidores, ou seja, 84,90% do 

total de servidores e 90,56% da população estimada.  

Para conferir maior clareza ao contexto estudado os resultados obtidos com a 

pesquisa serão apresentados na mesma sequência do questionário aplicado e, devidamente 

discutidos segundo a opinião dos autores analisados no corpo teórico deste trabalho.  

O questionário está dividido em cinco partes, denominadas de fatores, a saber: "Inter-

relação com superiores", "Treinamento", "Inter-relação da equipe", "Inter-relação com a 

comunidade usuária dos serviços", e "Satisfação com o trabalho". Consideramos que desta 

forma, o clima organizacional nas suas principais vertentes estaria melhor definido, 

viabilizando a identificação de fatores que influenciam a qualidade nos serviços prestados. 

As variáveis do Clima Organizacional contidas no questionário aplicado, baseado no 

questionário de Menezes (2009), foram: 
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1. Inter-relação com superiores/ chefias; 

2. Treinamento e desenvolvimento; 

3. Inter-relação com equipe; 

4. Inter-relação com a comunidade usuária dos serviços/ Imagem da Unidade; 

5. Satisfação pessoal. 

 

No que diz respeito à variável “Inter-relação com superiores/ chefias”, Robbins 

(2002, p. 303) afirma que “a liderança diz respeito ao enfrentamento da mudança, pois, os 

líderes estabelecem direções através do desenvolvimento de uma visão do futuro; depois 

engajam as pessoas, comunicando-lhes essa visão e inspirando-as a superar os obstáculos”. 

Nesse sentido, liderança seria a capacidade de influenciar um grupo em direção ao alcance de 

objetivos, e de administrar conflitos. 

O papel da liderança tem ganho importância no contexto das organizações, porque é 

das atitudes e exemplos do verdadeiro líder que se constroem verdadeiras equipas de trabalho, 

motivadas e aptas a empregarem todo o seu potencial e habilidades para o alcance dos 

objetivos organizacionais. A capacidade, que tem o líder, de delegar poderes, também 

fomenta a criatividade e o alto desempenho dos colaboradores. 

Os líderes precisam, por sua vez, de reconhecer as relações entre os objetivos 

individuais e organizacionais, empregando recursos necessários para o alcance de ambos, a 

fim de contribuir para a eficácia da empresa, ou seja, “o verdadeiro líder é identificado pelo 

comportamento dos integrantes da sua equipa, por suas demonstrações de comprometimento, 

iniciativa e satisfação” (Macedo et al., 2003, p.121). 

De acordo com Gil (2001), a eficácia dos líderes não está ligada aos seus traços 

pessoais. O autor passa a reconhecer, então, dois estilos de liderança: um orientado para a 

tarefa, o líder autoritário que vê seu subordinado como instrumento para alcançar os 

objetivos da organização, e o outro orientado para as relações humanas, o líder democrático, 

sempre atento à individualidade e necessidades pessoais. Já para Rizzatti (2002), a maneira de 

administrar as pessoas pode ser caracterizada por diversos estilos: autocrático, paternalista, 

burocrático, defensivo e profissional. 

Para Robbins (2002), os líderes podem surgir naturalmente dentro de um grupo, sem 

que, para isso, sejam formalmente indicados. Delineiam-se, assim, alguns papéis, dependendo 



[ Gestão da Qualidade em Serviços Públicos de Saúde ] 
Miriam Machado da Veiga 

 41 

do grau de abrangência da sua atuação e do fato de terem sido, ou não, formalmente 

designados. Segundo Macedo et al., (2003), os líderes podem ser: 

 

“1. Chefe: alguém investido de autoridade formal que ocupa o cargo, 

previsto na estrutura organizacional, e que tem autonomia para representar, 

comandar e decidir, no âmbito da sua função;  

2. Gerente: é a figura do chefe reforçada pelos conhecimentos e pelo 

exercício pleno das funções administrativas; 

3. Gestor-líder: aquele que, no exercício de qualquer função de comando 

permanente, ou temporária, formalmente designada, ou não, é capaz de 

influenciar a equipe e, sendo por ela legitimado, representá-la e conduzi-la 

numa determinada situação” (Macedo et al., 2003, p.110). 

 

Rizzatti (2002) ressalta a importância da questão do comportamento das chefias, da 

honestidade, da credibilidade e o Clima Organizacional, enfatizando que a personalidade do 

chefe tem um papel decisivo na maneira de conduzir a equipa de trabalho, e que o ato de 

chefiar, independente do estilo de liderança adotado, produz impacto sobre o comportamento 

e a motivação para o trabalho dos subordinados. 

No que concerne à variável “Treinamento e desenvolvimento”, considera-se que nas 

organizações atuais, que vivem a era da gestão do capital intelectual, as ações voltadas à 

capacitação das pessoas por meio de programas de formação, treino e desenvolvimento, 

ocupam uma grande dimensão e passam a considerar as necessidades e aspirações do 

indivíduo, as suas motivações e as dificuldades de aquisição de novos conhecimentos. 

Hoje, a execução dos programas de preparação tornou-se uma atividade de gerência e 

privilegia-se a preparação no local em que o indivíduo exerce as suas atividades, as reuniões 

pois, pretende-se a orientação dos grupos de trabalho e outras atividades a nível local, entre as 

quais o e-trainning - treinamento via Internet (Gil, 2001). 

Considerando as propostas deste estudo para a análise do Clima Organizacional de 

uma Unidade de Saúde Pública, é pertinente chamar atenção para alguns conceitos 

apresentados por Gil (2001): 

 educação: processo de desenvolvimento de capacidade física, intelectual e moral do 

ser humano visando a sua melhor integração individual e social; 

 educação profissional: é a que se volta para o mundo do trabalho e onde se originam 

os processos de formação, preparação e desenvolvimento profissional; 
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 formação: processo que visa proporcionar a qualificação necessária para o 

desenvolvimento de determinada atividade profissional e pode ocorrer em diferentes 

níveis, conforme qualificação requerida;  

 treinamento: refere-se ao conjunto de experiências de aprendizagem, centradas na 

posição atual da organização; 

 desenvolvimento: refere-se ao conjunto de experiências de aprendizagem não 

necessariamente relacionadas aos cargos que as pessoas ocupam atualmente, mas que 

proporcionam oportunidades para o crescimento e desenvolvimento profissional, 

envolvendo um compromisso maior com a capacitação das pessoas. 

 

 Desse modo, todos os processos voltados à aprendizagem, onde se incluem aqueles 

voltados à capacitação, como preparação e desenvolvimento, implicam mudanças no 

comportamento das pessoas, que devem incorporar novos conhecimentos, habilidades e 

atitudes, estando dispostas a assumir os riscos das mudanças e a inovação, de forma que não 

sejam apenas pessoas treinadas. 

Na “Inter-relação com a equipe” o relacionamento interpessoal refere-se à inter-

relação entre duas ou mais pessoas ou sistemas de qualquer natureza, de modo que a atividade 

de cada um seja influenciada, ou dependente da atividade exercida pelo outro (Rizzatti, 2002). 

De acordo com Kouzes citado por Rizzatti (2002, p. 68), “[...] os relacionamentos de 

apoio no trabalho são muito importantes para a manutenção da vitalidade pessoal e 

organizacional”, já que, ao compartilharem dos mesmos objetivos, as pessoas podem acabar 

por se interessarem umas pelas outras, mais do que simplesmente em termos profissionais. 

Os relacionamentos interpessoais quando saudáveis permitem que as pessoas entrem 

em contato umas com as outras, de modo que se ajudem a complementar as atividades das 

outras. O sentimento de não ser apenas parte, mas de algo maior, cria uma forte motivação 

para realização e satisfação pessoal, isto é, cria o sentido de equipa. 

Nas organizações as pessoas aprendem, e às vezes mudam. Quando se deparam com 

“diferenças”, veem os estranhos como ameaças às suas perspetivas e valores. “Quando se lida 

com uma questão difícil em qualquer grupo, o conflito é inevitável, de forma expressa ou 

latente; entretanto, as pessoas, na sua maioria, são avessas ao conflito nas suas famílias, 

comunidades e organizações” (Heifetz e Linsky, 2002, p. 121). 

Estes conflitos são expressos pelo comportamento, atitudes e expectativas das 



[ Gestão da Qualidade em Serviços Públicos de Saúde ] 
Miriam Machado da Veiga 

 43 

pessoas dentro da organização e seríamos ingénuos se imaginássemos organizações sem 

conflitos, pois as diversas formas de poder, e sua difusão heterogénea, transformam o meio 

social/organizacional num ambiente propício ao surgimento de conflitos (Rodrigues, 1999). 

As pessoas alienadas são as maiores indutoras de conflitos. 

