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RESUMO 

Objetivo – O presente estudo busca compreender de que forma a motivação para servir, a 

congruência de valores entre o servidor e a organização (P-O Fit), e a satisfação das 

necessidades desse servidor (N-S Fit) interagem para explicar seu desempenho.  

Metodologia – Foram realizados surveys com servidores e seus respectivos superiores 

hierárquicos, com dados coletados em três etapas. Na primeira etapa da coleta de dados, foram 

enviados questionários a pessoas recém aprovadas em concurso público e que ainda não haviam 

ingressado na organização. Durante a segunda etapa, cerca de 4 anos após a primeira pesquisa, 

foram encaminhados questionários aos mesmos servidores públicos. Finalmente, durante a 

terceira etapa, foram remetidos questionários aos supervisores de todos os 106 servidores que 

haviam respondido à pesquisa nas etapas anteriores. No total 101 questionários foram 

respondidos.  

Resultados – Os resultados revelam que a motivação para servir no momento prévio ao 

ingresso do servidor na organização explica a sua motivação posterior e esta, por sua vez, 

influencia a adequação entre os valores do servidor e os da organização. Essa adequação é um 

antecedente relevante de seu desempenho, tanto no desenvolvimento de suas tarefas como na 

forma com a qual se relaciona em busca de uma melhor performance. O estudo revela também 

que quanto maior for a adequação das necessidades do servidor quanto ao trabalho, vida 

pessoal, carreira, sentido social no que faz e desenvolvimento pessoal, mais forte é a relação 

entre a adequação de valores e o desempenho na consecução de atividades que contribuem para 

a criação de um ambiente que apoie o desenvolvimento das tarefas.  

Limitações – As principais limitações desse estudo são a utilização de medidas que necessitam 

de aprimoramento e de técnicas metodológicas que possibilitem uma análise mais precisa.  

Contribuições práticas – A partir desses resultados, evidencia-se a necessidade de se atentar 

aos valores / necessidades individuais e se criar estratégias de gestão de pessoas que busquem 

compreender as necessidades do indivíduo e formas de gerenciar expectativas, de modo a 

minimizar o impacto da ausência de fit. 

Originalidade – Esse trabalho avança em um campo pouco explorado de investigação da 

relação entre a motivação e o fit, da interação entre as dimensões deste, e os efeitos que essas 

relações ocasionam no desempenho de trabalhadores. 

Palavras-chave: Fit, Person-organization fit, Needs-supply fit, Congruência de valores, 

Comportamento no trabalho, Desempenho, Motivação.          

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo original  



 

 

ABSTRACT 

Purpose – The purpose of this study is to understand how motivation to serve, congruence of 

values between the server and the organization (P-O Fit) and the satisfaction of the needs of 

this server (N-S Fit) interact to explain their performance. 

Design/Methodology - To explore this field, a three-step questionnaire survey was conducted 

with public servants and their supervisors in a Brazilian public organization. During the first 

stage of data collection, questionnaires were sent to people recently approved in a public contest 

who had not yet joined the organization. During the second stage, about 4 years after the first 

survey, questionnaires were sent to the now civil servants, those who remained in the public 

service. During the third stage, questionnaires were sent to the supervisors of all 106 servers 

who had responded to the previous stages. The final sample was 101 participants. 

Findings – Results show motivation to serve in the moment before joining the organization 

explains its later motivation and this, in turn, influences the fit between server`s values and 

those of the organization. This fit is a relevant antecedent of his performance, both in the 

development of his tasks and in the way in which he relates in search of better performance. 

The study also reveals that the greater the fit of server`s needs for work, personal life, career, 

social sense in what they do and personal development, the stronger the relationship between 

value fit and performance in the pursuit of activities that contribute to the creation of an 

environment that supports the development of tasks. 

Research limitations - The main limitations of this study are the use of scales that need 

improvement and methodological techniques that allow a more accurate analysis. 

Practical implications - From these results, it is evident the need to pay attention to individual 

values / needs and to create people management strategies that seek to understand the 

individual's needs and ways of managing expectations, in order to minimize the impact of 

misfit. 

Originality - This work advances in a little explored field of investigation of the relationship 

between motivation and fit, the form of interaction between its dimensions, and the effects that 

these relationships have on workers' performance. 

Keywords: Fit, Person-organization fit, Person-job fit, Needs-supply fit, Value congruence, 

Work related outcomes, Job performance, Motivation. 

Paper category: Master ́s thesis/ Research paper  
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1. INTRODUÇÃO 

Motivar o corpo funcional de uma organização em busca de seus objetivos é talvez a 

tarefa mais fundamental de gestão (Rashid & Rashid, 2012). Por meio da utilização efetiva dos 

talentos de seus funcionários, as organizações podem atingir resultados de sucesso e 

desenvolver uma força de trabalho altamente produtiva (Harrington, 2003). 

Para tanto, compreender a relação entre os servidores e as organizações, dentro da 

lógica institucional que se entrelaça com as percepções dos servidores quanto a suas 

necessidades e valores, parece ser relevante para garantir melhores práticas de gestão de pessoas 

(Schneider, 1987). Nesse contexto, Person-environment fit (P-E Fit) tem se apresentado como 

um importante aspecto dessa relação, muito embora ainda não sejam claras as balizas que 

permitam a completa elucidação de como se operacionaliza essa conexão, em face das diversas 

lacunas ainda existentes na literatura. 

Estudos vêm tentando avançar no melhor entendimento acerca desse cenário, seja 

explorando os relacionamentos existentes entre as dimensões do P-E Fit e os resultados de 

atitudes e comportamentos no trabalho, ou mesmo a atratividade dos servidores para as 

organizações (Cable & DeRue, 2002; Hoffman & Woehr, 2006; Kristof-Brown, Zimmerman, 

e Johnson, 2005; Verquer et al., 2003). As pesquisas também buscam enriquecer o olhar de 

como essas dimensões de fit se interconectam com a motivação para o serviço público ou, ainda, 

mediante a análise de como os fatores extrínsecos da motivação podem influenciar essa 

particularidade (Sungdae et al., 2019). 

Esse estudo propõe aprofundar o entendimento acerca de elementos que influenciam a 

formação do fit e quanto a importância das dimensões do P-E fit, em especial o Person-

organization fit (P-O Fit) e as Needs-supply fit (N-S Fit), para os resultados organizacionais, 

examinando como a motivação para servir induz o processo de análise das percepções de 

adequação e, ainda, como se dá a interação das dimensões do fit sobre o desempenho dos 

servidores, seja com relação às tarefas do dia a dia, seja em face dos comportamentos de 

cidadania no trabalho. Assim, considerando o panorama apresentado, esse trabalho projeta 

avançar em face do seguinte problema de pesquisa: De que forma a congruência de valores 

(Person-organization fit) e o atendimento das necessidades dos servidores públicos (Person-

job fit) influenciam o desempenho do novo Servidor? 

