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RESUMO 

 

Esta pesquisa foi motivada pela necessidade de identificar qual a relação existente entre o 

suporte organizacional oferecido pela Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos 

Administrativos - SUGESP aos seus servidores, a percepção dos servidores em relação a este 

suporte e aos conceitos de sustentabilidade e governança da gestão. O objetivo geral é avaliar 

a relação existente entre o suporte organizacional oferecido pela SUGESP e a percepção dos 

servidores. Foram abordados aspectos teóricos como a teoria do Suporte Organizacional, a 

conceituação da importância da satisfação dos colaboradores para o sucesso das organizações, 

a Teoria do Suporte Organizacional, conceitos de Administração Pública, Desenvolvimento 

Sustentável, Governança, a razão de existir da SUGESP. A metodologia empregada é de 

abordagem quantitativa, a estratégia de pesquisa utilizada foi o estudo de caso e bibliometria e 

os procedimentos de pesquisa foram feitos através da análise documental. A coleta de dados foi 

feita por meio de aplicação de questionário de autopreenchimento de forma coletiva na amostra 

dos servidores que atuam na SUGESP, bem como com os gestores da Superintendência. Ao 

final da pesquisa identificou-se que a média de respostas dos servidores entrevistados aponta 

que estes são indiferentes em relação a percepção do suporte organizacional, enquanto que o 

gestor, nas questões afirmativas direta identifica que o suporte oferecido é indiferente e nas 

questões afirmativas inversas concorda que há um efetivo suporte. Identificou-se também que 

aproximadamente 56% dos servidores, não possuem clareza aos conceitos de sustentabilidade 

e governança pública, fato este que influencia no alcance de objetivos e das metas definidas 

pelos gestores.  

 

Palavras-chave: Suporte Organizacional. Servidores Públicos. SUGESP.  
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ABSTRACT 

 

This research was motivated by the need to identify the relationship between the organizational 

support offered by the Superintendency of Management of Public Administrative Expenses - 

SUGESP to its servers, the perception of the servers in relation to this support and the concepts 

of sustainability and management governance. The general objective is to evaluate the 

relationship between the organizational support offered by SUGESP and the perception of the 

servers. Theoretical aspects such as the theory of Organizational Support, the conceptualization 

of the importance of employee satisfaction for organizational success, Organizational Support 

Theory, Public Administration concepts, Sustainable Development, Governance, SUGESP's 

reason for being. The methodology used is a quantitative approach, the research strategy used 

was the case study and bibliometrics and the research procedures were done through 

documentary analysis. Data collection was done through the application of a self-filling 

questionnaire collectively in the sample of the servers that work at SUGESP, as well as with 

the Superintendency's managers. At the end of the research, it was found that the average 

response of the interviewed servers indicates that these are indifferent to the perception of 

organizational support, while the manager, in the direct affirmative questions, identifies that the 

support offered is indifferent and in the affirmative questions, that there is effective support. It 

was also identified that approximately 56% of the employees do not have clarity to the concepts 

of sustainability and public governance, a fact that influences the achievement of objectives and 

the goals defined by the managers. 

 

Keywords: Organizational Support. Public Servers. SUGESP. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As Políticas Públicas constituem ações do Estado formuladas com o objetivo de cumprir 

o seu papel institucional e indelegável de atuar na promoção do bem-estar de todos, 

especialmente pelo asseguramento e universalização dos direitos elementares à cidadania, tais 

como educação, saúde, habitação, saneamento, urbanização, esporte, cultura, lazer, 

profissionalização e, em caráter supletivo, assistência social. Entretanto, para que se possa 

atingir esses objetivos, é necessário a atuação de diversos servidores, gestores e o bom 

funcionamento da máquina pública. Santos (2003) afirma que no sentido subjetivo a 

administração pública abrange o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas que exercerem 

funções administrativa do Estado atribuídas por lei. 

Partindo deste pressuposto desenvolveu-se esta pesquisa para avaliar a relação existente 

entre o suporte organizacional oferecido pela SUGESP e a percepção dos servidores, e ainda, o 

entendimento dos conceitos de sustentabilidade e governança dos servidores que trabalham com 

os gastos com serviços essenciais do Governo do Estado de Rondônia. Desde a criação da 

Superintendência houve um crescimento nos resultados obtidos com esta Política Pública, pois 

com base nos Relatórios de Economia há uma redução no consumo dos gastos de mais de 20% 

nos últimos anos. Assim, pode-se inferir que este estudo se faz essencial para que se mantenha 

a satisfação dos servidores, vez que sem a dedicação destes os resultados podem ser alterados. 

No decorrer dos estudos e levantamentos teóricos identificou-se junto ao periódico 

CAPES a existência de pesquisas científicas que abordam o tema da Percepção do Suporte 

Organizacional, sendo a de maior relevância, a Tese de Doutorado intitulada “Suporte 

Organizacional Percebido na Marinha do Brasil: Em busca do Fogo Sagrado” de Pereira (2016), 

que investigou os diferentes modos que os integrantes da organização militar percebem o 

suporte no ambiente de trabalho e obteve como resultado que a percepção dos indivíduos 

“blindam” a instituição e que há falhas na formação ou caráter de indivíduos isolados. 

Quando se aborda aspectos a respeito de Suporte Organizacional, se faz necessário o 

estudo da Teoria do Suporte Organizacional, que na visão de Eisenberg (1986) é o conjunto de 

crenças gerais que os empregados de uma instituição possuem em relação à valorização da 

organização e suas contribuições para o bem-estar dos funcionários. Esta teoria considera o 

desenvolvimento dos colaboradores, a natureza e os resultados obtidos nas percepções como 

pontos cruciais para o desenvolvimento e suprimento das necessidades das organizações. A 

relação existente entre empregador-empregado, a base na norma de reciprocidade, o esforço 
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comercial dispendido pelos trabalhadores e a dedicação com incentivos tangíveis, intangíveis e 

remunerações funcionam como incentivos sócio emocionais, aprovação e cuidado da instituição 

com os colaboradores (EISENBERG et al., 1986). 

Laswell (1936/1958) define que as políticas públicas estão baseadas em responder 

questões como: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz. Neste ponto identificamos que 

para a Política Pública de Controle de Gastos com Serviços Essenciais o meio ambiente ganha 

indiretamente com a economia, pois há uma menor quantidade de poluição e maior cuidado 

com o “desperdício” e a grande diferença será encontrada nos aspectos econômicos e sociais, 

pois haverá um menor dispêndio com gastos essenciais (as vezes desnecessários) e estes 

poderão ser direcionados para a uma finalidade social do Governo do Estado.  

O Desenvolvimento Sustentável a partir de políticas públicas necessita que estas sejam 

embasadas no triple bottom line (TBL), que reflete sobre a necessidade de ponderarem em suas 

decisões estratégicas o bottom line econômico, o bottom line social e o bottom line ambiental 

(ELKINGTON,1997). Nascimento (2012) vem afirma que o desenvolvimento sustentável, 

aparentemente, supõe uma reforma intelectual e moral de maneira a acolher e estimular a 

adoção de novas tecnologias e novas formas de viver. Sugerindo que a sustentabilidade, em sua 

essência, não deve ter apenas “três folhas”, não poderá esquecer a questão política e terá como 

linha transversal a ética solidária com os excluídos de hoje para que não haja excluídos amanhã. 

Neste estudo foi adotada uma metodologia híbrida tendo como base a Teoria do Suporte 

Organizacional de Eisenberg et al. (1986), os princípios de governança pública, e ainda os 

conceitos de sustentabilidade, sendo dividida em cinco etapas: suposições, aporte teórico, 

coleta, tabulação e análise de dados. Na primeira etapa ocorreu a definição das suposições, 

objetivos gerais e específicos que nortearam os estudos. Na segunda, foi elaborado o 

levantamento teórico a respeito das teorias e instrumentos que deram suporte a coleta e análise 

dos dados.  

Na terceira etapa realizou-se a coleta de dados com os servidores públicos da SUGESP 

a respeito da percepção do suporte organizacional (questionário I) e com os Gestores a respeito 

do suporte organizacional oferecido (questionário II, adaptado da Teoria do Suporte 

Organizacional de Eisenberger et al, 1986). Na quarta, foram tabulados todos os dados 

coletados para dar suporte a realização da quinta etapa. E por fim, a quinta etapa, pautou-se na 

interpretação dos dados tabulados e na análise dos conceitos de sustentabilidade e governança 

que os servidores entrevistados responderam nos questionários, de forma dissertativa. 
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Após a realização dos procedimentos metodológicos, fez-se o confronto dos resultados 

dos dois questionários, com os conceitos de sustentabilidade e governança e ainda com o grau 

de instrução dos respondentes. Dentro dos estudos, foi realizada uma Análise Fatorial e dividida 

as afirmações do questionário aplicado aos servidores em cinco fatores (Quadro 8), sendo eles: 

Fator 1 – Relação da Organização com o Servidor; Fator 2 – Reconhecimento Pessoal; Fator 3 

– Satisfação Pessoal; Fator 4 – Talento dos Servidores; e Fator 5 – Pedido Especial dos 

Servidores.  Essas definições foram criadas para identificar quais aspectos estão mais 

fragilizados em relação a percepção do suporte organizacional por parte dos servidores, 

objetivando apresentar melhorias nos resultados da instituição.  

 

1.1  Problema de pesquisa  

 

Tendo em vista a importância da prestação de serviço dos servidores públicos (efetivos 

ou comissionados), pois é por meio da atuação de cada um desses profissionais que as Políticas 

Públicas e compromissos que o Estado possui com a população são atingidos de forma 

satisfatória ou não. Considera-se também que as Políticas Públicas de Controle com Gastos 

Essenciais impactam diretamente em toda a população do Estado de Rondônia é que surge o 

seguinte questionamento: Qual é a relação existente entre o efetivo suporte organizacional 

oferecido pela Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos – SUGESP 

aos seus servidores, com a percepção do suporte organizacional por parte dos servidores ? 

 

1.2  Objetivos  

 

1.2.1 Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é avaliar a relação existente entre o suporte 

organizacional oferecido pela SUGESP e a percepção dos servidores.  

 

1.2.2 Específicos 
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• Verificar qual a Percepção do Suporte Organizacional que os servidores da SUGESP 

possuem; 

• Conhecer a percepção dos servidores da superintendência dos conceitos de sustentabilidade 

e governança; e 

• Identificar qual a relação existente entre a percepção do suporte organizacional, por parte 

dos servidores e o suporte organizacional oferecido pelos gestores.  

 

1.3 Justificativa  

 

De acordo com os conceitos de sustentabilidade adotado por John Elkington (1997), 

onde sugeriu que a atividade corporativa orientada pela lógica do desenvolvimento sustentável, 

é aquela que, ao mesmo tempo, produz lucros, é socialmente justa e ambientalmente correta, 

sem esquecer também do aspecto da ética solidária para formarmos cidadãos mais justos. A 

partir deste aspecto é que a Administração Pública cria políticas públicas que corroboram para 

disseminá-los e desenvolver uma gestão sustentável. Sabendo que para atingir esses objetivos 

há diversos servidores que atuam em todo o processo, pois é por meio do trabalho individual 

que as políticas públicas são desenvolvidas, que se buscou realizar a pesquisa com o objetivo 

de verificar a relevância e o impacto que a percepção do suporte organizacional, por parte dos 

colaboradores da SUGESP, tem nos resultados da política pública de controle de gastos com 

serviços essenciais. 

Salienta-se que a SUGESP é um órgão que foi criado com o objetivo macro de controlar 

a política pública em questão. Assim, destaca-se também a relevância deste estudo, uma vez 

que o viés econômico é diretamente afetado com a execução desta política, e quando se tem 

uma maior economia financeira refletirá nas questões sociais, pois haverá uma redução dos 

gastos com serviços essenciais e as destinações orçamentaria e financeiras remanescentes 

poderão ser incorporadas no desenvolvimento do Estado promovendo políticas públicas para 

atender à necessidade social. E por fim no viés ecológico identifica-se que quanto maior for a 

economia promovida pela execução desta política pública agredirá cada vez menos o meio 

ambiente, pois são reduzidos os gastos com energia elétrica, combustível, água, entre outros 

serviços essenciais do Governo do Estado de Rondônia. 

Diante ao exposto, identificar a relação dessa percepção com o desempenho das 

atividades laborais torna-se condição sine qua non para a busca de melhoria na 
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execução/implementação das políticas públicas para além de aumentar a eficácia do gasto 

público, de proporcionar maiores oportunidades e melhores serviços para a população, reduz a 

poluição e possui um Governo cada vez mais sustentável. Atingindo assim o grande objetivo 

do triple bottom line, pois poderemos ter uma política pública ambientalmente correta, 

economicamente viável e socialmente justa, sem esquecer também do aspecto da ética solidária 

para formarmos cidadãos mais justos. 

Desse modo, infere-se que esta pesquisa se enquadra na linha de pesquisa de 

Governança, Sustentabilidade e Amazônia, no eixo temático de Políticas Públicas e 

Desenvolvimento que estuda as políticas públicas e sua relação com o desenvolvimento 

sustentável do ambiente Amazônico. Além de poder demonstrar para o Estado a existência de 

uma relação direta entre o suporte fornecido ao servidor com os resultados obtidas nas políticas 

públicas e por existir um interesse desta pesquisadora em identificar tais aspectos. 

Para tanto esta pesquisa contou com as seguintes suposições: 

a) Não há uma relação favorável entre a percepção do suporte organizacional, por 

parte dos servidores da SUGESP, com o efetivo suporte organizacional oferecido pelo órgão, 

por meio de seus gestores.  

b) Há uma relação favorável entre a percepção do suporte organizacional, por parte 

dos servidores da SUGESP, com o efetivo suporte organizacional oferecido pelo órgão, por 

meio de seus gestores..  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo compõe aspectos como Teoria do Suporte Organizacional, Importância da 

satisfação dos colaboradores para o sucesso das organizações, Administração Pública, 

Sustentabilidade, Governança Pública e demais aspectos teóricos que se façam necessários para 

o desenvolvimento da pesquisa, resposta do problema e alcance dos objetivos. 

 

2.1 Teoria do Suporte Organizacional 

 

A Teoria do Suporte Organizacional teve suas principais perceptivas originadas no 

trabalho de Eisenberger et al. (1986) por meio do conceito de Percepção de Suporte 

Organizacional (PSO) e atualmente desenvolvido por Baran et al. (2011). Com base na 

definição inicial da Teoria entende-se por PSO o conjunto de crenças gerais que os empregados 

de uma instituição possuem em relação à valorização da organização e suas contribuições para 

o bem-estar dos funcionários. Tendo como ponto de partida este conceito apresenta-se a seguir 

todo o desenrolar do constructo teórico.  