A dicotomia entre os interesses individuais e organizacionais traz consequências 

inevitáveis impulsionando situações de conflito. São tensões latentes, originadas do conflito 

estrutural capital-trabalho que podem vir a transformar-se nas diversas formas de conflito 

dentro das organizações (Rodrigues, 1999). 

Os principais sintomas de conflitos dentro da organização, de acordo com Rodrigues 

(1999, p. 200), são: “as comunicações deficientes - lateral ou verticalmente -, a hostilidade e 

inveja intergrupal, a fricção interpessoal, a escala de arbitragem, as regras, normas e mitos, e 

o moral baixo do corpo funcional”. 

Basicamente, existem três condições antecedentes dos conflitos, e que são inerentes à 

natureza das organizações (Chiavenato, 2009, p. 32): 

 

“ - Diferenciação de grupos: como decorrência do crescimento da 

empresa cada grupo se especializa na busca de eficiência. Com a diferenciação, 

podem ser gerados conflitos na medida em que decorrem objetivos e interesses 

diferentes dos demais grupos da empresa. 

- Recursos compartilhados: se um grupo pretende aumentar a sua 

quantidade de recursos, um outro grupo terá de perder, ou abrir mão de uma 

parcela dos seus. Isso contribui para a percepção de que alguns grupos têm 

objetivos e interesses diferentes, ou até incompatíveis. 

- Interdependência de atividades: quando os grupos são altamente 

interdependentes no desenvolvimento de suas atividades, surgem oportunidades 

para que um grupo auxilie, ou prejudique, o trabalho dos demais, o que seria um 

indutor de conflitos. 

Os conflitos afetam e são sentidos nas organizações e para resolve-los é 

necessário o conhecimento do problema” (Chiavenato, 2009, p. 32). 

 

O papel da liderança é essencial para gerenciar os conflitos, e “o desafio da liderança 

ao tentar promover mudanças adaptativas é trabalhar as diferenças, as paixões e os conflitos 

de maneira a diminuir o potencial destrutivo e explorar as suas energias para fins 

construtivos” (Heifetz e Linsky, 2002, p. 122). 
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É necessário não subestimar a maneira pela qual as pessoas reagem aos conflitos 

internos nas organizações, nem a maneira pela qual são solucionados, pois estes influenciam 

os comportamentos que virão depois, bem como a qualidade da comunicação entre os grupos. 

Em todo e qualquer relacionamento durável, não conflituosos, requerer o sentido de equipe, 

pois o indivíduo encontra permanente motivação e envolvimento, o que dará segurança em 

relação à sua performance profissional. Percebe-se, também, que quanto maior grau de 

responsabilidade, maior será a sua aprendizagem, as perspetivas de evolução e, 

consequentemente, elevada a motivação. 

Na “Inter-relação com a comunidade usuária dos serviços/ Imagem da Unidade” a 

imagem de uma instituição transmite a visão da empresa e, por conseguinte, vai avaliar a 

qualidade e satisfação dos clientes quanto aos serviços prestados. Entende-se como imagem 

institucional o prestígio de que desfruta uma organização (Rizzati, 2002). 

Para Morgan (1996) a imagem resulta da combinação de um conjunto de perceções e 

sentimentos de identidade sobre diferentes variáveis que compõem a organização. Já para 

Kotler (2000) deve-se usar o termo imagem como a soma de crenças, atitudes e impressões 

que uma pessoa, ou um grupo, tem de um serviço, uma pessoa, um lugar ou uma instituição. 

A imagem não pode ser controlada pela empresa, é afetada por muitos fatores, ela 

tem vida própria. Torquato (2003) ao se reportar à imagem, diz que é importante visualizar a 

diferença entre imagem e identidade. A identidade é o caráter, o conceito básico, a 

personalidade da organização, enquanto a imagem é a extensão (a sombra) dessa identidade. 

Quando há distância entre elas, ocorre um processo de desgaste, chamado de dissonância, 

onde os desvios e distorções acabam desvirtuando as ideias básicas, os valores e os propósitos 

que se pretende agregar à imagem desejada, prejudicando a imagem externa da instituição. 

Reportando-se ao contexto desta pesquisa, ressalta-se que a UBS do Barbalho tem a 

sua imagem construída a partir da perceção que os clientes externos têm ao serem atendidos 

na linha de frente da Unidade e também pela comunicação boca-a-boca, conquistada através 

da sua história e das suas ações, passadas e presentes. Os colaboradores personificam a 

instituição, ajudando a compor a imagem para o cliente externo, comunicando através do seu 

comportamento. 

Como noutras organizações, a imagem positiva numa UBS, está na perceção que os 

clientes têm, a partir de suas experiências anteriores e dos seus colaboradores. Portanto, não 

adianta uma organização de serviços em saúde possuir tecnologia de ponta, ter produtividade, 
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participar em programas de planeamento de qualidade e estar segura de que o que oferece aos 

seus colaboradores é superior ao oferecido pelo mercado, se estes têm uma perceção diferente 

da administração, mostrando a sua insatisfação nas suas atitudes, prejudicando a construção 

da imagem da empresa e a qualidade dos serviços. 

Por isso, estar em sintonia com os colaboradores associando-a à excelência nos 

serviços, pode representar o diferencial competitivo das organizações que dependem do 

desempenho humano e da sua qualidade. 

A “satisfação pessoal” dos funcionários é o conceito mais presente entre os 

diferentes autores. Direta, ou indiretamente, os conceitos remetem à relação do clima interno 

e o grau de satisfação das pessoas, com o seu trabalho e com a organização. 

A satisfação pessoal é o produto de resultados decorrentes do objetivo alcançado, e é 

antecedida pela motivação, a qual implica movimento, ação para o alcance deste objetivo 

(Rizzati, 2002). 

Para Colossi e Caon (2002, p. 129) “a satisfação no trabalho como uma característica 

intrínseca do trabalhador, desde que ele tenha oportunidade de participar na vida 

organizacional e, tenha também atendidas suas expectativas de ganhos ou recompensas pelo 

seu desempenho”. Por isso, a satisfação pessoal está ligada aos desejos, necessidades do 

íntimo do indivíduo.  

Dentre as variáveis que mais interferem na satisfação pessoal e no clima das 

organizações pode-se citar: o salário recebido, o estilo de administração a que o indivíduo está 

submetido, a quantidade de preparação e as oportunidades de desenvolvimento que lhe são 

oferecidas, o que não é muito próprio do serviço publico. Deve-se acrescer a esta listagem: 

valores pessoais; estilo de vida; o próprio trabalho (tarefas, conflitos, ambiguidade e 

participação na tomada de decisões); a fixação de objetivos; o ambiente de trabalho 

(condições de trabalho, nível do cargo e salário, bem como o ambiente social); o estilo de 

liderança das chefias, bem como o grau de compatibilidade e relacionamento entre colegas.  

Todas estas variáveis devem ser analisadas de forma criteriosa e detalhada quando se 

analisa a satisfação pessoal de um colaborador. 

Em termos de abordagem teórica, existem três modelos básicos para explicar o grau 

de satisfação que um indivíduo experimenta no seu trabalho, como analisam Colossi e Caon 

(2002): 
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a) Teoria das Necessidades (Maslow e Herzberg) - onde a diferença entre o que uma 

pessoa necessita e o que ela efetivamente obtém como resultado do seu trabalho é 

o fator determinante para a sua satisfação na atividade que está a executar.   

b) Teoria da Dissonância (Lawler e Porter) – a satisfação no trabalho vai depender da 

discrepância entre aquilo que é recebido e aquilo que deveria ser recebido pelo 

indivíduo. 

c) Teoria da Eqüidade (J. Stacy Adams) “a satisfação no trabalho depende do 

equilíbrio entre o que o indivíduo recebe como resultado do trabalho, e aquilo que 

ele traz para o trabalho, ou seja, esforço, habilidades, experiência, vivência ou 

conhecimento. 

 

Portanto, pode afirmar-se que a satisfação do indivíduo no seu ambiente de trabalho, 

depende de vários fatores, sendo alguns deles de difícil compreensão. Tudo isto exige 

cuidados e atenção por parte do gestor. 

 

2.3.4. Instrumento de recolha de dados 

Como instrumento de recolha de dados, optou-se pelo inquérito por questionário. 

Este tipo de instrumento oferece como vantagens: o anonimato das respostas, a conveniência 

de ser respondido num momento oportuno e alcança um maior número de pessoas. 

De acordo com Lakatos e Marconi (2001, p. 201), o “questionário é um instrumento 

de recolha de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas sem a presença do entrevistador”.  

Gil (2002) aponta como vantagem da utilização de questionário para recolher 

informações, a garantia do anonimato das respostas, a conveniência daqueles que irão 

responder, o facto de se poder escolher o momento que julgue mais oportuno para responder e 

a possibilidade de atingir o maior número de pessoas. 