Do ponto de vista teórico, o estudo se propõe a acrescer novos olhares sobre o que vem 

sendo investigado pela literatura no campo da teoria de adequação pessoa-ambiente, em 

especial quanto a relação entre a motivação para servir e o P-O Fit, da observação de como a 
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percepção de N-S Fit se relaciona com o P-O Fit e, ainda, através da exposição da forma com 

que esses elementos se interconectam para a consecução de desempenho. 

Essa análise contribui para a prática por evidenciar as relações entre os valores do 

indivíduo e os do serviço público, e, também, entre as demandas pessoais e o que é oferecido 

pela organização, explicitando, assim, a necessidade de se ter uma gestão dessas expectativas 

para que se garanta o engajamento do servidor no desempenho de suas tarefas e na forma com 

a qual se relaciona na organização para o alcance de uma melhor performance.  

De modo a compreender as relações propostas, a noção psicológica de fit foi explorada 

por meio de surveys realizados com servidores e sua supervisão direta (N = 101) em três 

momentos distintos com diferentes fontes, quais sejam: questionários realizados com os 

servidores, antes de seu ingresso, após 4 anos na organização, e uma avaliação do desempenho 

do mesmo realizada pela liderança imediata. São analisadas a influência que a motivação para 

servir tem na percepção que o servidor faz quanto a congruência de valores, além de como as 

dimensões de P-O Fit e N-S Fit interagem no ambiente das organizações, que é o espaço de 

realização dos valores idealizados e de obtenção das necessidades almejadas, e seu impacto no 

desempenho informado pela chefia direta. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.Motivação para servir 

A evolução no campo teórico relacionado a motivação permeou diversos estudos ao 

longo do século XX,  mas foi no início da década de 90 que os estudos relacionados a motivação 

no campo da administração pública passaram a ser mais desenvolvidos. O esforço ao longo 

desse tempo tem sido a busca por uma melhor compreensão dos fatores que influenciam o 

comportamento para atender o interesse público. Diversos estudos apresentam contribuições 

nesse processo e, com base nesses, inúmeros construtos foram sendo consolidados para 

possibilitar uma análise mais apropriada dessas relações. Entretanto, apesar de múltiplas fontes, 

grande parte dos estudos clássicos sobre motivação se referem às necessidades individuais com 

relação a aspectos objetivos e subjetivos na vida de um indivíduo.  

No contexto do serviço público, a motivação para o serviço público, ou PSM (Public 

Service Motivation), foi apresentada por Perry e Wise (1990) como sendo um tipo de motivação 

intrínseca que pretendia justificar comportamentos em prol do interesse público. Embora uma 

variedade de definições de PSM sejam encontradas na literatura (Wright, 2008), Perry e Wise 
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(1990, p. 368) a definem como: “a vontade de um indivíduo de responder a motivos baseados 

principalmente ou exclusivamente em instituições e organizações públicas”. 

O objetivo fundamental da construção teórica em torno da PSM é a de compreender a 

motivação do desejo de servir o interesse público (Perry & Wise, 1990) ou ainda compreender 

as atitudes em favor do bem público (Brewer, Selden & Facer, 2000; Kim & Vandenabeele, 

2010; Pandey, Wright & Moynihan, 2008). 

Perry (2000) identificou três principais fontes afetando a PSM: o contexto 

sociocultural, que se relaciona com a experiência adquirida pelas pessoas ao longo da vida; o 

ambiente que as circunda, associados a aspectos das organizações em que trabalham; e as 

características individuais, que são fundamentais para a formação da individualidade delas. 

Esse conjunto de fatores seriam responsáveis pela indução dos comportamentos que 

influenciam a busca pela promoção do interesse público.As raízes dessa motivação estariam 

embasadas em questões afetivas, derivadas da crença de que certas políticas podem impactar 

positivamente a sociedade e as suas comunidades (Wright & Pandey, 2008), e em questões não 

afetivas, que foram identificas como de cunho normativo e racional (Perry & Wise, 1990). 

O desejo de um indivíduo em ser parte de algo relevante ou mesmo sentir que tem o 

poder de influenciar a construção de políticas se relaciona com os aspectos racionais apontados 

por Perry e Wise (1990). As questões normativas se configurariam no sentido de obrigação para 

com a sociedade que o indivíduo vive, como resultado do sentimento de dever para com o seu 

governo e a sua comunidade (Wright & Pandey, 2008). 

Apresentam-se, dentro desse cenário, quatro dimensões da PSM: solidariedade e 

altruísmo, associada aos vetores afetivos; e o compromisso com o interesse público e a atração 

pela realização de políticas, que estariam mais apropriadamente relacionadas às questões não 

afetivas, sendo esse compromisso uma expressão mais próxima às questões normativas e a 

atração, por sua vez, mais vinculada aos aspectos racionais (Boyne, Esteve & Witteloostuijn, 

2016). 

Alguns estudos procuraram entender a relação entre os traços da personalidade dos 

indivíduos e as motivações relacionadas à PSM, num esforço de tentar melhor compreender os 

antecedentes da PSM (Boyne, Esteve & Witteloostuijn, 2016; Perry et al., 2008). Um fator 

relevante nesse campo, não obstante, é a ainda limitada literatura quanto a mensuração da 

motivação para o serviço público (Kim et al., 2013; Wright, Christensen & Pandey, 2013). Essa, 

em realidade, ainda não encontra suporte de validação em muitos países, como por exemplo o 

Brasil (Brito, 2016). 
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Relacionado com a PSM, o construto do ethos do serviço público, muito embora 

complexo (Carr, 1999), combina o panorama dos valores para o serviço público com a 

motivação. Quando normas e valores são internalizados, o ethos se torna uma motivação 

intrínseca, e como tal se diferencia das motivações extrínsecas, como o dinheiro e o medo de 

sanção. Vandenabeele (2008) já articulava que o impacto da motivação para o serviço público 

em comportamentos e atitudes depende da medida em que os indivíduos veem sua organização, 

trabalho e/ou atividade como relacionados aos seus valores. Por sua vez, Wise (2000) clamava 

por pesquisas futuras que pudessem analisar a PSM de modo mais holístico, incluindo fatores 

contextuais relacionados a atores, situações, eventos e organizações. 

Moynihan e Pandey (1997) avançaram nessa concepção trazendo a lógica de que os 

servidores eram influenciados não apenas por essa lógica institucional, que Perry havia traçado, 

mas que também as organizações exerciam sobre os servidores uma influência na manutenção 

e desenvolvimento da PSM, em especial quanto ao entendimento intrínseco deles acerca dos 

valores relacionados ao serviço público. 