Eisenberger, Huntington, Hutchison e Sowa em 1986 iniciaram os estudos sobre a 

Teoria do Suporte Organizacional e desde a origem a Percepção de Suporte Organizacional foi 

estudada por meio de questionários próprios e formando um constructo de altos índices de 

confiabilidade, pois possuía questionários com composição de 36 itens, que apresentou Alpha 

de Cronbach de .97 no trabalho realizado em 1986 por Eisenberger et al, e em 1990, com o 

mesmo autor o Alpha variou de .74 a .95. No quadro abaixo, encontra-se a tradução das 36 

afirmações constantes na Tabela 1 - Levantamento do Suporte Organizacional Percebido no 

trabalho realizado por Eisenberger et al em 1986. 
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Quadro 1 – Levantamento do Suporte Organizacional Percebido 

QS Afirmação 

1 A organização valoriza minhas contribuições para o bem-estar. 

2 
Se a organização pudesse contratar alguém para me substituir por um salário menor ela faria 

isso. 

3 A organização deixa de reconhecer qualquer esforço extra meu. 

4 A organização considera fortemente meus objetivos e valores pessoais. 

5 A organização compreenderia um longo período de ausência em função de doenças. 

6 A organização ignoraria qualquer reclamação minha. 

7 A organização não se preocupa com meus interesses quando toma decisões que me afetam. 

8 Quando eu tenho problemas, a organização oferece ajuda. 

9 A organização realmente se preocupa com meu bem-estar. 

10 
A organização está tentando se expandir de forma a me ajudar a desempenhar meu trabalho para 

alavancar minha habilidade. 

11 A organização falha em compreender minhas ausências em função de problemas pessoais.  

12 Se a organização achar uma forma mais eficiente de ter o meu trabalho feito, ele me substituirá. 

13 A organização perdoaria um equívoco sem dolo de minha parte. 

14 
Seria preciso uma pequena queda em minha performance para que a organização queira me 

substituir, ou seja, ela é satisfeita comigo.  

15 
A organização acha que há pouco a ganhar se me manter empregado pelo resto de minha 

carreira. 

16 A organização me disponibiliza poucas oportunidades para continuar sendo promovido. 

17 Mesmo se eu fizesse o melhor trabalho possível, a organização falharia em perceber. 

18 A organização consideraria com carinho um pedido de troca de minhas condições de trabalho. 

19 Se eu fosse demitido, a organização preferiria contratar alguém novo do que me ter de volta. 

20 A organização está sempre disposta a me ajudar quando eu preciso de um favor especial. 

21 A organização se preocupa com minha satisfação geral no trabalho. 

22 Se tiver oportunidade, a organização se aproveitaria de mim. 

23 A organização demonstra pouca preocupação comigo. 

24 Se eu decidir me demitir, a organização tentará me persuadir a ficar. 

25 A organização se preocupa com minhas opiniões. 

26 A organização acha que me contratar foi um erro. 

27 A organização se orgulha das minhas conquistas no trabalho. 

28 A organização se preocupa mais em atingir resultados do que comigo. 

29 A organização compreenderia se eu fosse incapaz de terminar uma tarefa a tempo. 

30 Caso a organização tenha uma expansão, ela irá considerar aumentar o meu salário. 

31 A organização acha que qualquer um pode fazer o meu trabalho tão bem quanto eu. 

32 A organização não está preocupada em pagar o que eu mereço. 

33 A organização deseja me dar o melhor trabalho que eu esteja qualificado a fazer. 

34 
Se o meu trabalho for extinto, a organização preferia me demitir do que me transferir para uma 

outra posição. 

35 A organização tenta tornar o meu trabalho o mais interessante possível. 

36 Meus supervisores estão orgulhosos do fato de eu fazer parte da organização. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018), adaptado de Eisenberger et al (1986). 

 

Dentre os estudos encontrados que estão relacionados ao tema do Suporte 

Organizacional, destacamos o realizado por Hochwarter et al. (2006) que aborda sobre Job 

performance, ou seja, o desempenho no trabalho, sendo utilizado de parâmetro para o 

desenvolvimento desta pesquisa e para a análise das trocas sociais, vez que o interesse da 

organização será atingido quando o reconhecimento dos funcionários obtiver o mesmo grau de 

importância.  
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Ainda no estudo seminal desenvolvido por Eisenberg et al. (1986) foi apresentado um 

questionário de Percepção de Suporte Organizacional para identificar quais seriam os aspectos 

que influenciaram na percepção deste suporte: satisfação da empresa em tê-lo como empregado; 

valorização do esforço extra do empregado; satisfação com a performance do empregado; 

antecipação do valor futuro do empregado; preocupação com as opiniões e objetivos dos 

empregados; preocupação da organização sobre a realização de um pagamento justo; 

enriquecimento do trabalho; satisfação no trabalho; e ainda as medidas que a organização 

tomaria nas diversas situações hipotéticas propostas (substituição dos empregados por outros 

menos onerosos, resposta a reclamações, aceito ou não de atrasos e falhas, reconhecimento 

salarial em decorrência de aumento da lucratividade). 

Após a aplicação desses questionários houve a realização de testes de confiabilidade e 

validade, obtendo 93,9% de variância comum e 48,3% de variância total e por meio das análises 

concluiu-se que as 36 perguntas tinham uma carga acima de 60% e sugeriu-se a permanência 

de todas elas. (EISENBERG ET AL.,1986). Na visão de Pereira (2016) todas as pesquisas que 

foram localizadas a respeito deste tema, fizeram uso de um instrumento traduzido e validado 

por Siqueira (2003) que, validou o uso de um questionário com escala reduzida de 6 itens. 

Antes da concretização da teoria, Levinson (1965) fez observações a respeito das ações 

tomadas pelos agentes das organizações que são muitas vezes entendidas como o espelho das 

principais intenções, ou seja, diretrizes da organização e não atribuídas unicamente aos motivos 

pessoais de cada um dos agentes. Essas percepções são diretamente influenciadas pela 

responsabilidade jurídica, moral e financeira da organização e pelas ações de seus agentes, por 

políticas organizacionais, normas e cultura que proporcionam continuidade e prescrevem 

comportamentos de papéis, ou até mesmo pelo poder que os agentes das organizações exercem 

sobre os funcionários individuais. 

Dificilmente encontra-se o estudo da Teoria do Suporte Organizacional de forma 

individualizada, sendo atrelada na grande maioria das vezes a estudos de contrato psicológico, 

teorias do suporte social, rotatividade de funcionários, desempenho no trabalho, bem-estar dos 

colaboradores, comprometimento e outros. Tal situação é explicada por meio da Teoria das 

Trocas Sociais onde afirma que “esforço e lealdade são decorrentes de benefícios tangíveis ou 

de prêmios socialmente reconhecidos” (RHOADES e EISENBERGER, 2002). Assim a análise 

comportamental e todos os outros estudos supramencionados estão sempre em busca de um 

maior entendimento da PSO e da justificativa da satisfação de valorização por meio dos 
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elementos tangíveis (aumentos salariais e bonificações) e intangíveis (reconhecimento e 

respeito). 

A Teoria das Trocas Sociais afirma também que deve haver um par de elementos que 

vão interagir de forma compensatória, ou seja, assemelhar-se-á a lei da física de ação e reação, 

devendo haver uma reciprocidade a cada trabalho bem desempenhado por uma das partes. 

Cropanzano e Mitchell (2005), detalham em três tipos as normas de reciprocidade: 

reciprocidade como um padrão de interdependência; reciprocidade como crença de uma cultura; 

e reciprocidade como uma questão normativa ou moral pessoal. Assim sendo, observa-se que é 

um processo cíclico e contínuo de reciprocidade, onde a ação de um agente estará diretamente 

relacionada a ação do outro, explicando a relação de interdependência classificada no primeiro 

tipo de reciprocidade. O segundo tipo está atrelado a questão cultural, pois será motivado pelo 

senso de justiça no longo prazo, sendo reconhecido e dada uma resposta em relação a primeira 

ação praticada. E no último tipo estão as questões normativas, ou seja, devem ser cumpridas as 

metas e realizada as ações em troca de punições pelo não cumprimento.  

Emerson (1976) alerta que a Teoria de Trocas possui como foco o movimento (troca) 

de recursos por meio de processos sociais e pressupõe que um determinado recurso só irá 

continuar a fluir se, e somente se, obtiver um retorno igualmente valorizado. Este retorno não 

necessariamente deverá ser monetário e sim atrelado a questões de reciprocidade, de acordo 

com um dos três tipos mencionados acima, devendo ser definido de acordo com a relação 

preestabelecida.   

Com base na Teoria do Suporte Organizacional e nos estudos de Rhoades e Eisenberger 

(2002) constata-se que há três maneiras de se observar a existência deste suporte dentro das 

organizações, sendo elas: premiações e condições de trabalho, justiça e suporte do supervisor. 

Além das três mencionadas há também questões que estão atreladas a traços da personalidade 

e características pessoais dos colaboradores, tais como: idade, educação, gênero e o tempo que 

trabalha na organização. Além da Teoria do Suporte Organizacional é necessário que haja uma 

efetiva percepção deste suporte. 

 

2.1.1 Suporte organizacional percebido  

 

A primeira maneira de percepção mencionada está ligada as premiações e condições de 

trabalho que podem ocorrer em diversos setores da empresa e demonstrar aos colaboradores a 
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existência desse suporte organizacional, sendo eles reconhecimento, salário, promoções, 

estabilidade, autonomia e treinamento. 

O conceito de percepção de suporte segundo a Teoria de Trocas Sociais só será mantido 

se houver constantemente reforços em todos os níveis, sejam eles micro ou macro, ou seja, há 

necessidade de realização de interações sociais (condições diferenciadas, salários, promoções e 

enriquecimento do trabalho) que geram mútuas obrigações (EMERSON, 1976). Outro aspecto 

é abordado por Rhoades e Eisenberger (2002) que são os traços de personalidade – visão 

positiva ou negativa do mundo –, e a atuação despótica da empresa, influenciam como 

moderadores da formação da percepção. 

A segunda maneira de percepção é por meio da justiça que está subdividida em quatro 

dimensões de acordo com Colquitt et al. (2013), sendo elas: 

• Justiça de procedimentos: refletirá a percepção de como o processo de tomada de decisão é 

imaculado e até que ponto consciente, preciso e aberto a opiniões; 

• Justiça distributiva: refletirá a percepção de como é justo o resultado das decisões, em maior 

destaque o grau de equivalência dos resultados; 

• Justiça interpessoal: refletirá a justiça na implementação das decisões tomadas; 

• Justiça informacional: refletirá a qualidade e a propriedade das comunicações. 

Rhoades e Eisenberger (2002) afirmaram que a justiça está diretamente atrelada a 

maneira de tratar e de respeitar os colaboradores das instituições, aos sistemas de recompensas 

e ainda aos procedimentos, normas e políticas de distribuição de recursos. Diante disto observa-

se que nem sempre a satisfação do empregado com algum prêmio recebido é sinal de senso de 

justiça e de concordância com as premiações realizadas pelo sistema. Por tais motivos é 

necessário um maior detalhamento e percepção por parte dos superiores na análise da existência 

ou não do suporte organizacional nas instituições.  

Assim sendo, a percepção de justiça de procedimentos é a que define o suporte que a 

instituição proporciona, influenciando com motivos subjetivos a maneira que os empregados 

entendem ser tratados. Quando ocorrem situações amplamente perceptíveis de que há uma 

demonstração de preocupação com o bem-estar dos funcionários, são sempre levadas para as 

atitudes futuras, pois há uma probabilidade de provocar maior produtividade do indivíduo e 

ainda uma troca social de ação e reação. 

O suporte do supervisor está intimamente relacionado ao conceito de percepções de 

suporte, vez que semelhantemente as percepções que ocorrem em relação as organizações, há 

com os supervisores e uma preocupação com eles. De outro giro existe uma responsabilidade 
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sobre as ações organizacionais, que é imputada pelo fato de ser o primeiro elemento a ter contato 

com os funcionários, e também como consequência das atitudes tomadas por eles.  

Estas relações podem ser boas ou ruins, pois se houver um comportamento agressivo 

por porte dos supervisores e os empregados notarem que há um sentimento hostil, agressões 

verbais ou não verbais, que danifique estas relações gerará impactos improdutivos e 

consequentemente comprometerá os resultados da empresa. Outro aspecto relevante é o suporte 

organizacional que o próprio supervisor recebe de seus superiores, pois se este suporte for 

influenciado de forma positiva ele estará sentindo-se mais confiante e apoiado para influenciar 

seus subordinados e os índices de interação serão cada vez mais elevados.  

Na figura 2 está demonstrada a relação e a situação de causa e efeito existente entre a 

maneira de tratar o colaborador, a maneira de prestar suporte existente e o resultado obtido com 

o suporte percebido.  

 

Figura 1 – Modelo Teórico da Percepção do Suporte Organizacional – Empresas 

Terceirizadas 

 
Fonte: Elaborado pela autora – adaptado de Baran et al. (2011) 

  

2.1.2 A visão marginal x visão humanística  

 

Dentro do estudo da Teoria de Suporte Organizacional Eisenberger e Stinglhamber 

(2011) classificaram que nas organizações modernas haviam duas visões distintas quanto a 

forma de gestão de pessoas, sendo elas: visão marginal e visão humanística. A visão marginal 

é embasada na premissa de que os colaboradores não possuem um talento nato para as 

atividades que são desempenhas, são desmotivados e ignorante e ainda geram um custo muito 
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alto para a instituição em troca de baixo valor agregado. Já a visão humanística é contrária 

enxerga o talento nato, acredita que com treinamentos e motivação os colaboradores são 

capazes de tornarem-se efetivos e ainda os veem como o pilar para o sucesso organizacional. 

Tais premissas provocam consequências na gestão de pessoas e de forma distinta em cada uma 

das visões.  

Na visão marginal os treinamentos são voltados para o desempenho de tarefas 

específicas, as habilidades dos empregados são padronizadas e de forma simples, remunerações 

baixas, sobrecarga de trabalho, não há premiações como motivação e sim punições quando 

ocorrem falhas e a segurança no trabalho é quase nula, pois estes são descartados tão logo a 

empresa encontre tecnologias que substituam ou mão de obra mais barata.  