O modelo de questionário proposto para a Unidade de Saúde encontra-se em anexo 

(Anexo 3). Este instrumento pretendia abarcar, satisfatoriamente, todas as variáveis definidas, 

por isso, foram aplicadas cinquenta e sete questões fechadas de escolha múltipla. Antes da sua 

aplicação foi esclarecido aos intervenientes no estudo que no final da aplicação do 
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questionário haveria espaço para esclarecimentos e sugestões de melhoria.  

A relação entre as variáveis pesquisadas e as questões fechadas formuladas, 

encontra-se na tabela 2.1. 

 

Variáveis / Fatores Questões 

1.Comportamento das chefias (CC) 

2.Treinamento (T) 

01 a 15 

16 a 25 

3. Relacionamento interpessoal (RI) 26 a 33 

4. Satisfação pessoal 

5. Imagem da UBS 

34 a 38 

39 a 57 

 

Tabela 2.1: Relação das variáveis/questões 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Foi utilizado um teste de Clima Organizacional baseado na escala validada por 

Meneses et al. (2009). 

A Escala de Clima Organizacional validada por Meneses e os seus colaboradores foi 

desenvolvida especificamente para Organizações de Saúde e possui 64 itens dispostos em sete 

fatores. A adaptação realizada para a instrumentação da presente pesquisa resultou em apenas 

57 questões e 5 fatores, por se pensar serem fundamentais para responder à problemática que 

motivou o tema e os objetivos específicos do estudo. Assim, os cinco fatores foram: Fator 1: 

inter-relação com superiores; Fator 2: Treinamento e desenvolvimento; Fator 3: Inter-

relação da equipe; Fator 4: Inter-relação com a comunidade usuária dos serviços da USB/ 

Imagem; Fator 5 - Satisfação com o trabalho. 

 

2.3.5. Limitações metodológicas 

Ao escolher os procedimentos metodológicos para o nosso percurso investigativo, 

foram utilizados aqueles que se mostraram mais adequados. Porém, pode-se fazer algumas 

observações. Quanto à adoção do estudo de caso, como método de pesquisa, a interferência 

apresentada é que os resultados obtidos são válidos só para o caso em estudo, no entanto, isto 

não impede que, com certo cuidado, os mesmos possam servir de base para o 
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encaminhamento de outras pesquisas (Triviños, 1987). 

O questionário, enquanto técnica de recolha de dados, apresenta algumas limitações 

pertinentes a este estudo, pois não se conhecem as circunstâncias em que foi respondido, e as 

questões formuladas podem ter significados diferentes para cada sujeito pesquisado, 

interferindo na qualidade das respostas (Gil, 2002). Algumas questões podem, portanto, não 

terem sido compreendidas em sua plenitude pelos colaboradores. 

Embora se saiba que há inúmeras variáveis para avaliar o clima organizacional e 

qualidade dos serviços, selecionaram-se as variáveis pertinentes à organização estudada, de 

modo que as perguntas desta pesquisa fossem adequadamente respondidas. 
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CAPÍTULO III - Análise de Dados 

 
 

Neste capítulo é apresentada a análise dos dados recolhidos através da aplicação do 

questionário baseado em Menezes (2009) aos servidores da UBS - Barbalho.  

 

3.1 Apresentação dos resultados 

Após a recolha de dados procedeu-se ao tratamento e posterior análise, já que a 

importância não se encontra nos dados em si, mas na leitura e interpretação dos mesmos. Para 

operacionalizar esta análise, utilizou-se a interpretação descritiva dos dados procurando 

confrontá-los com o referencial teórico construído no corpus desta pesquisa. 

 
3.1.1. Perfil dos Servidores 

A tabela 3.1, abaixo, apresenta as características que permitem identificar o perfil dos 

servidores da UBS que fizeram parte do estudo. 

 Observando os dados apresentados, evidencia-se que o sexo feminino é o mais 

representativo dentro da amostra de 45 profissionais, numa população de 54 servidores, 

correspondendo a 75,6% do total dos inquiridos. 

 Quanto à faixa etária dos intervenientes do nosso estudo, 73,3% estão concentrados 

na faixa dos maiores de 50 anos, e isso pode ser relacionado ao alto índice de colaboradores 

com mais de trinta anos na profissão (57,8%). Esses dados também sugerem que a maioria 

dos profissionais que trabalham na UBS-Barbalho está perto da idade da reforma. 

Quanto ao estado civil, 57,8% dos inquiridos são casados, enquanto os solteiros 

correspondem a 26,7%, os separados/divorciados, a 13,3% e os viúvos, a 2,2%. 

Em relação à formação profissional, verifica-se que quase metade da amostra 

(44,4%) possui apenas nível médio. Os técnicos apresentam a segunda maior percentagem, 

com 35,6%, e os profissionais de nível superior, a minoria dos inquiridos, com 20,0%. 

Quanto aos anos de trabalho na unidade, tem-se que 48,9% dos inquiridos tem até 10 

anos na UBS, enquanto 28,9% deles tem mais de 20 anos. Por último, quanto ao vínculo, a 

maioria (44,4%) é da esfera federal do governo; 20,0%, estadual, e 35,6%, municipal. 
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Característica Variável 
Número de 
Inquiridos 

Percentagem 
Total de 

Inquiridos 

Sexo 
Feminino 34 75,6%  

45 Masculino 11 24,4% 

Faixa etária 

21-30 1 2,22% 
 
 

45 

31-40 4 8,88% 

41-50 7 15,55% 

Mais de 50 33 73,3% 

Estado Civil 

Casados 26 57,8% 
 
 

45 

Solteiros 12 26,7% 

Separados 6 13,3% 

Viúvas 1 2,2% 

Formação Escolar 

Superior 9 20,0% 
 

45 Técnico 16 35,6% 

Médio 20 44,4% 

Anos na Profissão 

Até 10 4 8,9% 
 
 

45 

De 11 a 20 4 8,9% 

De 21 a 30 11 24,4% 

Mais de 30 26 57,8% 

Anos trabalhando na 
Unidade 

Até 10 22 48,9% 
 

45 De 11 a 20 10 22,2% 
Mais de 20 13 28,9% 

Vinculo 

Federal 20 44,4% 
 

45 Estadual 9 20,0% 

Municipal 16 35,6% 

 

Tabela 3.1: O perfil dos servidores da UBS estudada 

Fonte: Elaboração Própria 

 

3.1.2. Análise dos fatores 

3.1.2.1. Fator inter-relação com superiores/ Comportamento das chefias 

Analisar o clima organizacional remete à necessidade de estudos diversos que 

possam subsidiar tomadas de decisão por parte dos gestores, uma vez que as metas 

preconizadas pelo Ministério da Saúde para o bem-estar nacional são aplicadas com maior 

efetividade pelas ações exercidas em cada UBS, que se configura como o principal núcleo de 

contato com a população, ou seja, o contato direto face a face. 

A qualidade na saúde não se deve apenas a políticas públicas, mas, acima de tudo, ao 
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desempenho dos seus profissionais. As UBS atuam no atendimento e na aplicação de práticas 

mais humanizadas e eficientes, mesmo sem ter, em muitos casos, as condições necessárias 

para ações mais eficazes no ambiente de trabalho. Os profissionais dependem dos gestores 

imediatos, assim como dos demais gestores, para que tenham um ambiente de trabalho mais 

propício ao desempenho das suas tarefas com a qualidade almejada. 

Para responder ao primeiro objetivo da investigação, realizou-se a análise do fator 

inter-relação com superiores para estudo do ambiente interno da UBS- Barbalho. De modo a 

compreender essa variável é importante conhecer alguns aspetos que dizem respeito ao 

ambiente interno da unidade.  

A Unidade é composta por servidores das três esferas do governo: federais, estaduais 

e municipais. Cada esfera tem um salário e direitos diferenciados, o que causa certo 

desconforto na equipa. Todos são avaliados anualmente, mas só os federais têm conhecimento 

desta avaliação, posicionando-se a favor ou contra o que é dito. Os restantes não têm 

conhecimento dessa avaliação e, por isso, mesmo não podem contestar, nem podem melhorar. 

Percebe-se que neste estudo de caso, 44,4% dos entrevistados são da esfera Federal. A atual 

administração tem pouco tempo na gestão da unidade. Estes dados devem ser avaliados, 

porém não fazem parte do instrumento de pesquisa, mas sim das informações dos servidores e 

das observações da investigadora. 