2.2.Person-environment fit 

O conceito de P-E Fit vem sendo objeto de estudos ao longo dos últimos anos (Arthur 

et al., 2006; Edwards, 1991; Greguras & Diefendorff, 2009; Kristof-Brown, Zimmerman & 

Johnson, 2005; Schneider, 1987), especialmente devido ao foco na melhoria de resultados nas 

organizações com foco na gestão de recursos humanos (Albrecht, 2010; Lu et al., 2014; Rich, 

LePine & Crawford, 2010). 

A declaração de Lewin (1951) de que o comportamento (B) é uma função da pessoa 

(P) e do seu ambiente (E) ([B = f (P, E)]) é um dos princípios mais influentes da psicologia 

social (Oh at al., 2014). Como essa equação sugere, nem as características pessoais nem 

ambientais são as únicas responsáveis pelo comportamento de um indivíduo, mas, ao contrário, 

essas forças interagem para moldar o comportamento (Lewin, 1951). 

Nesse sentido, o P-E fit é amplamente definido como “a compatibilidade entre o 

indivíduo e seu ambiente de trabalho, que ocorre quando suas características são compatíveis” 

(Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson 2005, p. 281), sendo relevante também registrar seu 

consensual aspecto multidimensional. 

A literatura define diversos tipos de dimensões de fit (Kristof-Brown et al., 2002), 

sendo que as perspectivas de Person-organization fit (P-O Fit) e Person-job fit (P-J Fit) são as 

mais representativas da teoria (Aichia & Sackett, 2005) e ambas são significativamente 

importantes na perspectiva dos funcionários de uma organização (Cable & DeRue, 2002). 
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Muito embora ao longo dos últimos anos venham sendo apresentados numerosos 

estudos associando essas dimensões a atitudes e comportamentos para as organizações, a 

literatura ainda clama por estudos que investiguem os seus antecedentes (Cooman, et al., 2019), 

examinem as principais dimensões do P-E Fit simultaneamente, analisem como se dá sua 

relação, e de que forma interagem para explicar o efeito nos comportamentos individuais e a 

importância absoluta e relativa de cada dimensão (Oh et al., 2014). 

2.3.Person-organization fit 

Kristof (1996) definiu o P-O Fit como a compatibilidade entre as pessoas e as 

organizações nas quais elas trabalham,  sugerindo que as organizações possuem valores e 

características que podem se assemelhar aos indivíduos, e que as atitudes e comportamentos 

desses serão influenciados pelo grau de congruência ou “peso” entre os valores dos indivíduos 

e aqueles presentes nas organizações (Argyris, 1957; Bowen et al., 1991; Kristof-Brown, 

Zimmerman & Johnson, 2005; Meyer et al., 2010; Pervin, 1989).  

Em que pese o consenso acerca de que o P-O Fit envolve a compatibilidade entre os 

indivíduos e suas organizações, muitos conceitos foram sendo elaborados na tentativa de 

melhor esclarecer essa relação. Em termos gerais, o P-O Fit é teorizado em termos de 

congruência de valor (Kristof, 1996; O'Reilly et al., 1991;), mas também se constatam estudos 

que trazem a perspectiva de congruência de metas (Schneider, Goldstein & Smith, 1995), por 

exemplo. 

Os estudos sobre o tema exploram o P e O de diferentes formas (Kristof-Brown et al., 

2005). Alguns estudos investigam tal adequação por meio do “fit percebido”, que envolve o 

questionamento direto às pessoas se elas acreditam ou não que se encaixam bem nas 

organizações (Cable & DeRue, 2002; Edwards et al., 2006; Kristof, 1996; Kristof-Brown & 

Jansen, 2012). Por meio do “fit indireto subjetivo” se pede aos participantes que relatem 

separadamente sobre si mesmos e sobre as características da organização (Kristof-Brown & 

Billsberry, 2013; Kristof-Brown & Jansen, 2012). Há, ainda, o “fit indireto objetivo”, em que 

são coletadas informações separadas sobre o indivíduo e a organização (Cable & Parsons, 2001; 

O'Reilly et al., 1991). 

Nesse cenário, certo é que os “valores” são usados pelas organizações para 

desenvolver diretrizes em prol de um comportamento aceitável no local de trabalho (Werbel & 

DeMarie, 2005) e os indivíduos, por sua vez, também usam valores para avaliar seus empregos 

e fazer escolhas em relação a seus comportamentos e atitudes na organização (Oh et al., 2014). 
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O construto dos valores vem sendo debatido na literatura desde meados do século 

passado (Hechter, 1992), e mesmo ainda restando divergências quanto aos seus elementos 

característicos e aqueles presentes nos conceitos de atitudes, traços de personalidade e normas 

(Hitlin & Piliavin, 2004), torna-se cristalina sua característica de elemento condutor da seleção 

ou avaliação de comportamentos, chamado de “bússola moral interna” (Hitlin & Piliavin, 2004; 

Schwartz, 1994; Schwartz & Bilsky, 1987).Os valores são, assim, as partículas estabilizadoras 

de padrões de comportamento que projetam as organizações para o alcance de sua missão (Van 

der Wal et al., 2008). 

Sob a ótica da congruência de valores entre o indivíduo e a organização, ganha relevo 

o conceito do ethos do serviço público que designa um conjunto de valores que se materializam 

no seio das organizações (Davis & West, 2009) e que servem de condutor das ações públicas, 

de modo que, quando estes valores são internalizadas pelos servidores públicos, eles se 

transformam em vetores de motivação (Ari & Venla, 2013). 

Nesse propósito, importante mencionar os conceitos trazidos pela literatura acerca de 

“valores públicos” e de “valores para o serviço público”. Enquanto “valores públicos” pode ser 

definido como “aqueles valores que detêm consenso normativo acerca de direitos, benefícios e 

prerrogativas que os cidadãos devem (ou não) ter; as obrigações dos cidadãos para com a 

sociedade e o Estado; e os princípios através dos quais os governantes devem se basear na 

formulação de políticas” (Bozeman, 2012, p.13), “valores para o serviço público” é “o 

subconjunto de valores sociais, profissionais, éticos e outros que estão diretamente relacionados 

ao papel de uma pessoa como servidor público” (Witesman & Walters, 2014, p. 5).  

Em outras palavras, os valores para o serviço público (integridade, eficiência, 

solidariedade, altruísmo, interesse público, entre outros) informam as ações individuais de 

servidores públicos que buscam a realização de valores públicos (democracia, dignidade da 

pessoa humana, bem comum, entre outros). Ou seja, o papel operacional dos valores públicos 

(resultados ao nível da sociedade) e os valores do serviço público (justificação ao nível 

individual da ação) diferem substancialmente na prática (Witesman & Walters, 2014). 