Na visão humanística, do ponto de vista social, as consequências são mais amenas, pois 

os treinamentos são realizados para desenvolver as habilidades pessoais e profissionais e ainda 

o talento de cada um dos colaboradores. As habilidades pessoais são utilizadas como avanço 

nos objetivos organizacionais, ou seja, há uma valorização por parte da organização. E as 

experiências profissionais são reconhecidas por performance superior e cultivada a 

identificação do empregado junto aos interesses da organização, não havendo descarte do 

profissional e sim um investimento cada vez maior para torná-lo um capital humano. 

Nota-se que as duas visões são extremas do interesse da organização em relação ao 

colaborador. Na visão marginal há uma exigência enorme por parte dos funcionários sem a 

mínima retribuição, deixando-os totalmente marginalizados. Já a visão humanística dar todo o 

suporto necessário e faz com que o empregado se sinta motivado a permanecer na instituição, 

contribuir para o sucesso, dar todo o suporte necessário. É por meio dessa reciprocidade que 

Eisenberger et al. (2002) afirmam que a Percepção de Suporte Organizacional emergirá no 

ambiente de obrigações mútuas.  

 

2.1.3 Reflexos da percepção do suporte organizacional  

 

Rhoades e Eisenberger (2002) afirmaram que as percepções de suporte organizacional 

apresentada são classificadas em sete, sendo elas: comprometimento organizacional, afeição ao 

trabalho, envolvimento com o trabalho, performance, reação de aversão, desejo de permanecer 

ou de largar o trabalho. Posteriormente Baran et al. (2011) complementou com a segurança do 

trabalhador, comprometimento com a empresa no caso de terceirizados ou temporários, e os 
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valores culturais como mediador do comprometimento e performance. A seguir encontra-se de 

forma detalhada as sete percepções na visão dos autores.  

Comprometimento Organizacional: esta percepção será composta por sentimentos 

afetivos, uma ligação emocional entre o indivíduo e a organização; continuados, quando tratar 

de relações racionais envolvendo a análise de custo-benefício por permanecer na organização; 

e normativo, cumprir todas as normas contratuais para permanecer na organização. Quando há 

a interferência de um agente intermediador, no caso de contratos terceirizados, surge a 

necessidade de uma preocupação maior, pois necessitará que as relações de comprometimento 

organizacionais ocorram em duas vias.  

Afeição ao Trabalho é entendida como o conjunto de sentimentos e emoções que o 

colaborador poderá sentir, sejam elas positivas ou negativas. Quando há uma grande percepção 

de suporte organizacional haverá um impacto direto, para melhor, no humor e satisfação do 

trabalhador.  

Envolvimento com o trabalho: relaciona-se diretamente ao interesse pessoal pelo 

desempenho das atividades laborais. Quando aumenta a percepção da competência dos 

funcionários, aumentará o interesso em realizar o trabalho. 

Performance: são aqueles comportamentos que os colaboradores desenvolvem além do 

normal, ou seja, agentes estressores que influenciam em situações como nível de estresse ou 

desejo de permanecer ou sair da organização. Essas influencias são naturais e modificadas de 

acordo com cada grau de incidência podendo ajudar a organização em seu crescimento. 

Reação de Aversão: A PSO reduzirá as reações de aversão, ou seja, as tensões que os 

colaboradores desenvolvem em relação aos agentes estressores indicando quais as 

possibilidades de ajuda tanto material quanto emocional que estes necessitarão para aumentar 

suas demandas e resultados. As consequências dessas aversões estão diretamente relacionadas 

a fadiga, ansiedade e dores de cabeça. 

Desejo de permanecer ou de largar o trabalho: Quando os colaboradores estão propensos 

a deixar a organização acabam sendo motivados a permanecer em decorrência do recebimento 

de salários mais elevados e dos grandes custos no caso optassem por sair. Assim nota-se 

perfeitamente a influência da PSO. O comportamento de retirada ocorre quando os funcionários 

deixam de participar ativamente da organização e a PSO atuará com a redução dos possíveis 

atrasos, absenteísmo e rotações voluntárias de funcionários, mudando esse pensamento. 
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Com o intuito de aplicar a Teoria supramencionada e obter o maior êxito realizou-se o 

estudo dos conceitos de administração pública e sustentabilidade para que fosse possível 

estabelecer elos e melhor interpretar os resultados alcançados.  

 

2.2 Administração Pública e Sustentabilidade 

 

Segundo Meirelles (2003) a administração pública é definida em três aspectos: formal,  

que é “o conjunto de órgãos instituídos para consecução dos objetivos do Governo”; material, 

no “conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em geral”, e ainda operacional, que 

“são os desempenhos perenes e sistemáticos, legais e técnicos, dos serviços próprios do Estado 

ou por ele assumidos em benefício da coletividade”. Todavia, além destas definições, ele afirma 

também que “numa visão global, a Administração é, pois, todo o aparelhamento do Estado 

preordenado à realização de serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas”.  

Santos (2003) afirma que no sentido subjetivo a administração pública abrange o 

conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas que exercerem funções administrativa do Estado, 

atribuídas por lei. E o sentido objetivo é definido pela atividade concreta e imediata que o 

Estado desenvolve para a realização dos interesses coletivos. Neste interim é possível 

identificar que os conceitos hora apresentados são de fundamental importância para alcançar o 

objetivo desta pesquisa, pois é a partir do sentido objetivo (SANTOS, 2003) que poderemos 

analisar e interpretar a influência do suporte organizacional nos resultados obtidos pela 

Superintendência objeto do Estudo.  

Nos estudos sobre Administração Pública os conceitos de políticas públicas, vez que a 

Superintendência em estudo foi criada com o objetivo de suprir uma necessidade da Gestão 

Pública e para isso criou-se a Política Pública de Controle de Gastos Essenciais. Partindo deste 

pressuposto, nos remetemos a Constituição Federal de 1988, onde afirma em seu art. 5º, que 

todas as pessoas são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, 

à dignidade, à segurança e a propriedade. A partir deste aspecto e sabendo que o Estado é o 

responsável por proporcionar todo esse suporte aos cidadãos é que chegamos a necessidade de 

criação de Políticas Públicas para melhor sanar as lacunas que eventualmente existirem.  

As políticas públicas surgem a partir das demandas dos cidadãos quando sentem a 

necessidade de algum serviço específico ou de dar solução para problemas que não estão sendo 
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bem assistidos, que por meio de organizações pressionam o estado para ofertar as políticas 

públicas (BERZIZNS, 2008, p. 31). Diante disto, a população fez um movimento e isto 

impactou em preocupações do Governo do Estado de Rondônia em oferecer transparência nas 

informações e maior efetividade do Gasto Público, assim surgiu a necessidade de criar a 

SUGESP para otimizar e controlar o Gasto Público com Serviços Essenciais.  

De acordo com Souza (2006), “em democracias estáveis, aquilo que o governo faz ou 

deixa de fazer é passível de ser (a) formulado cientificamente e (b) analisado por pesquisadores 

independentes”. E é a partir desde pressuposto que poderá ser entendido por que os governos 

optam por realizar determinadas ações. Laswell (1936/1958), Simon (1957) e Lindblom (1959), 

deram início aos primeiros estudos sobre Políticas Públicas.  

Laswell (1936/1958) foi o responsável pela introdução da expressão policy analysis 

(análise de política pública) como uma forma de conciliar conhecimento científico e acadêmico 

com a produção empírica realizada pelos governos. O autor define ainda que as políticas 

públicas estão baseadas em responder questões como: quem ganha o quê, por quê e que 

diferença faz. 

Já Simon (1957) incluiu em seus estudos o conceito de racionalidade limitada das 

decisões, ou seja, as limitações originadas por problemas tais como informação incompleta ou 

imperfeita, tempo para a tomada de decisão, interesses pessoais e outros, que são provocados 

pela limitação da racionalidade e que poderia ser minimizada pelo conhecimento racional.  

Tendo em vista a grande ênfase dada por Laswell (1936/1958) e Simon (1957) no 

racionalismo, Lindblom (1959) inicia seus estudos com questionamentos destes aspectos e 

propondo a incorporação de outras variáveis na formulação e na análise de políticas públicas, 

como as relações de poder e a integração entre as diferentes fases do processo decisório o que 

não teria um fim ou um princípio, incorporando elementos como o papel das eleições, das 

burocracias, dos partidos e dos grupos de interesse.  

Atrelado ao conceito da Política Pública em estudo, pautasse a sustentabilidade, pois 

quando otimizamos o gasto público, além da economia financeira, temos a redução da poluição 

do meio ambiente, redução do desperdício de águas, entre outras que estão atrelados ao controle 

de gastos com serviços essenciais (fornecimento de água, energia elétrica, passagens aéreas, 

terrestres, serviços de telefonia móvel e fixo, contratação de horas voo e diárias).  

Os conceitos de sustentabilidade tiveram início em 1972 na conferência das Nações 

Unidas em Estocolmo e a partir de então foi proposto que o desenvolvimento sustentável é um 

processo de mudança no qual a exploração de recursos, os investimentos e o desenvolvimento 
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deveriam estar vinculados às necessidades das gerações atuais e futuras. Assim, o conceito de 

desenvolvimento sustentável rompeu fronteiras e teve ponto alto na Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio–92) na qual “[...] o desenvolvimento 

sustentável foi reconhecido como um novo paradigma universal, embora o conceito não seja 

claro” (BECKER, 1994). A Rio+20 deu continuidade nesses debates, todavia ainda não se 

esgotaram. 

O desenvolvimento sustentável na visão de autores como Sachs (1994;2002;2004), 

Guimarães (1997) e Bellen (2005) apud Siena et al. (2008) consideram diversas dimensões e 

critérios, sendo eles sustentabilidade social, cultural, ecológica, ambiental, territorial, 

econômica e política nacional e internacional. 

A sustentabilidade econômica tem como objetivo a busca do aumento da produção e da 

riqueza social através da implementação de uma gestão eficiente que busca reduzir as diferenças 

regionais, garante a segurança alimentar, autonomia nas pesquisas cientificas e tecnológicas, 

absorção dos custos ambientais e outros.  

A sustentabilidade ambiental objetiva a melhoria da qualidade do ambiente respeitando 

as capacidades do ecossistema e da natureza para absorver os impactos e recuperar das 

agressões provocadas pelo desenvolvimento da humanidade. Sustentabilidade política com o 

objetivo de realizar a incorporação plena dos indivíduos ao processo de desenvolvimento por 

meio da construção da cidadania. Todos esses conceitos de sustentabilidade aplicado ao setor 

público acaba implicando na necessidade de se estudar e atrelar a Governança Pública nas 

atuações dos Gestores.   

 

2.3 Governança Pública  

 

Quando abordamos aspectos de governança nos remetemos a origem do conceito que se 

deu no momento em que as organizações deixaram de ser geridas diretamente por seus 

proprietários e sim por administradores, com um contexto histórico bastante vasto. Esta 

expressão surge no momento em que Banco Mundial inicia com o objetivo de, “aprofundar o 

conhecimento das condições que garantem um Estado eficiente” (Diniz, 1995). O autor afirma 

ainda que “tal preocupação deslocou o foco da atenção das implicações estritamente 

econômicas da ação estatal para uma visão mais abrangente, envolvendo as dimensões sociais 

e políticas da gestão pública”.  
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Especificamente no que se refere ao setor público, a crise fiscal dos anos 1980 exigiu 

novo arranjo econômico e político internacional, com a intenção de tornar o Estado mais 

eficiente. Esse contexto propiciou discutir a governança na esfera pública e resultou no 

estabelecimento dos princípios básicos que norteiam as boas práticas de governança nas 

organizações públicas (IFAC, 2013): transparência, integridade e prestação de contas. Além 

dessa definição há também a afirmação de que a boa prática no setor público permite garantir 

a entrega de benefícios econômicos, sociais e ambientais para os cidadãos entre outros aspectos 

definidos no Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da 

Administração Pública e Ações Indutoras de Melhoria, publicado pelo Tribunal de Contas de 

União em 2014.  

Há também o Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017 que dispõe sobre a política 

de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Como nesta 

pesquisa foi realizado um estudo de caso no órgão público da administração direta estadual e 

não há nenhuma legislação estadual que versa sobre a matéria, por analogia poderemos 

considerar este decreto.  Em seu art. 2º são definidos os conceitos de governança pública, valor 

público, alta administração e gestão de riscos, conforme demonstrado no quadro a seguir. 

 

Quadro 2 - Conceitos de acordo com o Decreto nº 9.203 

Governança 

Pública 

conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática 

para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de 

políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade; 

Valor Púbico  

produtos e resultados gerados, preservados ou entregues pelas atividades de 

uma organização que representem respostas efetivas e úteis às necessidades 

ou às demandas de interesse público e modifiquem aspectos do conjunto da 

sociedade ou de alguns grupos específicos reconhecidos como destinatários 

legítimos de bens e serviços públicos; 

Alta Administração  

Ministros de Estado, ocupantes de cargos de natureza especial, ocupantes de 

cargo de nível 6 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e 

presidentes e diretores de autarquias, inclusive as especiais, e de fundações 
públicas ou autoridades de hierarquia equivalente 

Gestão de Riscos 

processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado 

pela alta administração, que contempla as atividades de identificar, avaliar e 

gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização, destinado a 

fornecer segurança razoável quanto à realização de seus objetivos. 

Fonte: Elaborado pela autora – adaptado de BRASIL (2017) 
 

No art. 3º do referido decreto encontra-se expresso como princípios de Governança 

Pública a capacidade de resposta; integridade; confiabilidade; melhoria regulatória;  prestação 

de contas e responsabilidade; e transparência. Havendo uma similaridade com os princípios 
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expressos pelo IBGC (2017) que são: transparência, equidade, prestação de contas e 

responsabilidade corporativa. 

Além dos princípios torna-se relevante mencionar os mecanismos que devem ser 

utilizados para o exercício da governança pública, conforme consta no art. 5º do Decreto nº 

9.203/2017. 

I - liderança, que compreende conjunto de práticas de natureza humana ou 

comportamental exercida nos principais cargos das organizações, para assegurar a 

existência das condições mínimas para o exercício da boa governança, quais sejam: 

a) integridade; 

b) competência; 

c) responsabilidade; e 

d) motivação; 

II - estratégia, que compreende a definição de diretrizes, objetivos, planos e ações, 

além de critérios de priorização e alinhamento entre organizações e partes 

interessadas, para que os serviços e produtos de responsabilidade da organização 

alcancem o resultado pretendido; e 

III - controle, que compreende processos estruturados para mitigar os possíveis riscos 

com vistas ao alcance dos objetivos institucionais e para garantir a execução ordenada, 

ética, econômica, eficiente e eficaz das atividades da organização, com preservação 

da legalidade e da economicidade no dispêndio de recursos públicos (BRASIL, 2017). 