Conforme descrito pelos autores Macedo et al. (2003) a inter-relação da equipa de 

uma organização pública em saúde, com os seus superiores, reflete-se de forma direta na 

satisfação do servidor, podendo influenciar de forma indireta a qualidade dos serviços 

prestados pelo profissional. Como se pode observar na tabela 3.2, abaixo, foram dedicadas a 

este fator 15 questões, que foram subdivididas em três grupos, analisando fatores relativos à 

comunicação (fatores 1.3, 1.6, 1.10, 1.11 e 1.14), avaliação (1.4, 1.7, 1.12, 1.13 e 1.15) e 

comportamento da chefia imediata (1.1, 1.2, 1.5, 1.8 e 1.9). 

 

FATOR fr. SIM %SIM fr. NÃO %NÃO fr. NR %NR 
1.0 INTER-RELAÇÃO COM SUPERIORES             

1.1 
Confio nas decisões tomadas pelos 
meus superiores? 

30 66,7% 10 22,2% 5 11,1% 

1.2 
Meus superiores têm capacidade de 
motivar a equipe? 

33 73,3% 11 24,4% 1 2,2% 

1.3 
Meus superiores aceitam sugestões 
para melhoria do trabalho? 

30 66,7% 14 31,1% 1 2,2% 
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1.4 
Meus superiores encaram os erros não 
propositais como oportunidade de 
crescimento? 

28 62,2% 15 33,3% 2 4,4% 

1.5 
Meus superiores conhecem bem os 
aspectos técnicos do seu trabalho 

29 64,4% 15 33,3% 1 2,2% 

1.6 
Meus superiores me mantém 
informado sobre as metas da 
unidade? 

27 60,0% 17 37,8% 1 2,2% 

1.7 
Recebo elogios dos meus superiores 
pela qualidade do meu trabalho? 

27 60,0% 17 37,8% 1 2,2% 

1.8 
Meus superiores têm uma visão clara 
sobre nossas metas e como fazer para 
alcança-las? 

26 57,8% 16 35,6% 3 6,7% 

1.9 
Participo das decisões que atingem o 
meu trabalho? 

28 59,6% 16 34,0% 3 6,4% 

1.10 
A comunicação com meus superiores é 
fácil e aberta? 

32 71,1% 11 24,4% 2 4,4% 

1.11 
Sou informado sobre a contribuição do 
meu trabalho para os resultados da 
minha unidade? 

25 55,6% 16 35,6% 4 8,9% 

1.12 
Existe igualdade de tratamento entre 
chefia e subordinados? 

30 66,7% 15 33,3% 0 0,0% 

1.13 
Sou avaliado de acordo com os 
resultados do meu trabalho? 

27 60,0% 17 37,8% 1 2,2% 

1.14 
Sou informado pelo meu chefe sobre 
os assuntos relativos à unidade na 
qual trabalho? 

29 64,4% 16 35,6% 0 0,0% 

1.15 
Considero que os servidores se 
sentem livres para expressar 
abertamente suas opiniões? 

24 53,3% 19 42,2% 2 4,4% 

  Max 33 0,7333333 19 0,4222222 4 0,0888889 

  Min 24 0,5333333 10 0,2222222 0 0 

  % 62,8%   33,2%   3,2%   

 
Tabela 3.2: Inter-relação com superiores 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Em relação à comunicação, observamos os fatores: 1.3 com uma percentagem 

positiva de 66,7% onde os superiores aceitam sugestões para melhorar o trabalho; 1.6, 

igualmente com uma percentagem positiva de 60,0%, em que os superiores mantém 

informada a equipa sobre as metas da unidade; 1.10 que apresenta 71,1% onde a comunicação 

com os superiores é fácil e aberta; 1.11 com percentagem de 55,6% que se refere ao facto dos 

membros da equipa serem informados sobre contribuição do seu trabalho para resultado na 

unidade e o fator 1.14 com 64,4% de respostas positivas para informação que o chefe dá sobre 

os assuntos relativos à unidade. Analisando com mais pormenor a mesma tabela 3.2, nota-se 

que apesar de em alguns fatores as respostas serem positivas, as percentagens apresentam uma 

redução bastante substancial, como é o caso dos fator 1.10, onde a comunicação fácil e aberta 
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é de 71,1%. No entanto, no fator 1.11, há uma incoerência, pois há uma redução para 55,6% e 

na “não respondida” de 8,9%, para ser informado sobre o contributo no trabalho. A mesma 

análise foi feita para os fatores 1.6 e 1.8, onde consideram que os superiores não têm uma 

visão clara sobre as metas nem como fazer para alcançá-las. Os colaboradores queixam-se da 

falta de uma comunicação feita em registo e repassada para todos uniformemente. Pedem um 

boletim atualizado sobre os procedimentos a serem realizados ou sobre as mudanças que 

venham a ocorrer, além de solicitarem reuniões periódicas com toda a equipa da unidade, para 

troca de experiência entre eles.  

No que diz respeito ao comportamento das chefias, percebe-se pelos fatores: 1.1 com 

percentagem positiva de 66,5% que confiam nas decisões tomadas pelos seus superiores; 1.2 

com valores de 73,3% que os superiores têm a capacidade motivar a equipa; 1.5 com 64,4% 

que os superiores conhecem bem os aspetos técnicos do trabalho; 1.8 com percentagem 

positiva de 57,8% que há uma visão clara dos superiores sobre as metas e como fazer para 

alcançá-las; 1.9 com 59,6% de respostas a apontar que há participação do colaborador nas 

decisões que se referem ao trabalho. Em relação ao comportamento das chefias, existem 

indícios de estímulo na participação, muito embora isso não seja muito claro: No fator 1.2, 

73,3% responderam que os superiores têm capacidade de motivar a equipa, porém no fator 

1.11, 16 colaboradores (35,6%) responderam que não são informados sobre a contribuição do 

seu trabalho para os resultados da unidade, e 17 colaboradores (37,8%) afirmaram que não 

recebem elogios dos superiores pela qualidade do seu trabalho, no fator 1.7. 

Os fatores que se referem à avaliação mostram que para 62,2%, os superiores 

encaram os erros como oportunidade de crescimento (fator 1.4); 60,0% recebem elogios dos 

superiores pela qualidade do trabalho realizado (fator 1.7); 66,7% verificam existir igualdade 

de tratamento entre a chefia e subordinados (fator 1.12); 60,0% é avaliado de acordo com os 

resultados do seu trabalho (fator 1.13) e para 53,3% os servidores sentem-se livres para 

expressar abertamente as suas opiniões (fator 1.15). 

No cômputo geral, o resultado foi positivo no que diz respeito à inter-relação com os 

superiores. 

 

3.1.2.2. Fator Treino-Formação e desenvolvimento 

O Treino é uma atividade de administração que favorece e cria oportunidades dentro 

de uma organização. Como afirmou Gil, 2001 é o conjunto de experiências de aprendizagem, 

não necessariamente relacionadas ao cargo, que proporcionam crescimento e 
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desenvolvimento profissional.   

O treinamento faz parte do segundo objetivo desta dissertação e avalia as 

oportunidades que os colaboradores da UBS detêm para se qualificar (fatores 2.1, 2.2 e 2.3 da 

tabela 3.3, abaixo), atualizar (2.4, 2.5 e 2.6) e crescer profissionalmente (2.7, 2.8, 2.9 e 2.10) 

 

FATOR   fr. SIM %SIM fr. NÃO %NÃO fr. NR %NR 
2.0 TREINO-FORMAÇÃO             

2.1 

O que tenho aprendido nos 
treinamentos oferecidos na 
unidade melhora minhas 
condições de trabalho? 

18 40,0% 19 42,2% 8 17,8% 

2.2 

O que tenho aprendido nos 
treinamentos oferecidos pela 
Secretaria melhora minha 
produtividade? 

24 53,3% 16 35,6% 5 11,1% 

2.3 

Os programas de treinamento e 
desenvolvimento têm procurado 
desenvolver o potencial técnico 
dos servidores da unidade? 

21 46,7% 20 44,4% 4 8,9% 

2.4 

Os programas de treinamento e 
desenvolvimento têm procurado 
desenvolver o potencial humano 
dos servidores da unidade? 

19 42,2% 21 46,7% 5 11,1% 

2.5 
Os últimos treinamentos que 
recebi pela secretaria atenderam 
às minhas expectativas? 

19 42,2% 22 48,9% 4 8,9% 

2.6 

Os conhecimentos que adquiro em 
programas de treinamento e 
desenvolvimento são aplicados no 
meu trabalho? 

23 51,1% 17 37,8% 5 11,1% 

2.7 
Participo do levantamento de 
minhas necessidades de 
treinamento e desenvolvimento? 

14 31,1% 28 62,2% 3 6,7% 

2.8 

Os programas de treinamento e 
desenvolvimento preparam 
realmente o profissional para 
desempenhar as atividades do 
cargo que ocupa? 