Há que se mencionar que os modelos teóricos também já têm assente que os valores 

estão presentes em dois níveis, os teóricos ou filosóficos, relacionados ao ethos do serviço 

público, e os operacionais, que traduzem os valores práticos (Haque, 2004), observados no 

contexto do espaço em que o ideal se operacionaliza, as organizações. 

O fit entre os indivíduos e as organizações nesse contexto, portanto, seria por um lado, 

um relação estreita de congruência entre os valores para o serviço público presentes nas 

Instituições e os valores dos servidores que delas fazem parte, ou mesmo, sob outro ponto de 
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vista, uma relação de similitude entre todos os valores presentes na organização pública e os 

valores de seus integrantes. 

2.4.Person-job fit 

O P-J Fit, diferente do P-O Fit, é conceituado como uma correspondência entre os 

conhecimentos e habilidades do empregado e os requisitos específicos para o perfeito 

desenvolvimento do trabalho (Kristof-Brown, 2000). O P-J Fit explica a congruência entre as 

necessidades, desejos, preferências e recompensas esperadas pelo empregado e aquelas 

ofertadas pelo trabalho (Brkich et al., 2002; Chien, Yen & Tsai, 2014; Edwards, 1991), sendo, 

pois, considerada em duas perspectivas principais: a da correspondência entre o conhecimento 

e habilidades dos funcionários com o trabalho requerido e a outra relacionada às necessidades, 

desejos e preferências dos funcionários com o trabalho em si (Kristof-Brown, Zimmerman e 

Johnson, 2005).  

Enquanto o P-O Fit aborda o P-E Fit em um nível macro, o P-J Fit é o nível micro de 

P-E Fit (Edwards, 1996), porque este se refere à relação entre conhecimentos e necessidades 

que as pessoas detêm e aquelas que elas precisam para realizar o trabalho designado e fazer 

contribuições de valor agregado (Werbel & DeMarie, 2005).  

O P-J Fit percebido é, pois, derivado da introjeção individual de requisitos específicos 

para o trabalho, levando à autoconfiança em sua capacidade de desempenho (Cable & DeRue, 

2002). Os funcionários preenchem suas necessidades de autoestima por meio da confiança na 

realização do que é exigido no trabalho (Ryan & Deci, 2008) e essa convicção quanto a sua 

própria capacidade permite que o senso de autoestima se eleve (Saks & Ashforth, 1997). 

Assume-se, assim, que o impacto direto do P-J Fit representa a expressão de que o 

indivíduo está confiante em abordar as demandas do trabalho, projetando no processo cognitivo 

de atender as suas necessidades de autoestima (Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000a, 

2000b). 

Munchinksy e Monahan (1987) distinguiram o P-J Fit em Needs-supply fit (N-S Fit) 

e Demands-abilities fit (D-A Fit), apontando que o N-S Fit representa o quanto a organização 

cumpre as necessidades do indivíduo, ao passo que D-A Fit traduz a dependência das 

necessidades da organização às características do indivíduo.  

Nesse contexto, diversos pesquisadores vêm alertando para a ausência de estudos que 

compararem diretamente o impacto que essas diversas conceituações de fit têm na relação entre 

as suas variáveis e nos resultados de atitude e comportamentos nas instituições (Christensen & 

Wright, 2011; Lauver & Kristof-Brown, 2001), sendo este um aspecto importante para que as 
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organizações consigam compreender até que ponto as características e recompensas de um 

trabalho cumprem necessidades psicológicas ou preferências dos indivíduos e o quão isso é 

imprescindível para o contínuo aprimoramento dos seus ativos mais importantes, as pessoas 

(Coursey et al., 2012; Resick et al., 2007). 

2.5.Resultados no trabalho 

Espera-se que o P-E Fit se relacione com uma variedade de resultados de atitudes e de 

comportamentos (Hoffman & Woehr, 2006), uma vez que a literatura indica que são as 

características situacionais das organizações e as dos indivíduos que interagem na formatação 

do modo de atuação dos funcionários (Terborg, 1981). 

Inúmeros estudos vêm sendo produzidos ao longo dos últimos anos devido ao interesse 

crescente quanto a melhor compreensão acerca de como se dá esse processo em que os 

indivíduos, através de suas percepções (Kristof-Brown et al., 2005), avaliam a congruência 

entre seus valores, conhecimentos e habilidades com aqueles percebidos nas organizações, no 

desenvolvimento do seu trabalho, e, em consequência, de que forma essa internalização se 

transforma em vetor de motivação para a produção de atitudes e comportamentos no 

desenvolvimento de seu trabalho. 

Essa literatura vem indicando que o P-O Fit está relacionado com atitudes dos 

empregados no trabalho, como satisfação no trabalho, intenção de sair e comprometimento 

organizacional (Luthans et al., 1987; Saks & Ashforth 1997; Verquer et al. 2003). De igual 

modo foram encontrados resultados positivos entre P-O Fit e resultados de comportamentos no 

trabalho, como desempenho, turnover e “comportamento de cidadania organizacional em 

relação às organizações” (Arthur et al., 2006; Cable & DeRue, 2002; Hoffman & Woehr, 2006; 

Kristof, 1996). 

Os estudos que exploram P-J Fit, por sua vez, igualmente vêm demonstrando sua forte 

associação a uma série de resultados no trabalho, incluindo desempenho de tarefas (Caldwell 

& O'Reilly, 1990), resolução de problemas (Harinck, De Dreu & Van Vianen, 2000) e satisfação 

(Hon & Rensvold, 2006).  

De forma agregada, entretanto, as pesquisas sobre os efeitos do de múltiplas faces de 

P-E Fit vêm gerando resultados mistos, o que demonstra que ainda há uma série de lacunas a 

serem preenchidas para um melhor entendimento de todo esse cenário (Hoffman & Woehr, 

2006). Na mesma linha: “pesquisas futuras sobre características pessoais e situacionais que 

moderam a relação entre adequação e resultados organizacionais são necessárias.” (Kristof-

Brown et al., 2005, p. 322). 
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Diante de inúmeras variáveis de análise possível, tanto relacionadas a atitudes dos 

servidores, como referentes a resultados comportamentais, o desempenho no trabalho (job 

performance) se apresenta como um elemento que ganha relevância por ser um dos construtos 

de maior importância para a gestão de recursos humanos (Jamal, 2007; Borman, 2004). 