 

Com a publicação do decreto em estudo há uma ordem de implementação e manutenção 

dos mecanismos que incluirão formas de acompanhamento de resultados; soluções para 

melhoria do desempenho das organizações; e instrumentos de promoção do processo decisório 

fundamentado em evidências (BRASIL, 2017).  
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3 SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS 

ADMINISTRATIVOS – SUGESP 

 

A SUGESP foi instituída e criada inicialmente pela Lei Complementar nº 706, de 10 

de abril de 2013, onde altera a Organização Administrativa do Poder Executivo Estadual e em 

seu artigo art. 1º afirma que: 

A Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria – CGAG, criada nos termos do 

artigo 9°, inciso III, alínea “a”, da Lei Complementar nº 224, de 4 de janeiro de 2000, 

passa a denominar-se Superintendência de Gestão de Suprimentos, Logística e Gastos 

Públicos Essenciais – SUGESPE, permanecendo com as atribuições de origem e 

incorporando as demais outorgadas por esta Lei Complementar. (RONDÔNIA, 2013). 

 

Dentre as atribuições incorporadas, encontram-se no art. 3º da LC nº 706/2013 a 

coordenação, operacionalização, assessoramento técnico e normatização das atividades 

relativas a transportes oficiais; protocolo geral e serviços gerais; e controle de gastos com 

serviços essenciais. Nota-se que no ano de 2013 iniciou-se o controle e a execução da Política 

Pública de Controle de Gastos Essenciais, por meio da SUGESP.  

Posteriormente, no ano de 2015 foi publicada a lei Complementar nº 827, de 15 de julho 

de 2015, que Dispõe sobre a estruturação organizacional e o funcionamento da Administração 

Pública Estadual, extingue, incorpora órgãos do Poder Executivo Estadual e dá outras 

providências, nessa lei a SUGESP passou a compor a estrutura da Governadoria, dando apoio, 

controle, assessoramento e representando governamentalmente.  

No art. 58, § 1º da Lei Complementar nº 827/2015, frisa-se que o Gabinete do 

Governador do Estado terá estrutura organizacional própria e se complementará com apoio 

técnico e operacional da Casa Civil e da SUGESP. Demonstrando assim sua importância para 

a estrutura e bom andamento do serviço público. E no art. 70, deixa claro que é um órgão de 

“gestão governamental, como instrumento de planejamento, coordenação e execução de 

atividade meio, relacionada às despesas de natureza essencial, logística, patrimonial e de 

manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo, nos termos da Lei 

Complementar n. 706, de 10 de abril de 2013”. 

No mês de novembro de 2015 houve mais uma alteração por meio da Lei Complementar 

nº 841, de 27 de novembro de 2015 que Altera e acrescenta dispositivos das Leis 

Complementares n. 827, de 15 de julho de 2015; n. 622, de 11 de julho de 2011; n. 447, de 2 

de junho de 2008; n. 68, de 9 de dezembro de 1992, e Lei n. 2.981, de 5 de março de 2013; 

revoga a Lei Complementar n. 706, de 10 de abril de 2013, e o artigo 47, da Lei Complementar 
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n. 827, de 15 de julho de 2015, e altera a denominação da Superintendência de Gestão de 

Suprimentos, Logística e Gastos Públicos Essenciais - SUGESPE e dá outras providências. 

Passando assim o nome da Superintendência de Gestão de Suprimentos, Logística e Gastos 

Públicos Essenciais – SUGESPE para Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos 

Administrativos – SUGESP. 

Após todas essas alterações firmou-se que a SUGESP é órgão de gestão e natureza 

instrumental de apoio, controle, assessoramento e representação governamental. E tem como 

objetivo o planejamento, normatização, controle e coordenação das atividades-meio, 

relacionadas à qualidade das despesas de natureza administrativa e à logística do Poder 

Executivo, ali incluídos todos os órgãos que compõem a Administração Pública Estadual direta, 

e ainda, no mesmo âmbito:  

• Propor políticas, programar e acompanhar as atividades de utilização e 

movimentação dos recursos logísticos, de suprimentos e de contratação de serviços, aquisição 

e disposição de bens moveis, atuando como órgão central do sistema logístico e de controle de 

gastos de atividade-meio da estrutura do Poder Executivo;  

• Implantar, normatizar, coordenar, supervisionar, orientar e aperfeiçoar as práticas de 

gestão operacional que envolvam despesas com logística de transporte, serviços administrativos 

em geral e de documentos, incluindo protocolo geral;  

• Promover a transparência, controle e elevação do nível de eficiência da qualidade dos 

gastos públicos com suprimentos, logística e serviços da estrutura administrativa;  

• Ampliar a qualidade e economicidade das compras e contratações de serviços que 

visam a dar suporte à operacionalização das atividades do Poder Executivo;  

• Realizar aquisições e contratações corporativas, gerando ganhos de eficiência, 

economia de escala e organização logística, ampliando o rol e fomentando a competitividade 

de fornecedores do Estado;  

• Garantir a gestão eficiente da frota de veículos oficiais;  

• Prestar apoio administrativo, financeiro e logístico aos Gabinetes do Governador, do 

Vice-Governador, da Casa Militar e da Casa Civil, inclusive no que se refere as atividades de 

cerimonial, de imprensa oficial, de ouvidoria, de assuntos legislativos e de relações-públicas;  

• Assessorar o Governador, o Vice-Governador e o Secretário-Chefe da Casa Civil em 

suas respectivas áreas de competência;  

• Assistir diretamente a administração dos próprios estaduais utilizados como sede 

pelo Governador do Estado, inclusive de sua residência;  
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• Planejar, coordenar e executar processos de aquisição central de bens e contratação 

de serviços inerentes à operação do Palácio Rio Madeira e seus anexos, bem como gerir os 

contratos, considerando os níveis de serviços a eles associados, com vistas à otimização 

logística/operacional e do gasto público; 

• Operar, normatizar e controlar o sistema de infraestrutura do Palácio Rio Madeira, 

possibilitando a adequada ocupação e o uso efetivo do referido Complexo pelos órgãos e 

entidades instalados nas edificações no desempenho de suas atividades;  

• Gerenciar a manutenção da frota oficial, seja própria ou locada;  

• Gerir o fornecimento dos serviços essenciais de água, energia e telefonia, no âmbito 

do Poder Executivo Estadual;  

• Normatizar e operar o núcleo de viagens e diárias de servidores públicos e 

colaboradores eventuais do Poder Executivo, com vistas ao controle, economicidade, segurança 

e eficiência, centralizando o recebimento, análise e deliberação quanto as solicitações oriundas 

dos Titulares dos órgãos, de acordo com as diretrizes definidas pelo Chefe do Executivo, 

promovendo, quando autorizado: a indicação do meio de transporte adequado, levantamento de 

custo, emissão de passagens, autorização de tráfego e elaboração dos decretos de viagem, 

acompanhando a publicação no Diário Oficial do Estado e cumprimento dos objetivos; e  

• Atuar em cooperação com todos os órgãos que compõem a Administração Pública 

Estadual, direta e indireta.  

Visa ainda cumprir e fazer cumprir o disposto no Decreto nº 19.462, de 20 de janeiro de 

2015, que estabelece normas e medidas de eficiência dos gastos públicos, no âmbito do Poder 

Executivo, cabendo a SUGESP coordenar e supervisionar a logística das metas repassadas a 

cada órgão, no seu âmbito de atuação. 

Diante de todo o exposto podemos observar que o objetivo macro é cumprir e fazer 

cumprir com a Política Pública de Controle de Gastos Essenciais para que possa ser atingido o 

desenvolvimento sustentável do Estado de Rondônia, com ações economicamente viáveis, 

ambientalmente corretas e social justa. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Neste tópico abordaremos os aspectos e conceitos metodológicos que deram suporte ao 

desenvolvimento da pesquisa, caracterizando-a quanto ao tipo, definição, método de coleta de 

dados, população, amostra e questionários utilizados. 

A pesquisa foi dividida em cinco etapas, na primeira ocorreu a definição das suposições, 

objetivos gerais e específicos que nortearam os estudos. Na segunda, foi elaborado o 

levantamento teórico a respeito das teorias e instrumentos que deram suporte a coleta e análise 

dos dados. Na terceira etapa realizou-se a coleta de dados com os servidores públicos da 

SUGESP a respeito da percepção do suporte organizacional (questionário I) e com os Gestores 

a respeito do suporte organizacional oferecido (questionário II). Na quarta, foram tabulados 

todos os dados coletados para dar suporte a realização da quinta etapa. E por fim, a quinta etapa, 

pautou-se na interpretação dos dados tabulados e na análise dos conceitos de sustentabilidade e 

governança que os servidores entrevistados responderam nos questionários, de forma 

dissertativa. 

 

4.1 Classificação da pesquisa  

 

Classificada como uma pesquisa de métodos mistos, pois combina os métodos 

predeterminados das pesquisas quantitativas com métodos emergentes das qualitativas, assim 

como questões abertas e fechadas, com formas múltiplas de dados contemplando todas as 

possibilidades, incluindo análises estatísticas e análises textuais. Neste caso, os instrumentos de 

coleta de dados podem ser ampliados com observações abertas, o pesquisador baseia a 

investigação supondo que a coleta de diversos tipos de dados garanta um entendimento melhor 

do problema pesquisado (CRESWELL, 2007, p. 34-35). A pesquisa foi realizada no ambiente 

natural dos pesquisados, a pesquisadora foi o instrumento fundamental para o desenvolvimento, 

utilizando uma lente teórica e coletando dados por meio de questionário, características essas 

fundamentadas por Creswell (2010).  

Utilizar-se de documentos para subsidiar esta pesquisa, caracteriza-a como uma análise 

documental, pois busca identificar informações factuais nos documentos a partir de questões e 

hipóteses de interesse (CAULLEY apud LÜDKE e ANDRE, 1986). “A técnica documental 

vale-se de documentos originais, que ainda não receberam tratamento analítico por nenhum 
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autor. [...] é uma das técnicas decisivas para a pesquisa em ciências sociais e humanas” 

(HELDER, 2006) 

Na visão de Ander Egg (1978) uma pesquisa pode ser definida como aplicada quando 

“persegue aplicação direta e imediata, contudo, tem relação com as descobertas e avanços da 

pesquisa básica”, assim afirma-se que esta dissertação acarretou em uma pesquisa de natureza 

aplicada que após a realização do aporte teórico, foram aplicados questionário para coleta de 

dados, conforme metodologia especifica da teoria, e realizada as análises dos resultados com 

base nas teorias apresentadas e nos resultados encontrados da análise documental dos relatórios 

de Controle de Gastos Essenciais. 

Com relação aos procedimentos, no primeiro momento foi realizada uma bibliometria, 

que segundo Vanti (2002) “é o estudo dos aspectos quantitativos da produção, disseminação e 

uso da informação registrada, que desenvolve padrões e modelos matemáticos para medir esses 

processos, usando seus resultados para elaborar previsões e apoiar tomadas de decisões”. Optar-

se-á por esse método no intuito de compor um referencial teórico que é de fundamental 

importância para o entendimento das teorias e análises dos dados a serem coletados.  

Segundo Mazzotti (2006) “no estudo de caso coletivo o pesquisador estuda 

conjuntamente alguns casos para investigar um dado fenômeno, podendo ser visto como um 

estudo instrumental estendido a vários casos”. Com base nessa afirmação constata-se que este 

procedimento é fundamental para o desenvolvimento da pesquisa proposta e foi adotado no 

segundo momento do trabalho como estratégia de pesquisa. Demo (1995), corrobora com esse 

procedimento afirmando que se trata de uma modalidade de pesquisa bastante especifica por 

exigir um estudo profundo e exausto de um caso particular que está atrelado fortemente ao 

contexto e seu resultado não poderá ser generalizado. 

Um dos objetivos desta pesquisa é realizar uma análise descritiva dos dados, que 

segundo Creswell (2010) é utilizada para as variáveis em um estudo que inclui a descrição dos 

resultados por meio de médias, dos desvios-padrão e da variação das pontuações, definindo 

assim quanto a tipologia como uma pesquisa descritiva. 

 

4.2  População e amostra 

 

A população inicial da coleta dos dados dos servidores baseou-se nos cinquenta 

servidores que atuam na parte administrativa da Superintendência, entretanto só obtivemos 
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respostas de trinta e dois servidores, composta por comissionados e efetivos. Tratando-se dos 

gestores, a população seria o Superintendente e Diretora Executiva, entretanto apenas esta 

respondeu ao questionário. A aplicação de dois questionários fundamenta-se na necessidade de 

analisar o efetivo Suporte Organizacional de forma comparativo entre o oferecido pelos 

Gestores e o percebido pelos servidores. Durante a execução da pesquisa totalizou-se uma 

amostra trinta e três pessoas para aplicação dos questionários I e II, conforme detalhado a 

seguir.  

 

4.3  Instrumentos utilizados  

 

Para a coleta de dados dos servidores foi utilizado um questionário de 

autopreenchimento, composto por 36 afirmações que foram colocadas na escala Likert, onde 

os respondentes precisaram marcar somente os pontos fixos estipulados na linha, em um sistema 

de sete categorias de resposta (pontos) que vão de “discordo totalmente” a “concordo 

totalmente” (LIKERT, 1932). 

As afirmações que fizeram parte do questionário originaram-se dos 36 itens propostos 

na própria teoria do Suporte Organizacional, como expressado no tópico 2 Referencial Teórico. 

Além dessas afirmações o Questionário I foi composto também de questionamentos quanto ao 

grau de instrução, gênero, idade, estado civil, se exerce papel de chefia e tempo que trabalha na 

instituição. Para fazer um comparativo a posteriori, por âmbito do conhecimento de 

sustentabilidade e governança, incluiu-se ao final do questionário duas perguntas dissertativas 

a respeito do entendimento do entrevistado sobre Governança Pública e Sustentabilidade, 

conforme consta no Apêndice A. 