16 35,6% 24 53,3% 5 11,1% 

2.9 
Na minha unidade existe plano de 
treinamento e desenvolvimento 
para todos os servidores? 

9 20,0% 35 77,8% 1 2,2% 

2.10 
Realizo o meu plano de 
treinamento e desenvolvimento 
de forma negociada? 

11 24,4% 29 64,4% 5 11,1% 

  Max 24 0,5333333 35 0,7777778 8 0,1777778 

  Min 9 0,2 16 0,3555556 1 0,0222222 

  % 38,7%   51,3%   10,0%   

 
Tabela 3.3: Treino-Formação 

Fonte: Elaboração Própria 

 



[ Gestão da Qualidade em Serviços Públicos de Saúde ] 
Miriam Machado da Veiga 

 55 

 

As ações sobre preparações e desenvolvimento evidenciadas na tabela 3.3 

demonstram um elevado grau de insatisfação dos inquiridos, como se pode verificar pela 

análise dos resultados às questões do fator 2.1, 2.2 e 2.3. Além disso, um percentual 

significativo de servidores não desejou responder. Efetivamente, a tabela mostra uma 

percentagem de 42,2% para o ‘não’ terem aprendido nada nos treinamentos oferecidos que 

melhorasse as condições de trabalho e 17,8% ‘sem resposta’ relativamente ao fator 2.1; uma 

percentagem de 35,6% relativamente a não ter aprendido nada nos treinamentos oferecidos 

pela secretaria que melhorasse a sua produtividade no que concerne ao fator no fator 2.2 e 

mais 11,1% que não responderam a este fator e 44,4% das respostas ao fator 2.3 mostram que 

os programas de treinamento e desenvolvimento não têm procurado desenvolver o potencial 

técnico dos servidores da unidade.  

Na verdade, a tabela 3.3 deixa transparecer que os colaboradores realizaram 

treinamentos que não os satisfizeram, como se pode aferir pela análise das respostas aos 

fatores 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 uma vez que apresentam valores percentuais quase a rondar os 

50,0% na resposta ‘não’. Além disso, 77,8% responderam que não existe um plano de treino e 

desenvolvimento para todos os servidores (fator 2.9).   

As necessidades de formação não são solicitadas junto dos colaboradores, e não são 

reconhecidas pela divisão de Recursos Humanos da secretaria. Esta realidade percebe-se nas 

respostas aos fatores 2.6, 2.7 2.8 e 2.10. Esses fatores mostram que para 37,8% dos inquiridos 

os conhecimentos adquiridos em programas de treinamento e desenvolvimento não são 

aplicados no seu trabalho (fator 2.6); 62,2% não participa no levantamento das necessidades 

de treinamento e desenvolvimento (fator 2.7); para 53,3% os programas de treinamento e 

desenvolvimento não preparam realmente o profissional para desempenhar as atividades do 

cargo que ocupa (fator 2.8) e 64,4% não realiza o seu plano de treinamento e desenvolvimento 

de forma negociada. 

 

3.1.2.3. Fator Inter-relação com a equipe 

O fator Inter-relação com a equipe se refere à qualidade dos relacionamentos no 

trabalho, e a importância de sua aplicação está no fato de que “a vida quotidiana é 

caracterizada pela vida em grupo, pois a todo momento o indivíduo está se relacionando com 

outras pessoas” (Bock; Furtado; Teixeira, 1999). 
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Na tabela 3.4, abaixo, pode-se analisar o sentido de cooperação e amizade (fatores 

3.1, 3.3 e 3.8), de acolhimento (3.2), de confiança e relacionamento (3.4 e 3.5), e de 

companheirismo (3.6 e 3.7). 

 

 

FATOR fr. SIM %SIM fr. NÃO %NÃO fr. NR %NR 
3.0 INTER-RELAÇÃO DA EQUIPE             

3.1 
O trabalho da minha equipe é 
bem distribuído entre os 
servidores? 

23 51,1% 21 46,7% 1 2,2% 

3.2 
Sou acolhido como um 
importante membro da minha 
equipe de trabalho? 

39 86,7% 5 11,1% 1 2,2% 

3.3 
Na minha equipe existe 
cooperação para o alcance das 
metas? 

33 73,3% 10 22,2% 2 4,4% 

3.4 
Eu confio nas pessoas da equipe 
em que trabalho? 

40 88,9% 3 6,7% 2 4,4% 

3.5 
No meu grupo de trabalho, as 
pessoas possuem um bom 
relacionamento? 

38 84,4% 6 13,3% 1 2,2% 

3.6 

Na minha equipe tenho 
condições de ensinar o que sei 
aos meus colegas e aprender 
com eles? 

42 93,3% 2 4,4% 1 2,2% 

3.7 
No meu grupo de trabalho 
existe liberdade de falar, criticar, 
sugerir e trocar ideias? 

38 84,4% 6 13,3% 1 2,2% 

3.8 
Existe um forte sentido de 
trabalho em equipe dentro da 
minha unidade? 

32 71,1% 12 26,7% 1 2,2% 

  Max 42 0,9333333 21 0,4666667 2 0,0444444 

  Min 23 0,5111111 2 0,0444444 1 0,0222222 

  % 0,7916667   0,1805556   0,0277778   

 
 

Tabela 3.4: Inter-relação com a equipe 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

O fator 3.2 patente na tabela 3.4 apresenta uma percentagem de 86,7% nas respostas 

positivas (sim) o que demostra que os colaboradores se sentem bem acolhidos pelos seus 

colegas de trabalho e mantêm o sentido de equipa.  

Observou-se também que o trabalho não esta bem distribuído e bem aproveitado 

dentro do perfil de cada participante, mas no geral existe sentido de cooperação e amizade, 

como mostra o fator 3.1 com uma percentagem de 51,1% ao ‘sim’. Em relação à cooperação o 

fator 3.3 sugere que existe sentido de equipa, uma vez que apresenta uma percentagem 73,3%. 

A confiança entre os colaboradores está evidenciada no fator 3.4, com 88,9% dos inquiridos 
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tendo respondido que confiam nas pessoas da equipa. O sentido de companheirismo também 

apresenta uma elevada percentagem como pode ser conferido nos fatores 3.6, (93,3%) e 3.7 

(84,4%). Percebe-se ainda uma genuína colaboração e forte sentido de trabalho em conjunto. 

Demonstram sentido de dedicação e carinho pela Unidade em que trabalham, e amizade ou 

bom relacionamento entre a maioria dos membros da equipe, como se pode verificar no fator 

3.8, onde 71,1% responderam que existe um forte sentido de trabalho em equipe dentro da 

unidade, e no fator 3.5 em que 84,4% afirmaram existir um bom relacionamento entre as 

pessoas no grupo de trabalho. 

 

 

3.1.2.4. O fator inter-relação com a comunidade/ imagem 

Esse fator, que vai ao encontro do nosso quarto objetivo de investigação, está muito 

ligado aos usuários, uma vez que se tem em consideração o que eles percebem da qualidade 

do serviço que recebem. Esse fator pode depender de muitas condicionantes, tanto do 

desempenho humano, quanto das condições que lhes são prestadas.  

Rizzatti (2002) analisa que a imagem de uma organização resulta da história das suas 

ações e dos seus posicionamentos. Desse modo, de acordo com as informações colhidas, trata-

se de uma Unidade de referência em termos de acolhimento e atendimento ao paciente, 

recebendo elogios da comunidade. Recebem utentes de todas as partes da Cidade do Salvador 

e de outros Municípios. Os dados obtidos através do questionário, presentes na tabela 3.5 

abaixo, permitem observar que existe um bom serviço prestado e qualidade no atendimento, 

ao menos do ponto de vista dos colaboradores. Os fatores 4.1 e 4.4 estão relacionados à 

imagem da unidade, e os fatores 4.2, 4.3 e 4.5 à imagem da secretaria. 

 

 

FATOR fr. SIM %SIM fr. NÃO %NÃO fr. NR %NR 

4.0 
INTER-RELAÇÃO COM A 
COMUNIDADE USUÁRIA DOS 
SERVIÇOS             

4.1 
A UBS tem uma boa imagem 
dentro da comunidade? 

37 82,2% 4 8,9% 4 8,9% 

4.2 
A Secretaria tem uma boa 
imagem dentro da comunidade? 

24 53,3% 17 37,8% 4 8,9% 

4.3 
Na Secretaria existe um sistema 
eficaz para resolver as 
reclamações da comunidade? 

22 48,9% 21 46,7% 2 4,4% 
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4.4 

Existe um bom relacionamento 
entre os servidores e as pessoas 
que fazem uso dos serviços 
oferecidos pela secretaria? 