O desempenho no trabalho é definido como a “eficácia total do trabalho” (Griffin et 

al., 2007). Indica, assim, se um funcionário desempenha bem ou não o seu trabalho. Essa 

investigação por ser obtida tanto por meio de dados objetivos (como por exemplo, através do 

número de processos judiciais trabalhados) ou mediante avaliação de seus superiores 

hierárquicos, colegas de trabalho ou mesmo mediante a sua auto-avaliação (Rothbard & Wilk, 

2011).   

O construto compreende a qualidade do trabalho em dimensões mais amplas, incluindo 

não apenas procedimentos técnicos (relacionados ao desempenho de tarefas), mas também 

outras atividades que apoiam o ambiente organizacional, social e psicológico no qual o núcleo 

técnico-operacional deve suceder (Griffin et al., 2007; Motowidlo & Van Scotter, 1994). 

2.6.Relação entre os construtos e as hipóteses de pesquisa 

Diversos estudos vêm buscando compreender os efeitos que as dimensões de P-E Fit 

têm nos resultados de atitudes e comportamentos relacionados ao trabalho (Arthur et al., 2006; 

Cable & DeRue, 2002; Carless, 2005; Hoffman & Woehr, 2006; Kristof-Brown et al., 2005; 

Lauver & Kristof-Brown, 2001; Saks & Ashforth, 1997; Verquer et al., 2003). 

De igual forma, os pesquisadores vêm tentando entender como se realiza o processo 

psicológico que leva os indivíduos a perceberem as dimensões desse construto (Cooman, et al., 

2019), ou seja, tem se buscado compreender que fatores são levados em consideração pelos 

indivíduos na hora de proceder à análise de congruência entre seus valores e os da organização 

ou mesmo entre suas necessidades e aquelas ofertadas pela instituição. 

Essas análises buscam preencher as lacunas ainda existentes para a compreensão de 

como alguns elementos influenciam o processo de adequação realizado pelos indivíduos, e 

como esta adequação, por sua vez, leva ao desempenho. 

Nesse cenário, a motivação para o serviço público tem se apresentado como um 

elemento que pode ajudar a entender esse contexto, por isso mesmo alguns estudos buscam 

apresentar modelos teóricos que relacionam a motivação com as percepções de adequação e 

com os resultados dessa conjunção em atitudes e comportamentos no trabalho (Bright, 2007; 

Christensen & Wright, 2011; Steijn, 2008; Taylor, 2008). Esse estudo pretende abordar o tema, 
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colaborando com um maior entendimento sobre o processo de formação do fit e suas 

consequências para as organizações.  

Em primeiro lugar, há que se mencionar que a teoria relacionada a PSM propõe que 

pessoas que têm uma propensão para o serviço público valorizam mais os motivos intrínsecos, 

sendo estes representados em dimensões de onde se pode buscar a explicitação de valores 

prevalentes para o serviço público (Perry & Wise, 1990). 

A literatura aponta alguns elementos como antecedentes dessa motivação 

(Vandenabeele, 2007), sugerindo que a mesma é estável ao longo do tempo (Kroll & Vogel, 

2015), tendo apenas alguns elementos que podem gerar eventuais variações em seus níveis 

(Kjeldsen & Jacobsen, 2013). 

Embora ainda haja dúvidas na literatura como se dão os níveis de motivação ao longo 

do tempo (Wright, 2008), sabe-se que a motivação para servir tem como base os valores 

prevalentes para o serviço público. Logo, embora possa apresentar níveis diferentes ao longo 

do tempo, essas motivações estão relacionadas. Ou seja, há uma relação positiva entre essas 

variáveis, fruto da construção teórica que aponta haver uma tendência que as pessoas mais 

motivadas busquem manter esses altos níveis de motivação quando do exercício de suas 

atividades públicas em face de suas necessidades de verem atendidos os valores que tanto 

entendem importantes (Perry, 2000; Perry & Wise, 1990). Logo, propõe-se que: 

Hipótese 1: A motivação para servir antes do ingresso no serviço está 

positivamente relacionada com a motivação para servir após o ingresso na 

organização. 

 

Indo adiante, propõe-se observar se essa motivação para servir pode ser enquadrada 

como um elemento que influencia o processo mental que é realizado pelos servidores para 

concluir quanto a congruência de seus valores com os da organização. A teoria do fit, dado seu 

lastro na psicologia interacional, assume que o comportamento é causado pela interação 

contínua entre a pessoa e o ambiente (Pervin, 1968; Terborg, 1981). Por isso, há constante 

mudança nas análises que os indivíduos fazem quanto a similitude de seus valores e 

necessidades com os da organização (Tae-Yeol et al., 2013).  

Ao entrar em um emprego os novos trabalhadores podem experimentar, por exemplo, 

um "efeito de lua de mel" e ver a organização sob uma prisma excessivamente positivo 

(Fichman & Levinthal, 1991) e, depois de enfrentarem as ambiguidades e incertezas usuais 

desse processo (Bauer et al., 2007), podem ter um “choque de realidade” (Jones, 1983), 
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encarando expectativas não atendidas. A partir disso, podem inclusive passar a ter sentimentos 

desfavoráveis em relação à organização, o chamado “efeito de ressaca” (Boswell et al., 2009). 

Na tentativa de compreender os antecedentes do fit, a literatura existente aventa a 

possibilidade de que o P-O Fit antes da entrada na organização possa ser um fator que influencie 

o modo pelo qual o indivíduo passa a perceber sua adequação quando da realização das 

atividades na instituição (Saks & Ashforth, 2002). Ocorre que antes de ingressar na 

organização, o trabalhador ainda não tem a cognição real de suas características, como valores, 

metas ou objetivos. Nessa fase, as interações que formam o P-O Fit acabam acontecendo por 

meio de interações com representantes formais da organização e contatos com outros membros 

dela (Rynes, Bretz & Gerhart, 1991). Não há propriamente uma relação direta dos indivíduos 

com as organizações e seus empregos. Por essa razão, alguns estudos apontam uma possível 

impropriedade em se mensurar o P-O Fit antes da entrada na organização (e.g., Saks & Ashfoth, 

2002). 

A teoria da PSM, a seu modo, pode servir de instrumento útil para auxiliar na 

identificação da importância que determinados valores possam ter no processo de formação das 

percepções de adequação que os indivíduos realizam no transcurso da sua vida nas 

organizações. 

Ao passo que se identifica a impossibilidade de se mensurar apropriadamente a 

congruência de valores entre os indivíduos e as organizações previamente ao seu ingresso, a 

teoria da motivação para o serviço público pode fornecer elementos válidos que contribuam 

nessa perspectiva de formatação do construto. 