Para a elaboração do Questionário II, fez-se uma adaptação do Questionário I, pois este 

trata da percepção por parte do servidor e aquele foi criado para identificar o que os gestores 

pensam que estão oferecendo de suporte, conforme consta no Apêndice B. A metodologia do 

questionário manteve-se a mesma, ou seja, composto por 36 afirmações que foram colocadas 

na escala Likert, de forma que os respondentes precisaram marcar somente os pontos fixos 

estipulados na linha, em um sistema de sete categorias de resposta (pontos) que vão de 

“discordo totalmente” a “concordo totalmente” (LIKERT, 1932). Contemplou questionamentos 

quando ao grau de instrução, gênero, idade, estado civil e tempo que exerce o papel de gestos 

dentro da instituição. 
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4.4  Coleta de dados 

 

A coleta de dados feita com os servidores da SUGESP, pautou-se no encaminhamento 

do questionário eletrônico para o e-mail pessoal e corporativo de todos os cinquenta servidores, 

utilizando a plataforma Google Forms como assessoramento. Para a coleta de dados com os 

gestores que atuam na Superintendência (membros do Gabinete - Superintendente e Diretora 

Executiva) foi utilizada a mesma plataforma eletrônica e o mecanismo de distribuição do link 

de acesso por meio de e-mail, conforme descrito no item 3.2 População e Amostra e no item 

3.3 Instrumentos Utilizados.  

 

4.5  Análise de dados 

 

Quando concluída a fase de aplicação dos questionários, foram tabulados todos os 

resultados de forma individualizada, utilizando o software SPSS, versão 22 para IOS, 

considerado um nível de confiança de 95% e um risco de inferência estatística de 5%. As 

respostas que estavam atreladas a escala Likert, foram assim transcritas para o programa e as 

demais foram utilizadas para estratificar os dados coletados e realizar as análises comparativas. 

Dentro da estatística da análise fatorial foi feito o Teste de esfericidade de Bartlett que 

é uma estatística de teste usada para examinar a hipótese de que as variáveis não sejam 

correlacionadas na população, ou seja, a matriz de correlação da população é uma matriz 

identidade, onde cada variável se correlaciona perfeitamente com ela própria (r=1), mas não 

apresenta correlação com as outras variáveis (r=0). A Medida de Adequação de KaiserMeyer- 

Olkin (KMO) é o Índice usado para avaliar a adequação da análise fatorial. Os valores obtidos 

através deste teste variam entre 0 e 1, onde 0,80 ou acima é admirável; 0,70 ou acima, mediano; 

0,60 ou acima, medíocre; 0,50 ou acima, ruim; e abaixo de 0,50, inaceitável (MALHOTRA, 

2001) 
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De acordo com Hair et al. (2005), o efeito final de rotacionar a matriz fatorial é 

redistribuir a variância dos primeiros fatores para os últimos com o objetivo de atingir um 

padrão fatorial mais simples e mais significativo. Há diferentes tipos de rotações possíveis de 

aplicação. A rotação ortogonal utilizada foi a denominada de VARIMAX, que concentra a 

máxima simplificação das colunas da matriz fatorial por meio da maximização da soma de 

variâncias de cargas exigidas da matriz fatorial. 

Foram confrontados também os resultados encontrados sobre a percepção dos 

servidores com a percepção dos gestores, para que fosse possível identificar a diferença entre a 

visão de quem oferece o suporte com a de quem o recebe. Salienta-se que só obtivemos resposta 

do questionário por parte da Diretora Executiva, diante disto não é possível realizar Análise 

Fatorial e nem mesmo estabelecer a matriz de correlação.  

Assim sendo, procedeu-se com o comparativo entre a média de resposta dos servidores 

e a resposta da diretora executiva para que pudéssemos confrontar e demonstrar o suporte 

oferecido com o suporte percebido por parte dos servidores.  

Em seguida realizou-se a análise dos relatórios emitidos pelo setor de Assessoria para a 

identificação da presença ou ausência dos princípios de governança pública mencionados no 

referencial teórico.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES DOS DADOS 

 

Nesse capítulo será abordado todos os resultados obtidos depois de processados todo o 

material coletado durante a pesquisa e que deram lastro para a realização da avaliação da relação 

existente entre o suporte organizacional oferecido pela SUGESP e a percepção dos servidores, 

e ainda, os conceitos de sustentabilidade e governança dos servidores que atuam na gestão dos 

gastos com serviços essenciais do Governo do Estado de Rondônia.   

 

5.1 Suporte Organizacional - Servidores 

 

Para analisarmos e discutir os dados inicialmente foi realizado o detalhamento da 

amostra, que foi feita por meio de uma estatística descritiva de frequência, composta pelo 

mínimo, máximo, média e desvio padrão, de acordo com a análise que cada variável permite. 

 No quadro 3 estão apresentadas as informações referentes ao tempo em que os 

servidores atuam na Superintendência, bem como a idade daqueles que responderam ao 

questionário. 

 

Quadro 3 – Tempo de atuação e idade dos Servidores 

Variável 
Tempo que trabalha 

na SUGESP (anos) 

Idade dos Servidores que 

responderam o questionário (anos) 

Mínimo 0,41 21 

Máximo 10 60 

Média 3,58 36,34 

Desvio Padrão 2,64 10,80 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Ao observamos o quadro 3 podermos constatar que a média de tempo em que os 

servidores atuam na Superintendência é de 3,58 anos, todavia possui também aqueles que estão 

a aproximadamente 5 meses (0,41 anos) e aqueles que estão a dez anos, tendo um desvio padrão 

do tempo oscilando em 2,64 anos para mais ou para menos em relação à média.  

 Tratando-se da idade destes servidores observa-se que oscilam entre 21 e 60 anos, 

possuindo uma média de 36,34 anos, e possui um desvio padrão de 10,80 anos para mais ou 

para menos em relação à média. No gráfico 3 estão apresentadas as informações referentes ao 

cargo de chefia dos servidores que responderam o questionário, se ocupam ou não. 
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Gráfico 1 – Cargo de Chefia 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

De todos os respondentes do questionário, 22% possuíam cargo de chefia, enquanto os 

outros 78% não possuía. No gráfico 4 encontra-se a estratificação da amostra de servidores de 

acordo com o gênero declarado no momento de resposta do questionário. 

 

Gráfico 2 – Gênero dos Servidores 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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No que se refere ao gênero informado no momento de preenchimento do questionário, 

constatou-se que 62% eram do gênero feminino e que 38% eram do gênero masculino. No 

gráfico 5 encontra-se a estratificação da amostra de servidores de acordo com o estado civil 

declarado no momento de resposta do questionário. 

 

Gráfico 3 – Estado Civil dos Servidores 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Ao classificar o estado civil, encontrou-se 47% da amostra sendo solteira, 6% viúva, 3% 

divorciado e 44% casado. No gráfico 6 encontra-se a estratificação da amostra de servidores de 

acordo com o Grau de Instrução declarado no momento de resposta do questionário. 

 

Gráfico 4 – Grau de Instrução dos Servidores 

Casado, 44%Divorciado, 3%

Solteiro, 47% Viúva, 6%
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 Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Dentre os respondentes, 14 (44%) possuíam apenas graduação como grau máximo de 

instrução, 11 (34%) possuíam ensino médio, 5 (16%) Pós-Graduação e 2 (6%) mestrado.  

A primeira inferência que pode ser feita com os dados é o detalhamento da Matriz de 

Correlação, que fora elaborada utilizando o o software SPSS, versão 22 para IOS, Apêndice C. 

Após a elaboração da Matriz de correlação, constatou-se que a maior correlação positiva 

encontrada foi de 0,853 entre as afirmações QS35(A organização tenta tornar o meu trabalho o 

mais interessante possível) e a QS21 (A organização se preocupa com minha satisfação geral 

no trabalho), demonstrando que os servidores possuem um viés de percepção de acordo com o 

previsto na teoria. Pois se há uma interpretação de que a organização se preocupa com a 

satisfação geral de cada servidor com o trabalho desenvolvido, há também uma preocupação 

em tornar o trabalho o mais interessante possível.  

Além da maior correlação positiva, encontrou-se também a maior correlação negativa, 

que atingiu o grau de -0,807, entre as variáveis QS21 (A organização se preocupa com minha 

satisfação geral no trabalho) e QS16 (A organização me disponibiliza poucas oportunidades 

para continuar sendo promovido), demonstrando também uma aderência nas respostas, vez que 

estas variáveis devem ser analisadas de forma inversa. Pois se a organização se preocupa com 

a satisfação geral de seus servidores é normal ela disponibilizar mais oportunidades para os 

servidores serem promovidos, corroborando com a correlação negativa encontrada. 

Ao separarmos as afirmações de acordo com a forma de análise (direta ou inversa) 

constamos que são divididas meio a meio, ou seja, há dezoito afirmações com análise direta 

(quanto mais próximo de 7 = concordo totalmente será melhor) e dezoito afirmações que a 

11, 34%

14, 44%

2, 6%

5, 16%

Ensino Médio Graduação Mestrado Pós-Graduação
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análise deve ser feita inversa (quanto mais próximo de 1 = discordo completamente será 

melhor). No quadro a seguir encontram-se apresentada as afirmações que são analisadas 

diretamente com suas respectivas médias das respostas dadas pelos servidores, de acordo com 

a análise de Estatística Descritiva realizada com os dados.  
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Quadro 4 – Afirmações analisadas diretamente 

QS Afirmações Média 

1 A organização valoriza minhas contribuições para o bem-estar. 5,28 

4 A organização considera fortemente meus objetivos e valores pessoais. 4,47 

5 A organização compreenderia um longo período de ausência em função de doenças. 4,91 

8 Quando eu tenho problemas, a organização oferece ajuda. 4,16 

9 A organização realmente se preocupa com meu bem-estar. 4,75 

10 
A organização está tentando se expandir de forma a me ajudar a desempenhar meu trabalho para 

alavancar minha habilidade. 
4,38 

13 A organização perdoaria um equívoco sem dolo de minha parte. 4,53 

18 A organização consideraria com carinho um pedido de troca de minhas condições de trabalho. 4,34 

20 A organização está sempre disposta a me ajudar quando eu preciso de um favor especial. 4,47 

21 A organização se preocupa com minha satisfação geral no trabalho. 4,34 

24 Se eu decidir me demitir, a organização tentará me persuadir a ficar. 3,28 

25 A organização se preocupa com minhas opiniões. 4,31 

27 A organização se orgulha das minhas conquistas no trabalho. 5,56 

29 A organização compreenderia se eu fosse incapaz de terminar uma tarefa a tempo. 4,22 

30 Caso a organização tenha uma expansão, ela irá considerar aumentar o meu salário. 4,34 

33 A organização deseja me dar o melhor trabalho que eu esteja qualificado a fazer. 4,88 

35 A organização tenta tornar o meu trabalho o mais interessante possível. 4,28 

36 Meus supervisores estão orgulhosos do fato de eu fazer parte da organização. 6,09 

Média Geral das 18 afirmações 4,59 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Se observarmos as afirmações constantes no quadro 4, poderemos constatar que a média 

geral obtiva foi de 4,59, assim entende-se que está entre quatro e cinco, onde quatro entende-se 

como indiferente e cinco concordo parcialmente. Diante disto, infere-se que os servidores 

concordam parcialmente que possuem um efetivo suporte organizacional.  

Sendo o orgulho que os supervisores sentem (QS36) o aspecto que possui maior 

concordância, corroborando com a teoria do Suporte Organizacional quando afirma que o 

reconhecimento por parte do Supervisor é um dos pontos que devem ser levados em 

consideração no momento do reconhecimento e para se alcançar a percepção do suporte 

organizacional. Como expressado pelo autor na Figura 1 – Modelo Teórico da Percepção do 

Suporte Organizacional – Empresas Terceirizadas, que pode ser aplicado para uma relação 

direta entre Superintendente, supervisores (gerentes) e servidores.  

Já a incerteza de que os servidores seriam persuadidos a permanecer, caso pedissem 

demissão (QS24), representa o aspecto em que os servidores mais discordaram da afirmação, 

ou seja, eles não se sentem seguros ou não percebem um suporte organizacional efetivo neste 

aspecto.  

No quadro a seguir são apresentadas as dezoito afirmações que devem ser analisadas 

inversamente de acordo com a Teoria do Suporte Organizacional e suas respectivas médias de 

respostas dadas pelos servidores.  
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Quadro 5 – Afirmações analisadas inversamente 

QS Afirmações Média 

2 Se a organização pudesse contratar alguém para me substituir por um salário menor ela faria isso. 4,06 

3 A organização deixa de reconhecer qualquer esforço extra meu. 3,56 

6 A organização ignoraria qualquer reclamação minha. 3,47 

7 A organização não se preocupa com meus interesses quando toma decisões que me afetam. 4,06 

11 A organização falha em compreender minhas ausências em função de problemas pessoais. 2,66 

12 Se a organização achar uma forma mais eficiente de ter o meu trabalho feito, ele me substituirá. 5,16 

14 
Seria preciso uma pequena queda em minha performance para que a organização queira me 

substituir, ou seja, ela é satisfeita comigo. 
4,16 

15 
A organização acha que há pouco a ganhar se me manter empregado pelo resto de minha 

carreira. 
2,56 

16 A organização me disponibiliza poucas oportunidades para continuar sendo promovido. 4,03 

17 Mesmo se eu fizesse o melhor trabalho possível, a organização falharia em perceber. 3,53 

19 Se eu fosse demitido, a organização preferiria contratar alguém novo do que me ter de volta. 3,75 

22 Se tiver oportunidade, a organização se aproveitaria de mim. 3,72 

23 A organização demonstra pouca preocupação comigo. 3,03 

26 A organização acha que me contratar foi um erro. 1,78 

28 A organização se preocupa mais em atingir resultados do que comigo. 4,00 

31 A organização acha que qualquer um pode fazer o meu trabalho tão bem quanto eu. 3,72 

32 A organização não está preocupada em pagar o que eu mereço. 3,22 

34 
Se o meu trabalho for extinto, a organização preferia me demitir do que me transferir para uma 

outra posição. 
3,59 

Média Geral das 18 afirmações 3,56 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Se observarmos as afirmações constantes no quadro 5, poderemos constatar que a média 

geral obtiva foi de 3,56, assim entende-se que está entre três e quatro, onde três representa 

discordo parcialmente e quatro entende-se como indiferente. Diante disto, infere-se que os 

servidores concordam pouco com as afirmações negativas ou são indiferentes a elas, pois por 

tratarem-se de análise inversa é necessário que interpretasse de forma contrária, então quanto 

mais eles discordarem melhor serão os resultados e o suporte percebido. 

A sensação de erro no momento da contratação (QS26) é a que eles mais discordam, ou 

seja, sentem que são bem aceitos pela organização. Todavia não sentem suporte na questão 

pessoal, pois concordam que se a organização puder substitui-los por alguém que faça o 

trabalho de forma mais eficiente ela irá fazer (QS12). 