40 88,9% 3 6,7% 2 4,4% 

4.5 
Os usuários dos serviços de 
saúde reconhecem o trabalho 
dos servidores da Secretaria? 

28 62,2% 14 31,1% 3 6,7% 

  
Max 40 

0,888888
9 

21 
0,466666

7 
4 

0,088888
9 

  
Min 22 

0,488888
9 

3 
0,066666

7 
2 

0,044444
4 

  
% 

0,671111
1 

  
0,262222

2 
  

0,066666
7 

  

 
Tabela 3.5: Inter-relação com a comunidade usuária dos serviços 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

  

A maioria dos inquiridos respondeu positivamente às questões relacionadas à inter-

relação com a comunidade usuária dos serviços, e é possível observar assim que, de um modo 

geral, os colaboradores talvez percebam que a comunidade usuária é receptiva em relação aos 

serviços prestados. No fator 4.1, 82,2% afirmaram que a UBS tem uma boa imagem dentro da 

comunidade, e essa possível sensação de prestígio pode ser motivo de satisfação e 

consequente melhor desempenho no trabalho. Relativamente ao relacionamento entre os 

servidores e as pessoas que fazem uso dos serviços oferecidos pela secretaria, a maioria dos 

inquiridos (88,9%) considera existir um bom relacionamento.  

Porém, existe um desgaste na Imagem que a Secretaria de Saúde passa para a 

população de um modo geral pois, conforme mostra o fator 4.2, 37,8% dos respondentes acha 

que a Secretaria não tem uma boa imagem dentro da comunidade. Além disso o fator 4.3 

mostra que para 46,7% não existe um sistema eficaz para resolver as reclamações da 

comunidade. A secretaria dispõe da ouvidoria1, porém não há uma clareza sobre as atividades 

por eles desenvolvidas. 

É importante esclarecer que, na maioria das vezes, os utentes percebem que muitas 

coisas que não são solucionadas pelo servidor, dependem da estrutura governamental. A 

comunidade percebe ainda a falta de manutenção física do ambiente e a falta de insumos. 

                                                        
1 A Ouvidoria é um órgão responsável por receber manifestações, como reclamações, denúncias, elogios, criticas e sugestões dos 

cidadãos, instituições, entidades, Agentes públicos (Servidores e políticos), quanto aos serviços e atendimentos prestados por determinado 
órgão ou setor. 
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Perante isso, é a boa vontade do colaborador, que procura soluções imediatas para os 

problemas que existem. Porém, por mais que os profissionais desejem prestar os serviços, a 

falta de condições para tal não permite. Caso houvesse uma boa divulgação, com informações 

corretas, o utente poderia não sofrer os danos que sofre. Poderiam, se bem informados, ir 

direto a unidades específicas para cada caso. 

No entanto, a análise da tabela 3.5 permitiu verificar que a UBS apresenta uma boa 

imagem e inter-relação com a comunidade, o que não acontece com a Secretaria de Saúde. 

Isso denota-se pelos usuários quando falam do estado físico da Unidade de Saúde, que está a 

passar por uma drástica reforma na sua estrutura física. Este fato pode ser indício da 

preocupação com estado atual da saúde que o prefeito tem demonstrado. Espera-se uma 

mudança na situação exposta. 

 

3.1.2.5. O fator satisfação com o trabalho  

Este fator é o produto de resultados decorrentes do objetivo alcançado, e é 

antecedido pela motivação, conforme reflete Rizzatti (2002). Assim, a satisfação no trabalho, 

tem diversos fatores, desde a remuneração, ao ambiente físico, aos esforços, às habilidades, às 

vivências, conhecimento, entre outros. 

Este é o quinto objetivo desta dissertação e é analisado em 4 grupos: condições de 

trabalho (5.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.17, 5.18 e 5.19), segurança (5.3, 5,4 e 5.5), remuneração (5.14, 

5.15, 5.16), inter-relação com a secretaria da saúde (5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 e 5.13) 

 

 

FATOR fr. SIM %SIM fr. NÃO %NÃO fr. NR %NR 

5.0 
SATISFAÇÃO COM O 
TRABALHO             

5.1 
As condições do meu local de 
trabalho são satisfatórias? 

9 20,0% 35 77,8% 1 2,2% 

5.2 

Na minha unidade existem 
recursos de trabalho 
adequados para a realização 
do meu trabalho? 

13 28,9% 32 71,1% 0 0,0% 

5.3 
A Secretaria se preocupa com 
a minha segurança no 
trabalho? 

7 15,6% 38 84,4% 0 0,0% 

5.4 
Existem medidas de segurança 
adequadas para a execução 
do meu trabalho? 

10 22,2% 34 75,6% 1 2,2% 

5.5 
Os equipamentos de trabalho 
são adequados para garantir a 

13 28,9% 29 64,4% 3 6,7% 
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segurança do servidor? 

5.6 
A Secretaria se preocupa com 
meu bem-estar no trabalho? 

9 20,0% 35 77,8% 1 2,2% 

5.7 
Tenho as condições 
necessárias para a realização 
do meu trabalho? 

12 26,7% 33 73,3% 0 0,0% 

5.8 
Conheço o planejamento 
estratégico da Secretaria? 

5 11,1% 40 88,9% 0 0,0% 

5.9 
Conheço os indicadores e as 
metas traçadas pela 
Secretaria? 

6 13,3% 39 86,7% 0 0,0% 

5.10 
Conheço a estrutura 
organizacional da Secretaria? 

7 15,6% 38 84,4% 0 0,0% 

5.11 
Consigo aplicar nas minhas 
atividades diárias as diretrizes 
do planejamento estratégico? 

14 31,1% 27 60,0% 4 8,9% 

5.12 

A Secretaria tem realizado as 
mudanças necessárias visando 
ao seu crescimento e 
desenvolvimento? 

16 35,6% 26 57,8% 3 6,7% 

5.13 
Na Secretaria, os servidores 
são estimulados a participar 
das contínuas mudanças? 

11 24,4% 34 75,6% 0 0,0% 

5.14 

Minha remuneração é 
compatível com as 
responsabilidades do trabalho 
que realizo? 

14 31,1% 31 68,9% 0 0,0% 

5.15 
Minha remuneração está de 
acordo com a praticada pelo 
mercado? 

13 28,9% 32 71,1% 0 0,0% 

5.16 
De um modo geral, estou 
satisfeito com a minha 
remuneração? 

18 40,0% 27 60,0% 0 0,0% 

5.17 

Tenho apresentado sintomas 
de nervosismo, preocupação, 
tristeza, tensão etc. por causa 
do meu dia de trabalho? 

11 24,4% 34 75,6% 0 0,0% 

5.18 

Tenho apresentado sintomas 
de perda de sono, dor de 
cabeça, dor de barriga, tremor 
nas mãos etc. por causa do 
meu dia de trabalho? 

5 11,1% 40 88,9% 0 0,0% 

5.19 

O trabalho que realizo 
prejudica minhas relações 
com a comunidade, família, 
lazer etc.? 

7 15,6% 38 84,4% 0 0,0% 

  Max 18 0,4 40 0,8888889 4 0,0888889 

  Min 5 
0,111111

1 26 0,5777778 0 0 

  % 
0,23391

81   
0,750877

2   
0,0152

047   

 

Tabela 3.6: Satisfação com o trabalho 
 

Fonte: Elaboração Própria 
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Por muitos motivos, já esclarecidos nas análises anteriores, o colaborador da saúde 

não passa por um período de motivação no seu trabalho. Recebem críticas severas e são 

acusados de negligência, quando muitas coisas fogem à alçada dos mesmos. 

Para 77,8% dos inquiridos as condições do seu local de trabalho não são satisfatórias 

(fator 5.1); para 71,1% não existe, na sua unidade, recursos de trabalho adequados para a 

realização do trabalho (fator 5.2); para 77,8% a Secretaria não se preocupa com o bem-estar 

no trabalho (fator 5.6), e para 73,3% não há condições necessárias para a realização do seu 

trabalho (fator 5.7.) 

Além disso, o trabalho é realizado sem segurança física dos servidores, conforme 

pode ser analisado nos fatores: 5.3, com percentagem de 84,4% afirmando que a Secretaria 

não se preocupa com a segurança dos colaboradores no trabalho; 5.4, em que 75,6% 

afirmaram que não existem medidas de segurança adequadas para a execução do seu trabalho; 

e 5.5, onde 64,4% responderam que os equipamentos de trabalho não são adequados para 

garantir a segurança do servidor da UBS. Não existe conhecimento por parte do colaborador 

sobre: planeamento estratégico, indicadores e metas da Secretaria e Ministério da Saúde, nem 

a estrutura organizacional, ou se fazem parte das diretrizes, não são ouvidos e nem 

estimulados a participarem das decisões e mudanças necessárias ao serviço que prestam, tal 

como se pode aferir pelo elevado número de resposta na variável ‘não’ aos fatores: 5.8 

(88,9%); 5.9 (86,7%); 5.10 (84,4%); 5.11 (60,0%); 5.12 (57,8%) e 5.13 (75,6)%. 