Nesse caminho, indivíduos mais motivados para o serviço público, e que por isso dão 

uma maior importância àqueles valores identificados como relevantes, têm uma maior 

predisposição a adotarem comportamentos e atitudes para manutenção desse quadro, de modo 

a continuarem satisfeitos, comprometidos e produtivos (Kristof, 1996). Se a motivação for alta,  

os novos servidores tendem a adotar processos cognitivos que levem a interpretações positivas 

dos eventos ocorridos, reduzindo incertezas, melhorando relacionados interpessoais (Li, 2006) 

e, sobretudo, esmerando sua identificação com a organização (Mandalaki et al., 2019): 

Hipótese 2: A motivação para servir após o ingresso no serviço público está 

positivamente relacionada com P-O Fit. 

 

Ainda, essa relação positiva entre a motivação para servir e o P-O Fit deve se 

apresentar mesmo quando se considera a motivação observada no período anterior ao ingresso 

do servidor na organização, já que quanto maior é sua motivação, mais importante é para aquele 
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indivíduo os valores prevalentes para o serviço público (Wright & Pandey, 2011) e, conquanto 

esses valores estejam presentes na organização, maior será a percepção de congruência de 

valores que o indivíduo observará (Bright, 2008; Wright & Pandey, 2008). 

Essa relação, que considera momentos temporais diferentes, pode se dar através de 

uma mediação realizada pela motivação para servir observada no transcurso das atividades na 

organização. Essa conjectura se justifica teoricamente pelo fato de que essa motivação para 

servir pode funcionar como um elemento que, dada a sua proximidade temporal com o P-O Fit, 

acaba por auxiliar indiretamente no processo que leva à produção dos efeitos dessa relação 

(Saks & Ashforth, 2002). Sugere-se, assim, a seguinte hipótese: 

Hipótese 3: A motivação para servir após o ingresso no serviço público media a 

relação entre a motivação para servir antes do ingresso no serviço público e P-O 

Fit. 

 

Por fim, pertinente também se proceder à análise teórica estruturada por Pervin (1968), 

e que vem sendo estudada através dos construtos relacionados ao P-E fit, que especulou que, 

quando existente a correspondência entre características individuais e da organização, 

desempenho e satisfação tendem a ser altos e o estresse baixo. 

Em que pese o interesse crescente nessas discussões desde os anos 1990, estudiosos 

reportam a existência de inúmeros pontos de discordância na literatura do fit (Santos & De 

Domenico, 2015), levando Billsberry (2003, p. 1), por exemplo, a ressaltar que “permanece 

definido de modo questionável e muitas vezes incompreendido”.  

Nessa conjuntura, a literatura associada ao P-O Fit sugere que indivíduos que são 

compatíveis com as características de sua organização terão desempenho mais alto do que 

indivíduos que são menos compatíveis (Bright, 2007). Novos servidores com alta percepção de 

P-O Fit veem uma alta congruência entre o que a organização demonstra e valoriza e o que eles 

prestigiam e desejam alcançar em suas carreiras, resultando em uma melhor compreensão de 

suas funções (Erdogan & Bauer, 2005), e em uma motivação mais significativa para se 

esforçarem na realização de tarefas que ajudarão suas instituições (Arthur et al., 2006; Kraimer 

et al., 2011). 

O P-O Fit possui o potencial de melhorar o relacionamento entre os funcionários e a 

organização e alinhar os valores e objetivos pessoais, aumentando a confiança e o entendimento 

dos funcionários (e.g., Sekiguchi, 2007). A concepção é que tanto os servidores quanto a 

organização serão mais bem sucedidos quanto mais congruentes forem suas características 

(Ostroff, 1992), afinal essa similitude produz efeitos nos conhecimentos e habilidades que o 
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indivíduo desenvolverá (Edwards, 1991), em face de sua necessidade de fazer com que a 

organização promova os valores que carreia. 

Além disso, a teoria do P-O Fit assume que essa percepção de congruência é um fator 

importante no estado de bem-estar dos empregados de uma organização (Johnson & 

Onwuegbuzie, 2004) e isso faz com que os indivíduos passem a buscar incrementar o seu 

alinhamento, e consequentemente a performarem melhor (Albert et al., 2000). 

Explorando as pesquisas associadas a essa tese, observa-se, contudo, uma profusão de 

entendimentos que ora validam a relação positiva entre o P-O Fit e o desempenho (Bright, 

2007; Gul et al., 2018; Li, 2006; Lin, 2014; Wijesinghe, 2017), ora apontam para uma baixa 

relação (Arthur et al., 2006; Kristof-Brown et al., 2005; Kristof-Brown, 2006; Hoffman & 

Woehr, 2006; Naff & Crum, 1999).  

Esse cenário evidencia que muito embora haja razões teóricas e seja parte do senso 

comum imaginar que o comportamento decorrente dessa congruência de valores possa 

influenciar a performance no trabalho, evidências quanto a capacidade efetiva de o P-O Fit 

modificar o que os empregados fazem no trabalho ainda parecem contraditórias (Tzu et al., 

2015). Nesse cenário, sugerem-se as seguintes hipóteses: 

Hipótese 4: O Person-organization fit está positivamente relacionado a) ao 

desempenho na tarefa; e b) ao desempenho extra-tarefa. 

 

Mesmo aqueles que identificaram uma relação positiva entre os construtos (e.g., 

Bright, 2007), alertam que essa conexão não é perfeita e, por isso mesmo, outros fatores devem 

influenciar essa conexão entre o P-O Fit e o desempenho.  

Dentro desse contexto de relações complexas, algumas variáveis podem ser elementos 

determinantes na indução de efeitos do fit em atitudes e comportamentos no trabalho e, pelo 

que se observa na literatura, alguns estudos vêm desconsiderando a presença desses possíveis 

fatores na exploração dos modelos de análise (Meyer et al., 2000). 

Nesse sentido, uma abordagem possível para auxiliar na melhor concepção desse 

cenário seria prestar mais atenção aos mecanismos responsáveis pelos efeitos de fit (Cable & 

Edwards, 2004; Edwards & Cable, 2009). Como o P-O Fit se desenvolve dentro da conjuntura 

contextual (Edwards et al., 2006), os resultados associados a ele são dependentes das 

circunstâncias (Mandalaki et al., 2019). E em outro olhar, o desempenho dos funcionários é 

considerado uma tarefa organizacional, em resposta a ambientes dinâmicos (Podsakoff et al., 

1997). 
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Esse cenário indica que o impacto relativo do P-O Fit enquanto preditor do 

desempenho pode variar em função de elementos contextuais presentes na organização e que 

estes são vetores importantes na melhor compreensão do modelo de interação entre esses 

construtos. 