Após a elaboração da Matriz de correlação, realizou-se uma Análise Fatorial, das 

variáveis que são analisadas diretamente (Quadro 4), com o objetivo de identificar um número 

menor de novas variáveis alternativas, não correlacionadas e que, de algum modo, sumarizem 

as informações principais das variáveis originais encontrando os fatores ou variáveis latentes 

(MINGOTI, 2005).  
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Para verificar a aplicação da Análise Fatorial foi utilizado o teste KMO de medida de 

adequação da amostra. O resultado expresso neste teste (0,765) demonstra um grau mediano de 

ajuste para aplicação da técnica multivariada Análise Fatorial, sendo ratificado pelo teste 

Bartlett de Esfericidade ao nível de significância 0,000 (Quadro 6), que conforme Malhotra 

(2001) este não poderá ser maior que 0,05. 

 

Quadro 6 – Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. 0,765 

Teste de esfericidade de Bartlett 

Aprox. Qui-quadrado 461,312 

df 153 

Sig. 0,000 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Adiante, faz-se necessário o detalhamento de quais variáveis irão compor cada um dos 

cinco fatores específicos gerados por meio da Matriz de Componente Rotativa (rotação 

Varimax com Normalização de Kaiser) com Análise de Componente Principal, como método 

de extração. No quadro 7 pode-se verificar quais variáveis irão compor cada fator, ou seja, 

quando a correlação da variável-fator é mais próxima de 1, indicando uma associação positiva 

entre a variável e o fator, enquanto próxima de 0 indica uma falta de associação. 
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Quadro 7 – Matriz de componente Rotativaa 

QS Afirmação 
Componente 

1 2 3 4 5 

36 
Meus supervisores estão orgulhosos do fato de eu fazer 

parte da organização. 
  0,794   

1 
A organização valoriza minhas contribuições para o bem-

estar. 
 0,312 0,785   

27 
A organização se orgulha das minhas conquistas no 

trabalho. 
  0,836   

4 
A organização considera fortemente meus objetivos e 

valores pessoais. 
 0,668 0,371   

25 A organização se preocupa com minhas opiniões. 0,345  0,496 0,589  

35 
A organização tenta tornar o meu trabalho o mais 

interessante possível. 
0,844  0,366   

33 
A organização deseja me dar o melhor trabalho que eu 

esteja qualificado a fazer. 
   0,841  

21 
A organização se preocupa com minha satisfação geral no 

trabalho. 
0,846   0,332  

9 A organização realmente se preocupa com meu bem-estar. 0,622  0,368 0,523  

10 

A organização está tentando se expandir de forma a me 

ajudar a desempenhar meu trabalho para alavancar minha 

habilidade. 

0,735 0,322 0,318   

13 
A organização perdoaria um equívoco sem dolo de minha 

parte. 
 0,760    

18 
A organização consideraria com carinho um pedido de 

troca de minhas condições de trabalho. 
 0,322 0,509 0,320 0,470 

20 
A organização está sempre disposta a me ajudar quando eu 

preciso de um favor especial. 
    0,782 

24 
Se eu decidir me demitir, a organização tentará me 

persuadir a ficar. 
 0,797    

29 
A organização compreenderia se eu fosse incapaz de 

terminar uma tarefa a tempo. 
 0,617  0,462 0,447 

5 
A organização compreenderia um longo período de 

ausência em função de doenças. 
    0,778 

8 Quando eu tenho problemas, a organização oferece ajuda. 0,672 0,422   0,420 

30 
Caso a organização tenha uma expansão, ela irá considerar 

aumentar o meu salário. 
0,490 0,704    

a. Rotação convergida em 8 iterações. 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

O Fator 1 é composto pelas afirmações QS 35 (A organização tenta tornar o meu 

trabalho o mais interessante possível.), QS 21 (A organização se preocupa com minha satisfação 

geral no trabalho.), QS 9 (A organização realmente se preocupa com meu bem-estar.), QS 10 

(A organização está tentando se expandir de forma a me ajudar a desempenhar meu trabalho 

para alavancar minha habilidade.) e QS 8 (Quando eu tenho problemas, a organização oferece 

ajuda.), que será nomeado de Relação da Organização com o Servidor, considerando que estas 

cinco afirmações dizem respeito a preocupação que a organização tem com o trabalho 

desenvolvido pelos servidores e seu bem-estar.  
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O Fator 2 é composto pelas afirmações QS 4 (A organização considera fortemente meus 

objetivos e valores pessoais.), QS 13 (A organização perdoaria um equívoco sem dolo de minha 

parte.), QS 24 (Se eu decidir me demitir, a organização tentará me persuadir a ficar.), QS 29 (A 

organização compreenderia se eu fosse incapaz de terminar uma tarefa a tempo.) e QS 30 (Caso 

a organização tenha uma expansão, ela irá considerar aumentar o meu salário.), que será 

nomeado de Reconhecimento Pessoal, considerando que estas cinco afirmações dizem respeito 

a problemas, equívocos e desejos pessoais de seus servidores. 

O Fator 3 é composto pelas afirmações QS 36 (Meus supervisores estão orgulhosos do 

fato de eu fazer parte da organização.), QS 1 (A organização valoriza minhas contribuições para 

o bem-estar.), QS 27 (A organização se orgulha das minhas conquistas no trabalho.) e QS 18 

(A organização consideraria com carinho um pedido de troca de minhas condições de trabalho.), 

que será nomeado de Satisfação Pessoal, considerando que estas quatro afirmações dizem 

respeito à satisfação da organização com o desenvolvimento e crescimento pessoal de cada 

servidor. 

O Fator 4 é composto pelas afirmações QS 25 (A organização se preocupa com minhas 

opiniões.) e QS 33 (A organização deseja me dar o melhor trabalho que eu esteja qualificado a 

fazer.), que será nomeado de Talento dos Servidores, considerando que estas duas afirmações 

dizem respeito a opinião e qualificação do trabalho desenvolvido por cada servidor, de acordo 

com seu potencial.  

E por fim, o Fator 5 é composto pelas afirmações QS 20 (A organização está sempre 

disposta a me ajudar quando eu preciso de um favor especial.) e QS 5 (A organização 

compreenderia um longo período de ausência em função de doenças.), que será nomeado de 

Pedido Especial dos Servidores, considerando que estas duas afirmações dizem respeito a 

solução de problemas pessoais e que a organização não seria obrigada a atender. 

Assim sendo, surgem cinco fatores que generalizam as afirmações e norteiam o 

entendimento das afirmações que estavam no questionário: Fator 1 – Relação da Organização 

com o Servidor; Fator 2 – Reconhecimento Pessoal; Fator 3 – Satisfação Pessoal; Fator 4 – 

Talento dos Servidores; e Fator 5 – Pedido Especial dos Servidores. 

Após definirmos e dar nome aos fatores com base na Matriz de componente Rotativa - 

Quadro 7, faz-se necessário a inclusão das afirmações que são analisadas inversamente em cada 

um dos fatores preestabelecidos, de acordo com a relação existente, vez que não foi identificada 

nenhuma discordância entre as afirmações diretas e inversas. Partindo deste quesito, 

apresentamos no quadro a seguir as afirmações alocadas em cada um dos fatores.  
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Quadro 8 – Classificação das Afirmações em Fatores 

Fatores QS Afirmações - Direta QS Afirmações - Inversas 

Fator 1 - Relação da 

Organização com o 

Servidor 

35 
A organização tenta tornar o meu 

trabalho o mais interessante possível. 
2 

Se a organização pudesse contratar 

alguém para me substituir por um 

salário menor ela faria isso. 

21 
A organização se preocupa com minha 

satisfação geral no trabalho, 
7 

A organização não se preocupa com 

meus interesses quando toma 

decisões que me afetam. 

9 
A organização realmente se preocupa 

com meu bem-estar. 
22 

Se tiver oportunidade, a organização 

se aproveitaria de mim. 

10 

A organização está tentando se expandir 

de forma a me ajudar a desempenhar 

meu trabalho para alavancar minha 

habilidade. 

23 
A organização demonstra pouca 

preocupação comigo. 

8 
Quando eu tenho problemas, a 

organização oferece ajuda. 
28 

A organização se preocupa mais em 

atingir resultados do que comigo. 

Fator 2 - 

Reconhecimento 

Pessoal 

4 
A organização considera fortemente 

meus objetivos e valores pessoais. 
3 

A organização deixa de reconhecer 

qualquer esforço extra meu. 

13 
A organização perdoaria um equívoco 

sem dolo de minha parte. 
12 

Se a organização achar uma forma 

mais eficiente de ter o meu trabalho 

feito, ele me substituirá. 

24 
Se eu decidir me demitir, a organização 

tentará me persuadir a ficar. 
15 

A organização acha que há pouco a 

ganhar se me manter empregado pelo 

resto de minha carreira. 

29 

A organização compreenderia se eu 

fosse incapaz de terminar uma tarefa a 

tempo. 

16 

A organização me disponibiliza 

poucas oportunidades para continuar 

sendo promovido. 

30 

Caso a organização tenha uma 

expansão, ela irá considerar aumentar o 

meu salário. 

32 
A organização não está preocupada 

em pagar o que eu mereço. 

26 
A organização acha que me contratar 

foi um erro. 

Fator 3 - Satisfação 

Pessoal 

36 
Meus supervisores estão orgulhosos do 

fato de eu fazer parte da organização. 
6 

A organização ignoraria qualquer 

reclamação minha. 

1 
A organização valoriza minhas 

contribuições para o bem-estar. 
14 

Seria preciso uma pequena queda em 

minha performance para que a 

organização queira me substituir, ou 

seja, ela é satisfeita comigo. 

27 
A organização se orgulha das minhas 

conquistas no trabalho. 
19 

Se eu fosse demitido, a organização 

preferiria contratar alguém novo do 

que me ter de volta. 
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18 

A organização consideraria com carinho 

um pedido de troca de minhas condições 

de trabalho. 

31 

A organização acha que qualquer um 

pode fazer o meu trabalho tão bem 

quanto eu. 

Fator 4 - Talento dos 

Servidores 

25 
A organização se preocupa com minhas 

opiniões. 
17 

Mesmo se eu fizesse o melhor 

trabalho possível, a organização 

falharia em perceber. 

33 

A organização deseja me dar o melhor 

trabalho que eu esteja qualificado a 

fazer. 

34 

Se o meu trabalho for extinto, a 

organização preferia me demitir do 

que me transferir para uma outra 

posição. 

Fator 5 - Pedido 

Especial dos 

Servidores 

20 

A organização está sempre disposta a 

me ajudar quando eu preciso de um 

favor especial. 
11 

A organização falha em 

compreender minhas ausências em 

função de problemas pessoais. 

5 

A organização compreenderia um longo 

período de ausência em função de 

doenças. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
 

Após realizar as análises e interpretação dos dados dos questionários aplicados aos 

servidores necessita-se proceder com a interpretação da resposta dos gestores, para que 

possamos comparar o efetivo suporte organizacional oferecido pela instituição e o percebido 

pelos servidores. Todavia encontramos um entrave, vez que os Gestores da superintendência é 

composto por um Superintendente e uma Diretora Executiva e apenas esta respondeu o 

questionário. No item a seguir apresentamos os dados referente a resposta da Diretora Executiva 

da SUGESP.  

 

5.2 Suporte Organizacional - Gestores  

 

Para analisarmos e discutir os dados necessitamos inicialmente realizar o detalhamento 

da amostra. Neste caso objetivo inicial era a coleta de informações do Superintendente e da 

Diretora Executiva, entretanto, como mencionado anteriormente, aquele não respondeu o 

questionário.  

 

Quadro 9 – Detalhamento da amostra - Gestores 

            Variável 

 

Função 

Tempo está 

nesta função 

(anos) 

Idade dos Servidores 

que responderam o 

questionário (anos) 

Gênero 

Grau de 

Instrução 

Máximo 

Estado Civil 

Diretora 

Executiva 
0,34 40 Feminino Graduação Solteira 
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Superintendente – – – – –    

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Como demonstrado no Quadro 9 a Diretora executiva estava ocupando o referido cargo 

a aproximadamente 4 meses (0,34 anos), possui 40 anos de idade, é solteira e possui graduação 

como grau de instrução máximo.  

Ao separarmos as afirmações de acordo com a forma de análise (direta ou inversa) 

constamos que são divididas meio a meio, ou seja, há dezoito afirmações com análise direta 

(quanto mais próximo de 7 = concordo totalmente será melhor) e dezoito afirmações que a 

análise deve ser feita inversa (quanto mais próximo de 1 = discordo completamente será 

melhor), igualmente encontrado na análise dos servidores apresentada no tópico 4.1.  No quadro 

a seguir encontram-se apresentada as afirmações que são analisadas diretamente com sua 

respectiva resposta.  

Quadro 10 – Afirmações analisadas diretamente – Gestor 

QG Afirmações Resposta 

1 A organização valoriza as contribuições individuais para o bem-estar de seus servidores. 5,00 

4 A organização considera fortemente os objetivos e valores pessoais de seus servidores. 5,00 

5 
A organização compreenderia um longo período de ausência em função de doenças de seus 

servidores. 
6,00 

8 Quando os servidores têm problemas, a organização oferece ajuda. 4,00 

9 A organização realmente se preocupa com o bem-estar individual de seus servidores. 4,00 

10 
A organização está tentando se expandir de forma a ajudar a desempenhar o trabalho dos 

servidores para alavancar suas habilidades. 
5,00 

13 A organização perdoaria um equívoco sem dolo por parte de seus servidores. 4,00 

18 
A organização consideraria com carinho um pedido individual de troca das condições de 

trabalho de seus servidores. 
7,00 

20 
A organização está sempre disposta a ajudar quando seus servidores precisam de um favor 

especial. 
2,00 

21 A organização se preocupa com a satisfação geral de seus servidores no trabalho. 4,00 

24 Se algum servidor decidir pedir demissão, a organização tentará persuadir para ele ficar. 4,00 

25 A organização se preocupa com as opiniões individuais de seus servidores. 5,00 

27 A organização se orgulha das conquistas individuais de seus servidores no trabalho. 6,00 

29 A organização compreenderia se um servidor fosse incapaz de terminar uma tarefa a tempo. 4,00 

30 
Caso a organização tenha uma expansão, ela irá considerar aumentar o salário de seus 

servidores. 
4,00 

33 A organização deseja dar o melhor trabalho que cada servidor esteja qualificado a fazer. 4,00 

35 A organização não tenta tornar o trabalho dos seus servidores o mais interessante possível. 1,00 

36 A organização está orgulhosa dos servidores que fazem parte dela. 4,00 

Média Geral das 18 afirmações 4,33 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Se observarmos as afirmações constantes no quadro 10, poderemos constatar que a 

média geral obtiva foi de 4,33, assim entende-se que está entre quatro e cinco, onde quatro 

entende-se como indiferente e cinco concordo parcialmente. Diante disto, infere-se que a visão 
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do gestor é de que concorda parcialmente que é oferecido um efetivo suporte organizacional 

aos seus servidores.  