De um modo geral, os colaboradores encontram-se insatisfeitos com remuneração e 

com falta de um plano de cargos e salários, o que possivelmente não os motiva a investir na 

melhoria da sua carreira como profissional, tal como se pode constatar pela análise dos 

fatores: 5.14, onde 68,9% afirmaram que a sua remuneração não é compatível com as 

responsabilidades do trabalho que realiza; 5.15, em que 71,1% responderam não à questão 

“Minha remuneração está de acordo com a praticada pelo mercado?”, e 5.16, que mostra que 

60% dos inquiridos não estão satisfeitos com suas remunerações. 

A análise dos dados da tabela 3.6 permite ainda verificar que não existe indicativo 

sobre o trabalho influenciar na saúde e comportamento dos mesmos. Porém, existem registos 

de afastamento por licença médica, onde os colaboradores apresentam lesões por esforço 

repetitivos, o que demonstra a falta de clareza neste tipo de questionamento visível nos fatores 

5.17 (75,6%); 5.18 (75,6%) e  5.19 (84,4%). Portanto, demonstram-se satisfeitos com o 
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trabalho que realizam, sentem-se úteis à sociedade e o trabalho realizado não prejudica as 

relações fora dele, ou com os familiares. 

A análise em relação à motivação com o trabalho permite aferir que os colaboradores 

da UBS – Barbalho não estão se sentindo especialmente motivados. Apesar de demonstrarem 

que estão satisfeitos com o trabalho que eles desenvolvem, as condições em que realizam este 

trabalho não são de qualidade desejável, pela falta de um ambiente salutar e insumos.   

 

Conclusões 

A motivação no trabalho tem sido motivo de estudo do comportamento 

organizacional. Desvincular as metas do trabalhador e as estratégias utilizadas para motivar o 

profissional leva ao insucesso dentro de qualquer organização. É necessário compreender que 

cada indivíduo e cada organização têm caráter único e as suas peculiaridades, e por isso 

devem ser cuidados individualmente. 

Assim sendo, estratégias específicas e diretivas devem ser desenvolvidas para atingir 

o maior número possível dentro do grupo alvo. Partindo deste pressuposto é que este estudo 

pretendia analisar a motivação dos servidores públicos da Unidade básica de saúde do 

Barbalho através da pergunta de partida: “O ambiente de trabalho da UBS Barbalho possui a 

qualidade organizacional necessária, contribuindo para que os seus servidores possam 

desempenhar as suas atribuições? Sendo assim, qual a perceção que os colaboradores, 

servidores públicos da saúde, da UBS têm do ambiente interno de trabalho, com relação a 

motivação, ao qual estão inseridos?”.  

A revisão da literatura incidiu sobre gestão de pessoas, clima e cultura 

organizacional, teoria da motivação e qualidade de serviço.  

Pelos resultados obtidos, constatamos que os fatores relacionados à motivação, 

referidos pelos colaboradores como relevantes para o trabalho, diminui em relação ao 

ambiente de trabalho no qual estão inseridos e no reconhecimento das suas práticas 

profissionais! Esta correlação poderá ser explicada pelo seguinte: o trabalhador que se sente 

integrado na entidade, cujo trabalho é reconhecido, naturalmente está satisfeito com a situação 

de trabalho, já que as condições físicas e higiénicas do trabalho não proporcionam por si só 

satisfação, como defendido por Herzberg (1996). 

Ficou clara a perceção positiva que os servidores atribuem ao sentido de equipa, 
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companheirismo e trabalho, e a boa relação com os colegas. A inter-relação entre os membros 

da equipa se mostrou adequada e até mesmo impressionante, considerando que o ambiente de 

trabalho não é ideal, o que sustenta a ideia do companheirismo e acolhimento entre eles estar 

influenciando positivamente a satisfação dos colaboradores. 

Destacando as variáveis com menor satisfação, encontram-se: a remuneração, as 

recompensas, oportunidade de desenvolver novas competências, avaliações de desempenho, 

condições físicas de trabalho, ações de formação e preparação, equipamentos e segurança.   

A análise dos dados permitiu concluir que o ambiente físico da USB não corresponde 

às expectativas, e não existe medidas adequadas de segurança física.  

Tendo como base os pontos negativos que foram identificados através do estudo, 

apontamos algumas propostas para uma possível intervenção no clima organizacional da 

UBS. Acreditamos evidentemente que ao se realizar melhorias no ambiente interno de 

trabalho haverá melhorias no clima de uma organização. Assim sendo, sugerimos que haja: 

 Concurso interno: muitos colaboradores investiram em graduações, mestrados e 

doutorados, mas continuam a exercer atividades de quando ingressaram no serviço 

público. Com isso, estão pouco satisfeitos com seu progresso profissional. As 

instâncias superiores dos órgãos de saúde, poderiam oferecer concursos internos, 

dando oportunidade a todos os profissionais que investiram nos seus estudos. 

 

 Avaliação de desempenho: padronizar e informar o processo de avaliação, para que 

todos recebam o mesmo tipo de atenção e tratamento. Inclusive os gestores deveriam 

ser avaliados pelos colaboradores, o que se sabe que não acontece no setor público. 

 

 Plano de cargos e salários: o desenvolvimento de um plano de cargos e salários justo, 

para que haja equiparação em todas as esferas dos governos: municipal, estadual e 

federal. Assim, oferecer-se-ia oportunidade no avanço e igualdade profissional. Está 

determinado pela constituição brasileira que os profissionais que trabalham numa 

mesma área, num mesmo local de trabalho e fazem os mesmos serviços, devem ter 

direitos iguais, no entanto, isso não é visto na prática.  

 

 Ambiente físico saudável: o ambiente físico influencia diretamente no estado de 

ânimo dos colaboradores. O grupo pesquisado ao responder o questionário, fez 
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referência sobre o fato do ambiente físico não ser adequado e aguardam melhoria com 

o término da reforma pela qual passa a unidade de saúde do Barbalho. 

 

 Comunicação horizontal: há a necessidade de uniformidade nas informações e tomada 

de conhecimento atualizado. É necessário que as informações sejam uniformes e 

registradas num boletim que deve ser colocado ao alcance de todos. 

 

 Capacitação: foi observado que a maioria dos profissionais pesquisados se queixam da 

falta de treinamento/ capacitação.  

 

 Participação dos servidores na elaboração das políticas, planos e projetos da saúde, 

pois são eles que lidam diretamente com os problemas. 

 

 Reconhecimento do trabalho realizado através de prémios/bonificações, favorecendo a 

satisfação no serviço que prestam. 

 

 

Portanto, este estudo pode resultar numa estratégia dos recursos humanos dos órgãos de saúde 

pública, uma vez que é desafiante e apresenta conclusões que podem vir a melhorar o clima 

das Unidades de saúde. A partir desta investigação podem surgir estudos semelhantes noutra 

UBS, abrindo espaço para inovações e possibilidades. 
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Anexo 1 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Caríssimo, 

 

 

O objeto deste estudo é a investigação da concepção dos servidores da Unidade Básica de 

Saúde (UBS) do Barbalho / Centro Histórico, sobre Gestão de Qualidade com enfoque no 

clima organizacional. A finalidade do estudo é apresentar à Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro em Portugal, tese para obtenção do grau de Mestre em Gestão dos Serviços de 

Saúde. Para tanto, convidamos você a participar da aplicação do instrumento já validado para 

este fim, na área de saúde, “questionário de Meneses", que será aplicado em sala reservada 

com a presença do participante e da pesquisadora, onde serão perguntados sobre a inter-

relação com superiores; treinamento; inter-relação da equipe; inter-relação com a comunidade 

usuária dos serviços, e satisfação com o trabalho. 

 

O (a) senhor (a) foi escolhido (a) para participar do estudo por ser servidor desta UBS, sendo 

de modo voluntário e suas informações serão resguardadas em sigilo, assim como qualquer 

identificação referentes a vossa pessoa, leia este documento com bastante atenção antes de 

assiná-lo. Caso haja alguma palavra ou frase que o (a) senhor (a) não consiga entender, 

converse com o pesquisador, a assistente social Míriam Rita Machado da Veiga, que poderá 

ser encontrada na UBS- Barbalho Rua Arthur Mendes de Aguiar, 04 - Barbalho ou  em seu 

endereço Rua Fernando Meneses de Goes, 285/303, Pituba, ou pelos telefones: (71) 9982-

7517 e ( 71) 3042-2208, que poderá a qualquer momento esclarecer alguma dúvida sobre o 

assunto. 

Havendo interesse em participar do estudo e tendo conhecimento do que se trata e do total 

sigilo, solicitamos que dê seu consentimento neste documento. Uma das vias ficará anexada 

ao questionário e a outra deverá ficar com você. 
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Anexo 1 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA 

 

1. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios 

relacionados à pesquisa, inclusive para diminuir eventuais dúvidas. 