Portanto, propõe-se que uma avaliação sobre o P-O Fit e o desempenho dentro do 

contexto das dimensões ou construções do fit. E, na linha do que havia sido sugerido por Arthur 

et al. (2006), avalia-se que a N-S Fit possa ser um moderador relevante nessa relação. Por isso, 

avançar nessa análise se revela útil para aprofundar o entendimento dessas associações nos 

resultados do fit. Sugere-se, assim, que a N-S Fit modera de modo positivo a relação entre P-O 

Fit e desempenho no trabalho: 

Hipótese 5a: O Needs-supply fit modera positivamente a relação entre a) P-O Fit 

e desempenho na tarefa; e b)P-O Fit e desempenho extratarefa 

 

Considerando essas hipóteses de pesquisa, o estudo proposto intentará trazer novos 

elementos para auxiliar na compreensão dos antecedentes do fit, de como suas dimensões 

interatuam e como se dá esse processo na indução do desempenho no trabalho. A Figura 1 

apresenta o modelo proposto de pesquisa.  

 

Figura 1. Modelo proposto 
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3. METODOLOGIA 

 
O estudo possui caráter longitudinal, na medida em que pretende avaliar o cenário 

prévio à assunção do emprego público e o conseguinte panorama após um recorte temporal de 

quase 4 anos em que aqueles servidores vêm interagindo com a organização.  

3.1.Participantes e procedimentos 

Esse estudo explora as relações entre Motivação para Servir, P-O Fit, N-S Fit e o 

Desempenho, por meio de uma abordagem longitudinal. Os dados foram coletados de uma 

organização pública federal, que compõe uma das funções típicas de Estado, o que traz o 

cenário para um ambiente de pessoas com um alto nível de responsabilidade e cujos benefícios 

são os maiores do Poder Executivo. O estudo foi conduzido no período de 2015 e 2019, 

dividindo-se em três coletas de dados distintas. No Tempo 1 – 2015 – foi avaliada a motivação 

para servir dos servidores, no momento anterior à sua entrada na organização. Naquele 

momento, um survey foi aplicado para pessoas recém aprovadas em concurso público, mas que 

ainda não haviam ingressado nele, com o propósito de avaliar suas percepções quanto ao ethos 

do serviço público, tomando por base os valores prevalentes expostos na teoria da PSM. Do 

total de 215 questionários encaminhados, houve resposta válida para 190 deles (88%). 

No Tempo 2 (depois de entrar na instituição, no período de 2016 a 2019) foram 

aplicados dois questionários estruturados – um para aqueles mesmos servidores e outro para os 

seus superiores hierárquicos. O questionário "servidor" possibilitou investigar as percepções 

dos servidores quanto ao ethos do serviço público, o P-O Fit após quase quatro anos no serviço 

público, bem como acerca do Person-job fit, dentro das diversas dimensões do N-S Fit.  

O terceiro momento foi uma avaliação por parte dos “líderes”, a qual permitiu avançar 

na investigação do N-S Fit, sob a ótica objetiva, bem como a respeito do desempenho dos 

servidores que supervisionam, tanto com relação à tarefa, quanto com relação a atividades fora 

do escopo das funções dos servidores. 

Ao tempo da realização dessa nova abordagem no Tempo 2 (jun-set de 2019), 

identificou-se que 55 servidores, do universo de 190 que haviam respondido validamente o 

questionário no Tempo 1 (out-nov de 2015), saíram da instituição. Dos 135 servidores 

remanescentes, 106 responderam validamente o novo questionário, representando uma taxa de 

resposta de 78,5%. Após a consolidação dessas respostas, foi encaminhado o questionário aos 

supervisores desses 106 servidores, tendo-se obtido uma taxa de retorno de 95,2%, com 101 

respostas válidas. 
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Essa taxa de resposta é comparável à relatada em estudos anteriores, incluindo dados 

coletados em vários momentos (e.g., Kim & Yoon, 2012; Major et al., 1995). 

Em todas essas etapas o envio dos questionários aos servidores e seus supervisores se 

deu eletronicamente, via e-mail. Para minimizar quaisquer restrições, os participantes foram 

assegurados de que não seriam identificáveis em nenhum trabalho resultante da coleta desses 

dados. 

As características dos novos servidores são: sexo (homens: 69,8% e mulheres: 

30,2%), idade (em média os participantes têm 31 anos), estado civil (55,7% casados/união 

estável, 44,3% solteiros/outro/separado/não informado), indicador de serviço público (60,4% 

já tinham experiência no serviço público anteriormente e 39,6% nunca haviam sido 

servidores antes) e escolaridade (69,8% possuem pós graduação nível MBA, especialização, 

mestrado ou similar e 24,5% graduação completa). 

O perfil dos superiores hierárquicos é: estado civil (78,58% casados/união estável, 

17,85% solteiros e 3,57% separado), tempo no serviço público (em média possuem uns 13 anos 

de serviço público - 8,92% menor que 5 anos, 17,86% entre 5 e 10 anos, 42,87% entre 10 e 15 

anos, 16,07% entre 15 e 20 anos e 14,28% acima de 20 anos de experiência no serviço público) 

e escolaridade (67,85% possuem pós graduação nível MBA, especialização ou similar, 

17,85% graduação completa, 12,5% mestrado e 1,78% pós-doutorado), tempo de experiência 

como superior hierárquico (em média, 4,78 anos chefiando).  

3.2.Instrumentos de Medida 

Motivação para servir. Os servidores públicos foram solicitados a avaliar em que 

medida possuíam valores e motivações direcionados ao serviço público, isto é, sua motivação 

para servir. Para tanto, foram utilizadas as quatro dimensões da escala proposta por Perry 

(1996), que reflete os valores apontados pela teoria PSM como valores primordiais de indução 

de ação para o serviço público. Utilizando uma escala que varia de 0 a 10 (0 = “peso mínimo” 

e 10 = “peso máximo”), os servidores avaliaram os valores altruísmo, solidariedade, 

comprometimento com o interesse público e atração para realização de serviços públicos. Essa 

medida de motivação para servir foi adotada tanto no Tempo 1 (α = 0,83) como no Tempo 2 

(α = 0,92). 

Person-Organization Fit percebido. Os servidores públicos foram demandados a 

avaliar a sua percepção quanto a congruência de seus valores com os da organização, sendo 

empregada os três itens da escala proposta por Cable e DeRue (2002), que avalia: "As coisas 

que eu valorizo na vida são muito semelhantes as que minha organização valoriza", "Meus 
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valores pessoais correspondem aos valores e à cultura da minha organização" e "Os valores e a 

cultura da minha organização se encaixam bem com as coisas que eu valorizo vida.". Foi 

aplicada uma escala likert de 1 a 7, em que 1 = “discordo totalmente” e 7 = “concordo 

totalmente”; a medida foi adotada no Tempo 2 (α = 0,89). 