Sendo o pedido individual de troca das condições de trabalho de seus servidores (QG 

18) o aspecto que possui maior concordância (7), corroborando com a teoria da visão 

humanística que enxerga o talento nato dos colaboradores, acredita que com treinamentos e 

motivação eles são capazes de tornarem-se muito efetivos e ainda os veem como o pilar para o 

sucesso organizacional. Assim a organização reflete com carinho a respeito do pedido de seus 

servidores para que possam desempenhar melhor seu trabalho, tendo uma visão humanística. 

 Já o fato de a organização não tentar tornar o trabalho dos seus servidores o mais 

interessante possível (QG 35), é o aspecto em o gestor mais discorda da afirmação, ou seja, eles 

entendem que os seus servidores, sempre que possível, possuem o trabalho atrativo e 

interessante de ser desempenhado.  

No quadro a seguir são apresentadas as dezoito afirmações que devem ser analisadas 

inversamente de acordo com a Teoria do Suporte Organizacional e sua respectiva resposta dada 

pela Diretora Executiva da SUGESP. 

 

Quadro 11 – Afirmações analisadas inversamente – Gestor 

QG Afirmações Resposta 

2 
Se a organização pudesse contratar alguém para substituir algum servidor por um salário 

menor, ela faria isso. 
4,00 

3 A organização deixa de reconhecer qualquer esforço extra individual de seus servidores. 1,00 

6 A organização ignoraria as reclamações individuais de seus servidores. 1,00 

7 
A organização não se preocupa com os interesses de seus servidores quando tomam decisões 

que afetam a eles. 
2,00 

11 
A organização falha em compreender as ausências de seus servidores em função de problemas 

pessoais.  
1,00 

12 
Se a organização achar uma forma mais eficiente de ter o trabalho feito, ela substituirá seus 

servidores. 
2,00 

14 
Seria preciso uma pequena queda em na performance dos servidores para que a organização 

queira substitui-los, ou seja, ela é satisfeita com os servidores que possui.  
2,00 

15 
A organização acha que há pouco a ganhar se mantiver seus servidores pelo resto de suas 

carreiras. 
2,00 

16 
A organização disponibiliza poucas oportunidades para seus servidores continuarem sendo 

promovidos. 
4,00 

17 A organização falha em perceber os melhores trabalhos feitos por seus servidores. 3,00 

19 
Se algum servidor fosse demitido, a organização preferiria contratar alguém novo do que 

tentar tê-lo de volta, 
2,00 

22 Se tiver oportunidade, a organização se aproveitaria de seus servidores. 1,00 

23 A organização demonstra pouca preocupação com os seus servidores. 1,00 

26 A organização comete erros na contratação de seus servidores. 4,00 

28 A organização se preocupa mais em atingir resultados do que com os servidores 1,00 

31 A organização acha que qualquer um pode fazer o trabalho do outro tão bem quanto ele. 5,00 

32 A organização não está preocupada em pagar o que cada servidor merece. 1,00 
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34 
Se algum trabalho for extinto, a organização preferia demitir seus servidores do que os 

transferis para outra função. 
1,00 

Média Geral das 18 afirmações 2,11 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Se observarmos as afirmações constantes no quadro 11, poderemos constatar que a 

média geral obtiva foi de 2,11, assim entende-se que está entre dois e três, onde dois representa 

discordo e três representa discordo parcialmente. Diante disto, infere-se que os gestores 

discordam das afirmações negativas ou concordam pouco, pois por tratarem-se de análise 

inversa é necessário que interpretasse de forma contrária, então quanto mais eles discordarem 

melhor serão os resultados e o suporte oferecido. 

A organização acha que qualquer um pode fazer o trabalho do outro tão bem quanto ele 

(QG 31), foi o aspecto que possuiu maior destaque dentre as afirmativas analisadas 

inversamente, significando que os gestores concordam parcialmente com este aspecto. 

Apresentando assim uma corroboração com a visão marginal apresentada no tópico do 

referencial teórico, onde afirma que segurança no trabalho é quase nula, pois os empregados 

são descartados tão logo a empresa encontre tecnologias que os substituam ou mão de obra mais 

barata. 

Há várias afirmações que o gestor discorda totalmente (QG 3, QG 6, QG 11, QG 22, 

QG 23, QG 28, QG 32 e QG 34), se formos criar um grupo que represente todas essas 

afirmações iremos perceber que todas elas estão atreladas aos Aspectos Pessoais e Individuais 

dos Servidores, assim sendo, podemos entender que a organização acredita que da o suporte 

necessário. Como em questões pessoais, reconhecimento de esforços extra no desenvolvimento 

das funções, preocupação individual com cada servidor, mantê-los sempre bem remunerados e 

dentro do quadro de funcionários.  

 

5.3 Comparativo do Suporte Organizacional - Servidores x Gestor 

 

Após a análise individual as respostas dos servidores e dos gestores, faz-se necessário a 

realização de um comparativo entre elas, para que possamos identificar passo a passo, qual o 

suporte oferecido com o que é realmente percebido.   
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Quadro 12 – Comparativo de Respostas – Servidores x Gestor - Diretamente 

QS Média dos Servidores  QG Resposta Gestor 

1 5,28 1 5,00 

4 4,47 4 5,00 

5 4,91 5 6,00 

8 4,16 8 4,00 

9 4,75 9 4,00 

10 4,38 10 5,00 

13 4,53 13 4,00 

18 4,34 18 7,00 

20 4,47 20 2,00 

21 4,34 21 4,00 

24 3,28 24 4,00 

25 4,31 25 5,00 

27 5,56 27 6,00 

29 4,22 29 4,00 

30 4,34 30 4,00 

33 4,88 33 4,00 

35 4,28 35 1,00 

36 6,09 36 4,00 

Média Geral das 

18 afirmações 
4,59 

Média Geral das 

18 afirmações 
4,33 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Observando o Quadro 12, constatamos que a média geral das dezoito afirmações que 

são analisadas diretamente está dentro do mesmo quadrante, ou seja, entre quatro e cinco. 

Todavia ao detalharmos as afirmações perceberemos que há algumas que são muito dispares, 

como por exemplo a QS18 e a QG18, onde a primeira possui média de resposta de 4,34 e a 

segunda 7. Pode-se inferir então que há uma divergência entre o suporte que a organização 

acredita que oferece e aquele em que o servidor percebe, vez que estes não se sentem seguros 

para pedir uma troca em suas condições de trabalho, pois concordam parcialmente que teriam 

seus pedidos aceitos. Quando a organização afirma que consideraria totalmente com carinho 

um pedido individual de troca das condições de trabalho de seus servidores. 

Já na QS20 e QG20 a situação é investida, pois a organização discorda (2,00) que está 

sempre disposta a ajudar quando seus servidores precisam de um favor especial e os servidores 

concordam parcialmente que a organização está sempre disposta a ajuda-los quando precisam 

de um favor especial. Trazendo um falso suporte, pois o servidor sente que tem é bem 

interpretado quando precisa de um favor especial, quando na realidade não é tão bem aceito, 

vez que houve discordância desta disposição para ajudar quando eles precisão de um favor 

especial.  

Na QS35 e QG35 entende-se que há uma discordância na percepção, quando o servidor 

mais uma vez acredita que possui suporte, pois a média de resposta está entre indiferente e 
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concordo parcialmente (4,28) e a instituição discorda totalmente (1,00) que não tenta tornar o 

trabalho de seus servidores o mais interessante possível. Como pode-se observar, a afirmação 

que pertencente ao questionário dos servidores deve ser analisada diretamente (A organização 

tenta tornar o meu trabalho o mais interessante possível.) e a do questionário do gestor deve ser 

analisada inversamente, pois quando mais discordar que não tenta tornar o trabalho do servidor 

o mais interessante possível, significa que ela faz sim este esforço.  

Analisando a QS36 e QG36 também há uma divergência, quando os servidores 

concordam e o gestor é indiferente em sua resposta. Detalhando a afirmação compreenderemos 

que os servidores concordam que seus supervisores são orgulhosos de tê-los como parte da 

organização, quando o gestor é indiferente, ou seja, não tem e nem deixa de ter orgulho de seus 

servidores.  

Após analisarmos as respostas das afirmações que foram elaboradas para serem 

analisadas de forma direta, com exceção da QG35, compararemos agora as afirmações que 

devem ser analisadas inversamente, conforme demonstrado no quadro a seguir.  

 

Quadro 13 – Comparativo de Respostas – Servidores x Gestor - Inversamente 

QS Média dos Servidores  QG Resposta Gestor 

2 4,06 2 4,00 

3 3,56 3 1,00 

6 3,47 6 1,00 

7 4,06 7 2,00 

11 2,66 11 1,00 

12 5,16 12 2,00 

14 4,16 14 2,00 

15 2,56 15 2,00 

16 4,03 16 4,00 

17 3,53 17 3,00 

19 3,75 19 2,00 

22 3,72 22 1,00 

23 3,03 23 1,00 

26 1,78 26 4,00 

28 4,00 28 1,00 

31 3,72 31 5,00 

32 3,22 32 1,00 

34 3,59 34 1,00 

Média Geral das 

18 afirmações 
3,56 

Média Geral das 

18 afirmações 
2,11 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Observando o Quadro 13, constatamos que a média geral das dezoito afirmações que 

são analisadas inversamente estão dentro de quadrantes bem próximos, vez que a resposta dos 

servidores possuiu uma média de 3,56, que representa discordo parcialmente, enquanto que a 
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media geral do Gestor foi de 2,11, ou seja, discorda. Todavia ao detalharmos as afirmações 

perceberemos que há algumas que são muito dispares, como por exemplo a QS28 e a QG28, 

onde a primeira possui média de resposta de 4 e a segunda 1. Pode-se inferir então que há uma 

maior divergência entre o suporte que a organização acredita que oferece e aquele em que o 

servidor percebe, vez que a organização não concorda que se preocupa mais em atingir 

resultados do que com seus servidores e os servidores acham que esta preocupação é 

indiferente.  

Outra afirmação que possui divergência é a QS3 e QG3, onde a primeira apresenta uma 

média de resposta de 3,56, enquanto que a segunda apresenta resposta 1. Demonstrando que os 

servidores concordam parcialmente que a organização deixa de reconhecer qualquer esforço 

extra deles e de outro giro o gestor discorda totalmente que deixa de reconhece os esforços 

individuais de seus servidores. Conclui-se mais uma vez que há situações em que a organização 

acredita dar um suporte e que o servidor não sente da forma que é teoricamente passado.  

No mesmo nível de diferença apresentado nas questões três, estão a QS6 (3,47) e QG6 

(1), enquanto os servidores discordam parcialmente que a organização ignoraria quaisquer 

reclamações suas, ou seja, concordam parcialmente suas reclamações são levadas em 

consideração. Já o gestor afirma discordar totalmente da hipótese de ignorar a reclamação seus 

servidores, ou seja, concorda totalmente que elas são sempre levadas em consideração. Outro 

caso que há uma falsa percepção, pois, o servidor não sente aquilo que é teoricamente passado 

pela organização. 

Comparando a QS12 com a QG12 constata-se uma diferença de escala de 3,16, onde 

aquela concorda parcialmente e esta discorda, representando assim uma insegurança para o 

servidor, pois este sente que se a organização encontrar uma forma mais eficiente de alcançar 

os resultados que o servidor oferece, este será substituído. Enquanto o gestor discorda, 

afirmando que não substituirá seus servidores por mais que encontre uma forma mais eficiente 

de obter o trabalho deles.  

Ao analisarmos a QS31 e QG31 conclui-se que a organização concorda que qualquer 

um pode fazer o trabalho do outro eficazmente (resposta 5), em contrapartida os servidores 

discordam parcialmente desta afirmação, gerando assim um falso suporte. Enquanto eles 

sentem que seu trabalho é valorizado a organização tem a postura de que são substituíveis.  

Dentro das observações feitas no quadro 13 há duas afirmações que possuíram quase a 

mesma resposta, independe de QS ou QG, sendo elas QS2, QG2, QS16 e QG16, todas foram 

indiferentes em suas respostas. Então tanto os servidores quando o gestor não concorda nem 
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discorda de que se a organização pudesse contratar alguém para substituir um servidor por um 

com salário menor iria fazer e ainda que a organização disponibiliza poucas oportunidades para 

seus servidores serem promovidos. Diante desta indiferença nas respostas podemos constatar 

que não há um investimento por parte da organização no que tange a progressão de salários e 

nem mesmo em relação a uma garantia de emprego, fazendo com que o servidor trabalhe um 

pouco insatisfeito e sem perspectiva de crescimento profissional.  

 

5.4 Sustentabilidade e Governança pública  

 

Ao final do questionário aplicado aos servidores, na seção três, continham duas questões 

abertas para que eles pudessem expressar suas opiniões a respeito de sustentabilidade e de 

governança pública. Neste tópico abordamos de forma geral o entendimento dos servidores a 

respeito dos dois temas.  

O primeiro questionamento foi o que os entrevistados entendiam por sustentabilidade, 

obtivemos uma resposta com o conceito do triple bottom line (TBL), que reflete sobre a 

necessidade de toda decisão estratégica está pautada no bottom line econômico, o bottom line 

social e o bottom line ambiental. Constamos também que este servidor que deu esta resposta 

possuía Mestrado como Grau de Instrução mais elevado. O outro servidor que possuía mestrado 

conceituou como algo que sustente, ou seja “condição de sistema ou processo que permite a sua 

permanência em um certo nível por um determinado tempo.”. 

Aqueles que possuíam pós-graduação direcionaram as respostas para a sustentabilidade 

ambiental, afirmando que esta é o meio de “atender as necessidades atuais sem interferir no 

futuro”, “sem comprometer as próximas gerações”, “manutenção do equilíbrio ambiental”.  

Os respondentes que possuíam graduação como grau mais alto de instrução 

direcionaram suas respostas aos aspectos ambientais, por ter encaminhado os questionários via 

e-mail supõe-se que os mesmos visitaram sites antes de responder o questionamento, tendo em 

visa a semelhança nas respostas e vinculação a sustentabilidade ambiental ou ainda a questões 

de interação do ser humano com o mundo em que vive.  

Um diagnóstico que pôde ser feito é que os servidores que atuam diretamente com a 

parte burocrática da política pública de gestão dos gastos essenciais não têm conhecimento do 

impacto que o seu trabalho gera na sustentabilidade econômica, ambiental e social. Sendo um 
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aspecto que deve ser introduzido na rotina de trabalho, pois tendo este conhecimento poderia 

fazer com que o trabalho deles fossem desenvolvidos de forma mais eficaz e eficiente.  