2. Liberdade de retirar o seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do 

estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência.   

3. Salvaguardar a confidencialidade, sigilo e privacidade. A aplicação do questionário será 

em sala reservada dito anteriormente e o serão guardados em posse da pesquisadora, em 

sua residência no período de dois anos e incinerado logo após este período. 

4. Somente no final do estudo poderemos concluir a presença de algum benefício. Entretanto, 

os resultados obtidos com este estudo poderão ajudar a compreender a motivação do 

servidor público da área de saúde e se isso influencia na qualidade do serviço prestado. 
 

Declaro em livre consentimento ter sido suficientemente informado a respeito de minha 

participação na pesquisa: GESTÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

SAÚDE - Análise do Clima Organizacional em uma Unidade Básica de Saúde, realizada 

no Centro de Saúde do Barbalho/ Centro Histórico da Cidade do Salvador. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo e os procedimentos de minha 

participação, a qual não me ocasionará nenhum desconforto ou risco. Foram-me garantidas 

confidencialidade, além de esclarecimento permanente. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou quaisquer prejuízos. 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola Bahiana de Medicina pode ser procurado em 

caso de dúvidas ou denúncias no seguinte endereço: Av Dom João VI, 275 Brotas CEP; 

40290-000 e-mail: cep@bahiana.edu.br, fones: 3276-8225. 

 

Salvador,______ de   ____________________ de 2014. 

 

______________________________________________ 

Assinatura por extenso do participante da pesquisa                                                                                                                                                                                                                                                   

_______________________________________________ 

Assinatura do pesquisador _________________________________________ 

Impressão datiloscópica 
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Anexo 2 
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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Anexo 3 
QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA INVESTIGAÇÃO                                            

BASEADO EM MENEZES (2009) 

 

INFORMAÇÕES SOBRE PARTICIPANTE: 

Nome:______________________________________________________________________ 

Idade _________ Estado Civil _________________Escolaridade____________________ 

Profissão__________________Anos na Profissão que exerce________ Anos de atuação na 

Unidade básica de Saúde do Barbalho _________ vinculo com a UBS_________. 

 

QUESTIONÁRIO: 

FATOR 1 - INTER-RELAÇÃO COM SUPERIORES 

 

1. Confio nas decisões tomadas pelos meus superiores? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

2. Meus superiores têm capacidade de motivar a equipe? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

3. Meu superiores aceitam sugestões para melhoria do trabalho? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

4. Meus superiores encaram os erros não propositais como oportunidade de crescimento? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

5. Meus superiores conhecem bem os aspectos técnicos do seu trabalho 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

6. Meus superiores me mantém informado sobre as metas da unidade? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

7. Recebo elogios dos meus superiores pela qualidade do meu trabalho? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

8. Meus superiores têm uma visão clara sobre nossas metas e como fazer para alcança-las? 

Sim (  )  Não  (  ) 
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QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA INVESTIGAÇÃO                                            

BASEADO EM MENEZES (2009) 
 

 

9. Participo das decisões que atingem o meu trabalho? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

10. A comunicação com meus superiores é fácil e aberta? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

11. Sou informado sobre a contribuição do meu trabalho para os resultados da minha 

unidade? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

12. Existe igualdade de tratamento entre chefia e subordinados? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

13. Sou avaliado de acordo com os resultados do meu trabalho? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

14. Sou informado pelo meu chefe sobre os assuntos relativos à unidade na qual trabalho? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

15. Considero que os servidores se sentem livres para expressar abertamente suas opiniões? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

FATOR 2 - TREINAMENTO 

 

16. O que tenho aprendido nos treinamentos oferecidos na unidade melhora minhas condições 

de trabalho? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

17. O que tenho aprendido nos treinamentos oferecidos pela Secretaria melhora minha 

produtividade? 

Sim (  )  Não  (  ) 
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Anexo 3 
QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA INVESTIGAÇÃO                                            

BASEADO EM MENEZES (2009) 

18. Os programas de treinamento e desenvolvimento têm procurado desenvolver o potencial 

técnico dos servidores da unidade? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

19. Os programas de treinamento e desenvolvimento têm procurado desenvolver o potencial 

humano dos servidores da unidade? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

20. Os últimos treinamentos que recebi pela secretaria atenderam às minhas expectativas? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

21. Os conhecimentos que adquiro em programas de treinamento e desenvolvimento são 

aplicados no meu trabalho? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

22. Participo do levantamento de minhas necessidades de treinamento e desenvolvimento? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

23. Os programas de treinamento e desenvolvimento preparam realmente o profissional para 

desempenhar as atividades do cargo que ocupa? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

24. Na minha unidade existe plano de treinamento e desenvolvimento para todos os 

servidores? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

25.  Realizo o meu plano de treinamento e desenvolvimento de forma negociada? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

FATOR 3 - INTER-RELAÇÃO DA EQUIPE 

 

26. O trabalho da minha equipe é bem distribuído entre os servidores? 

( ) sim   ( ) não 
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QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA INVESTIGAÇÃO                                            

BASEADO EM MENEZES (2009) 
 

 

27. Sou acolhido como um importante membro da minha equipe de trabalho? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

28. Na minha equipe existe cooperação para o alcance das metas? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

29. Eu confio nas pessoas da equipe em que trabalho? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

30. No meu grupo de trabalho, as pessoas possuem um bom relacionamento? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

31. Na minha equipe tenho condições de ensinar o que sei aos meus colegas e aprender com 

eles? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

32. No meu grupo de trabalho existe liberdade de falar, criticar, sugerir e trocar ideias? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

33. Existe um forte sentido de trabalho em equipe dentro da minha unidade? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

FATOR 4 - INTER-RELAÇÃO COM A COMUNIDADE USUÁRIA DOS SERVIÇOS 

 

34. A UBS tem uma boa imagem dentro da comunidade? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

35. A Secretaria tem uma boa imagem dentro da comunidade? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

36. Na Secretaria existe um sistema eficaz para resolver as reclamações da comunidade? 

Sim (  )  Não  (  ) 
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BASEADO EM MENEZES (2009) 

 

37. Existe um bom relacionamento entre os servidores e as pessoas que fazem uso dos 

serviços oferecidos pela secretaria? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

38. Os usuários dos serviços de saúde reconhecem o trabalho dos servidores da Secretaria? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

FATOR 5 - SATISFAÇÃO COM O TRABALHO 

 

39. As condições do meu local de trabalho são satisfatórias? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

40. Na minha unidade existem recursos de trabalho adequados para a realização do meu 

trabalho? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

41. A Secretaria se preocupa com a minha segurança no trabalho? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

42. Existem medidas de segurança adequadas para a execução do meu trabalho? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

43. Os equipamentos de trabalho são adequados para garantir a segurança do servidor? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

44. A Secretaria se preocupa com meu bem-estar no trabalho? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

45. Tenho as condições necessárias para a realização do meu trabalho? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

46. Conheço o planejamento estratégico da Secretaria? 

Sim (  )  Não  (  ) 
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47. Conheço os indicadores e as metas traçadas pela Secretaria? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

48. Conheço a estrutura organizacional da Secretaria? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

49. Consigo aplicar nas minhas atividades diárias as diretrizes do planejamento estratégico? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

50. A Secretaria tem realizado as mudanças necessárias visando ao seu crescimento e 

desenvolvimento? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

51. Na Secretaria, os servidores são estimulados a participar das contínuas mudanças? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

52. Minha remuneração é compatível com as responsabilidades do trabalho que realizo? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

53. Minha remuneração está de acordo com a praticada pelo mercado? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

54. De um modo geral, estou satisfeito com a minha remuneração? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

55. Tenho apresentado sintomas de nervosismo, preocupação, tristeza, tensão etc. por causa 

do meu dia de trabalho? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

56. Tenho apresentado sintomas de perda de sono, dor de cabeça, dor de barriga, tremor nas 

mãos etc. por causa do meu dia de trabalho? 

Sim (  )  Não  (  ) 

 

57. O trabalho que realizo prejudica minhas relações com a comunidade, família, lazer etc.? 

Sim (  )  Não  (  ) 
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PERMISSÕES PARA REALIZAR A PESQUISA 

 

(Folha de rosto assinada pela gerente da UBS do Barbalho, a Anuência da Secretaria 

de Saúde e a Autorização do Secretário de Saúde do Município de Salvador). 

 

 

FOLHA DE ROSTO ASSINADA PELA GERENTE DA UBS DO BARBALHO 
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ANUÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE 

 

 



[ Gestão da Qualidade em Serviços Públicos de Saúde ] 
Miriam Machado da Veiga 

 89 

Anexo 4 
PERMISSÕES PARA REALIZAR A PESQUISA 

 

AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALVADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