O segundo questionamento embasava-se na investigação de qual o significado de 

Governança Pública. Aqueles entrevistados que possuíam mestrado conceituaram na mesma 

vertente do IBGC, afirmando que é a “Excelência no exercício da autoridade, controle, gestão, 

gerenciamento e poder de governo” e “Governança aplicável a órgãos e entidades publicas”. 

Os que possuíam pós-graduação atrelaram a definição à atuação dos gestores na forma 

de administrar e gerir dentro dos órgãos, “no âmbito governamental, de avaliar, direcionar e 

monitorar a gestão das diversas políticas públicas, colocando em prática afim de atender a 

população, por meio de instrumentos e ferramentas adequadas”. E ainda “Governança sinônimo 

de governo, capacidade dos governos de planejar, formular e programar políticas e cumprir suas 

funções, com transparência, responsabilidade, efetividade, eficiência entre outras”. 

Outras afirmações encontradas foi de que governança significa “ser ético, combater a 

corrupção, um governo transparente e eficaz”, “usar o dinheiro do povo para uma maior 

eficiência e gestão dos gastos” e “capacidade dos governos de planejar”. Essas respostas são 

dos entrevistados que possuíam nível médio e graduação, nesse rol de respostas houve também 

aqueles que não sabiam o que significava ou responderam incorretamente.  
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

O estudo da Teoria do Suporte Organizacional tem início com a premissa da influência 

do comportamento dos colaboradores nos resultados da organização. Com o passar dos anos 

essa premissa começou a ser fundamentada com base no modo que os empregados sentiam que 

possuíam suporte por parte de seus supervisores. No desenrolar da teoria observa-se que há três 

principais métodos para identificar o suporte organizacional percebido, sendo eles: justiça, 

prêmios e conduções de trabalho e suporte do supervisor. Todavia além destes suportes há 

também as características da personalidade e demográficas como idade, educação e tempo de 

organização, que funcionaram como moderadores para esta percepção.  

Com base nesse aporte teórico e nos resultados alcançados é que podemos concluir que 

nas afirmações analisadas diretamente os servidores e o gestor apresentaram respostas dentro 

do mesmo quadrante (QS - 4,59 e QG - 4,33), ambos entre indiferente e concorda parcialmente 

com a presença do suporte organizacional. Outro aspecto que se pode concluir é que nas 

questões analisadas diretamente os servidores tem uma PSO maior do que a que o gestor 

acredita oferecer. Já nas questões que são analisadas inversamente encontramos uma 

divergência maior, vez que a resposta dos servidores possuiu uma média de 3,56, que representa 

concordo parcialmente, enquanto que a media geral do Gestor foi de 2,11, ou seja, concorda. 

Nessa diferença de 1,45 na média de resposta, infere-se que o gestor acredita que oferece um 

suporte maior do que aquele efetivamente percebido pelos servidores.  

Outro aspecto que pode ser concluído com a pesquisa, é que os servidores não possuem 

conhecimento da importância de suas atividades, nem mesmo o quanto elas refletem na 

sustentabilidade, no cumprimento dos princípios de governança pública e no resultado da 

Política Pública de Gestão dos Gastos Essenciais, ou seja, eles não conseguem mensurar que o 

trabalho burocrático que é desempenhado por eles está diretamente atrelado as questões 

economias, questões sociais e ambientais. Dentre as suposições incluídas no inicio da pesquisa 

a que foi comprovada é a existência parcial de um efetivo suporte organizacional percebido por 

parte dos servidores, com aquele oferecido pelo órgão.  

Salienta-se que a pesquisa encontrou a limitação ao passo que o Superintendente 

inicialmente disponibilizou-se para responder o questionário, mas não o fez, sendo assim, o 

posicionamento dos Gestores partiu das afirmações da Diretora Executiva. Assim sendo, não 

podemos limitar este estudo aos objetivos especificados nesta pesquisa, sendo a comparação 
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dos resultados alcançados com a Política Pública de Gastos Essenciais e o estilo de governança 

presente em cada gestor que passou pela Superintendência uma sugestão para pesquisas futuras. 
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APÊNDICE A – Questionário I – Servidores  

 

Questionário para coletada de dados da Dissertação de Mestrado em Administração 

PPGA - UNIR 

Mestranda: Bruna Lívia Timbó de Araújo Balthazar 

Orientadora: Drª Gleimiria Batista da Costa  

 

O presente questionário tem como objetivo efetuar levantamento a respeito da percepção 

do suporte organizacional por parte dos servidores da Superintendência de Gestão dos Gastos 

Públicos Administrativos – SUGESP, de 01/03/2017 até 31/03/2018, para dar suporte à 

dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração da 

Universidade Federal de Rondônia.  

(  ) Autorizo a utilização das respostas deste questionário para fins de estudo científico, sabendo 

que serão utilizados apenas para cunho acadêmico e não haverá nenhuma divulgação das 

respostas com identificações pessoais.  

 

1. As questões constantes no item 1 são consideradas como questões complementares para dar 

suporte as futuras análises. Para efeito desta pesquisa, utiliza-se o termo organização para se 

referir as suas diversas categorias, empresas, associações, cooperativas, ente governamental, 

dentre outros. Assim, responda os itens a seguir em relação à SUGESP. 

 

1.1. Há quanto tempo você trabalha na SUGESP?_______________________________ 

 

1.2. Você ocupa cargo de chefia? 

 (  ) Sim (  ) Não 

 

1.3. Gênero 

 (  ) Masculino (  ) Feminino 

 

1.4. Quantos anos você tem? ________anos 

 

1.5. Qual seu estado Civil? 

 (  ) Solteiro   (  ) Casado   (  ) Outro___________________ 

 

1.6. Qual o seu Grau de Instrução?  

(  ) Ensino Fundamental   (  ) Mestrado  

(  ) Ensino Médio    (  ) Doutorado  

(  ) Graduação      (  ) Pós Doutorado  

(  ) Pós-Graduação  

 

2. As questões do item 2 deste questionário, são afirmações a respeito de situações que podem 

ocorrer na organização que você atua. Marque um X, àquele número (de 1 a 7), que melhor 

representa sua resposta, considere: 1 – discordo totalmente e 7 – concordo totalmente. 

 

Afirmações 1 2 3 4 5 6 7 

A organização acha que me contratar foi um erro.        

Meus supervisores estão orgulhosos do fato de eu fazer parte da 

organização. 
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A organização valoriza minhas contribuições para o bem-estar.        

A organização se orgulha das minhas conquistas no trabalho.        

A organização acha que qualquer um pode fazer o meu trabalho tão 

bem quanto eu. 

       

A organização acha que há pouco a ganhar se me manter empregado 

pelo resto de minha carreira. 

       

A organização deixa de reconhecer qualquer esforço extra meu.        

A organização considera fortemente meus objetivos e valores 

pessoais. 

       

A organização se preocupa com minhas opiniões.        

A organização não está preocupada em pagar o que eu mereço.        

A organização tenta tornar o meu trabalho o mais interessante 

possível. 

       

A organização deseja me dar o melhor trabalho que eu esteja 

qualificado a fazer. 

       

A organização se preocupa com minha satisfação geral no trabalho.        

A organização não se preocupa com meus interesses quando toma 

decisões que me afetam. 

       

A organização realmente se preocupa com meu bem-estar.        

Se tiver oportunidade, a organização se aproveitaria de mim.        

A organização demonstra pouca preocupação comigo.        

A organização se preocupa mais em atingir resultados do que 

comigo. 

       

A organização está tentando se expandir de forma a me ajudar a 

desempenhar meu trabalho para alavancar minha habilidade. 

       

Se a organização pudesse contratar alguém para me substituir por 

um salário menor ela faria isso. 

       

A organização ignoraria qualquer reclamação minha.        

A organização perdoaria um equívoco sem dolo de minha parte.        

Mesmo se eu fizesse o melhor trabalho possível, a organização 

falharia em perceber. 

       

A organização consideraria com carinho um pedido de troca de 

minhas condições de trabalho. 

       

A organização está sempre disposta a me ajudar quando eu preciso 

de um favor especial. 

       

Se eu decidir me demitir, a organização tentará me persuadir a ficar.        

A organização compreenderia se eu fosse incapaz de terminar uma 

tarefa a tempo. 

       

Se a organização achar uma forma mais eficiente de ter o meu 

trabalho feito, ele me substituirá. 

       

Se o meu trabalho for extinto, a organização preferia me demitir do 

que me transferir para uma outra posição. 

       

Se eu fosse demitido, a organização preferiria contratar alguém 

novo do que me ter de volta. 

       

A organização me disponibiliza poucas oportunidades para 

continuar sendo promovido. 

       

A organização compreenderia um longo período de ausência em 

função de doenças. 
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Quando eu tenho problemas, a organização oferece ajuda.        

A organização falha em compreender minhas ausências em função 

de problemas pessoais.  

       

Seria preciso uma pequena queda em minha performance para que 

a organização queira me substituir, ou seja, ela é satisfeita comigo.  

       

Caso a organização tenha uma expansão, ela irá considerar 

aumentar o meu salário. 

       

 

 

3. Os questionamentos constantes no item 3 são relativos aos conhecimentos que você possui 

a respeito dos respectivos conceitos.  

3.1. O que você entende por Sustentabilidade? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3.2. O que significa Governança Pública, no seu entendimento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Questionário II – Gestores  

 

Questionário para coletada de dados da Dissertação de Mestrado em Administração 

PPGA - UNIR 

Mestranda: Bruna Lívia Timbó de Araújo Balthazar 

Orientadora: Drª Gleimiria Batista da Costa  

 

O presente questionário tem como objetivo efetuar levantamento a respeito do efetivo  

suporte organizacional oferecido, por parte dos Gestores, aos servidores da Superintendência 

de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos – SUGESP, para dar suporte à dissertação de 

Mestrado do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração da Universidade Federal 

de Rondônia.  

 

(  ) Autorizo a utilização das respostas deste questionário para fins de estudo científico, sabendo 

que serão utilizados apenas para cunho acadêmico e não haverá nenhuma divulgação das 

respostas com identificações pessoais.  

 

1. As questões constantes no item 1 são consideradas como questões complementares para dar 

suporte as futuras análises. Para efeito desta pesquisa, utiliza-se o termo organização para se 

referir as suas diversas categorias, empresas, associações, cooperativas, ente governamental, 

dentre outros. Assim, responda os itens a seguir em relação à SUGESP. 

 

1.1. Há quanto tempo você está nesta função?_________________________________ 

 

1.2. Gênero 

 (  ) Masculino (  ) Feminino 

 

1.3. Quantos anos você tem? ________anos 

 

1.4. Qual seu estado civil? 

 (  ) Solteiro   (  ) Casado   (  ) Outro______________________ 

 

1.5. Qual o seu Grau de Instrução?  

(  ) Ensino Fundamental   (  ) Mestrado  

(  ) Ensino Médio    (  ) Doutorado  

(  ) Graduação      (  ) Pós Doutorado  

(  ) Pós-Graduação   

 

2. As questões do item 2 deste questionário, são afirmações a respeito de situações que podem 

ocorrer na organização que você atua. Marque um X, àquele número (de 1 a 7), que melhor 

representa sua resposta, considere: 1 – discordo totalmente e 7 – concordo totalmente. 

 

Afirmações 1 2 3 4 5 6 7 

A organização comete erros na contratação de seus servidores.        

A organização está orgulhosa dos servidores que fazem parte dela.        

A organização valoriza as contribuições individuais para o bem-

estar de seus servidores. 
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A organização se orgulha das conquistas individuais de seus 

servidores no trabalho. 

       

A organização acha que qualquer um pode fazer o trabalho do outro 

tão bem quanto ele. 

       

A organização acha que há pouco a ganhar se mantiver seus 

servidores pelo resto de suas carreiras. 

       

A organização deixa de reconhecer qualquer esforço extra 

individual de seus servidores. 

       

A organização considera fortemente os objetivos e valores pessoais 

de seus servidores. 

       

A organização se preocupa com as opiniões individuais de seus 

servidores. 

       

A organização não está preocupada em pagar o que cada servidor 

merece. 

       

A organização não tenta tornar o trabalho dos seus servidores o mais 

interessante possível. 

       

A organização deseja dar o melhor trabalho que cada servidor esteja 

qualificado a fazer. 

       

A organização se preocupa com a satisfação geral de seus servidores 

no trabalho. 

       

A organização não se preocupa com os interesses de seus servidores 

quando tomam decisões que afetam a eles. 

       

A organização realmente se preocupa com o bem-estar individual 

de seus servidores. 

       

Se tiver oportunidade, a organização se aproveitaria de seus 

servidores. 

       

A organização demonstra pouca preocupação com os seus 

servidores. 

       

A organização se preocupa mais em atingir resultados do que com 

os servidores 

       

A organização está tentando se expandir de forma a ajudar a 

desempenhar o trabalho dos servidores para alavancar suas 

habilidades. 

       

Se a organização pudesse contratar alguém para substituir algum 

servidor por um salário menor, ela faria isso. 

       

A organização ignoraria as reclamações individuais de seus 

servidores. 

       

A organização perdoaria um equívoco sem dolo por parte de seus 

servidores. 

       

A organização falha em perceber os melhores trabalhos feitos por 

seus servidores. 

       

A organização consideraria com carinho um pedido individual de 

troca das condições de trabalho de seus servidores. 

       

A organização está sempre disposta a ajudar quando seus servidores 

precisam de um favor especial. 

       

Se algum servidor decidir pedir demissão, a organização tentará 

persuadir para ele ficar. 
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A organização compreenderia se um servidor fosse incapaz de 

terminar uma tarefa a tempo. 

       

Se a organização achar uma forma mais eficiente de ter o trabalho 

feito, ela substituirá seus servidores. 

       

Se algum trabalho for extinto, a organização preferia demitir seus 

servidores do que me transferi-los para outra função. 

       

Se algum servidor fosse demitido, a organização preferiria contratar 

alguém novo do que tentar tê-lo de volta, 

       

A organização disponibiliza poucas oportunidades para seus 

servidores continuarem sendo promovidos. 

       

A organização compreenderia um longo período de ausência em 

função de doenças de seus servidores. 

       

Quando os servidores tem problemas, a organização oferece ajuda.        

A organização falha em compreender as ausências de seus 

servidores em função de problemas pessoais.  

       

Seria preciso uma pequena queda em na performance dos servidores 

para que a organização queira substitui-los, ou seja, ela é satisfeita 

com os servidores que possui.  

       

Caso a organização tenha uma expansão, ela irá considerar 

aumentar o salário de seus servidores. 

       

 

 

 