Needs-Supplies Fit objetivo. Foram utilizados 21 itens da escala proposta por Krumm 

et al. (2013), em que são listados um conjunto de necessidades relacionadas ao trabalho, 

divididas em quatro dimensões: necessidades intrínsecas, extrínsecas, de sentido do trabalho e 

contextuais. Os respondentes atribuíram pesos variando de 0 a 100, apontando a importância 

atribuída àquelas necessidades pessoais. A escala foi utilizada para os servidores no Tempo 2. 

Para as necessidades individuais (Needs), os alfas de Cronbach foram α = 0,79 para a dimensão 

“intrínseca”, α = 0,64 para a dimensão “extrínseca”, α = 0,73 para a dimensão “Sentido”, α = 

0,77 para a dimensão “contextual”. A mesma escala foi utilizada no Tempo 2 para avaliação 

dos líderes, os quais indicaram em que medida a organização / trabalho atende às necessidades 

dos servidores (supplies). Os alfas de Cronbach foram α = 0,89 para a dimensão “intrínseca”, α 

= 0,59 para a dimensão “extrínseca”, α = 0,88 para a dimensão “Sentido”, α = 0,69 para a 

dimensão “contextual”. 

Para determinar o Needs-supplies Fit, a variável Needs (subordinado) unidimensional 

foi calculada (α = 0,70), bem como a variável Supplies (líderes) unidimensional (α = 0,87). A 

partir de tais médias, foi calculada a diferença entre supplies e needs, a qual foi padronizada e 

então transformada numa dummy, onde valores abaixo de 0 indicam não fit (0) e valores acima 

de zero indicam fit (1). 

Desempenho no trabalho. A mensuração desse construto se deu pela utilização de 17 

itens da escala de desempenho no trabalho desenvolvida por DeRue e Morgeson (2007). Os 

líderes dos servidores foram solicitados a responder, a partir de uma escala do tipo likert de 5 

pontos, variando de 1 = “discordo totalmente” a 5 = “concordo totalmente”, em que medida 

concordavam com itens que avaliam o desempenho de tarefa (7 itens) e de extratarefa (10 itens) 

dos seus respectivos servidores.  Exemplos de itens são: “Este servidor é superior a outros 

membros da equipe que eu já supervisionei”, “No geral, sinto que esse servidor cumpriu 

efetivamente suas funções e responsabilidades”, “Este servidor elogia outros membros da 

equipe quando eles são bem-sucedidos” e “Este servidor ajuda os outros na equipe sem ser 

solicitado”. Essa escala foi utilizada no tempo 2. Os alfas de Cronbach são α = 0,93 para a 

dimensão de tarefa e α = 0,91 para a dimensão extratarefa. 

Variáveis de controle. Foram incluídas variáveis que a literatura identifica como 

potenciais influências nas percepções de P-O Fit e N-S Fit: gênero (O’Reilly et al., 1991), idade 
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(Krumm et al., 2013) e o fato de os novos servidores já terem sido ou não do serviço público 

(Ng & Feldman, 2010; Tzu et al., 2015). 

 

4. RESULTADOS 

Antes de testar nossas hipóteses, realizamos uma série de análises fatoriais 

confirmatórias (CFAs), a fim de testar a validade discriminante dos construtos em nosso estudo. 

O modelo completo com 5 fatores de variáveis latentes foi testado e comparado com modelos 

alternativos. Os resultados mostraram que o modelo de proposto (motivação pré, motivação 

pós, P-O Fit, Desempenho de Tarefa e Desempenho Extratarefa) se ajusta bem aos dados (χ2 = 

465,39 [df = 289], p <0,001; CFI = 0,91, IFI = 0,90; TLI = 0,95; RMSEA = 0,08). Para 

confirmar ainda mais a validade discriminante de todas as variáveis do modelo completo, 

testamos e comparamos com quatro modelos alternativos. O modelo proposto apresentou 

índices de adequação significantemente melhores. Os resultados da CFA também revelaram 

que todos os 26 indicadores apresentaram escores fatoriais acima de 0,65 e todos os construtos 

apresentaram CRs acima de 0,60 (Hair et al., 2006). Além disso, a raiz quadrada dos AVEs foi 

maior do que as correlações entre outras variáveis do estudo, o que sugere um bom modelo de 

medida (Fornell & Larcker, 1981). A Tabela 1 apresenta a comparação dos modelos de linha 

de base e alternativos. 

 

Tabela 1. Resultados das CFAs e comparação do modelo proposto com alternativos 

Modelos Variáveis χ² (df) CFI TLI RMSEA 

Baseline 

5 fatores 

Motivação Pré, Motivação Pós,  

P-O Fit, Inrole, Extrarole 
465.39 (289) 0.91 0.90 0.08 

Alternativo 

- 4 fatores 

Motivação Pré+ Motivação Pós, 

P-O Fit, Inrole, Extrarole 
612.28 (293) 0.84 0.82 0.10 

Alternativo 

- 4 fatores 

Motivação Pré, Motivação Pós + 

P-O Fit, Inrole, Extrarole 
638.78 (293) 0.82 0.80 0.11 

Alternativo 

- 3 fatores 

Motivação Pré+ Motivação Pós + 

P-O Fit, Inrole, Extrarole 
785.35 (296) 0.75 0.72 0.13 

Alternativo 

- 2 fatores 

Motivação Pré+ Motivação Pós + 

P-O Fit, Inrole+ Extrarole 
837.63 (298) 0.72 0.70 0.13 

A Tabela 2 apresenta as médias, desvios-padrão e correlações das variáveis do estudo. 

As hipóteses de efeito direto foram testadas por meio de regressões lineares. As análises de 
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mediação e moderação foram conduzidas usando a Macro de Processo para SPSS, que usa 

bootstrapping para testar seus efeitos. De acordo com Preacher et al. (2007), sugere-se o uso da 

técnica de bootstrapping quando a amostra é relativamente pequena. 

 

Tabela 2. Estatística descritiva e correlações entre variáveis do estudo 

Variáveis M DP 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Gênero 0,70 0,46 -        

2. Idade 31,88 3,63 -0,02        

3. Exp. anterior  0,60 0,49 0,01 0,25*       

4. Motivação pré 7,57 1,04 0,01 0,07 0,20*      

5. Motivação pós 8,57 0,96 -0,08 0,10 0,17 0,36**     

6. P-O Fit 5,63 1,00 0,05 -0,02 -0,01 0,15 0,25*    

7. N-S Fit 0,51 0,50 0,08 0,01 -0,02 -0,04 -0,29** -0,14   

8. Des. Tarefa 4,01 0,78 0,08 -0,12 0,05 0,06 -0,02 0,34** -0,03  

9. Des. Extra  4,13 0,75 0,07 0,01 0,03 -0,03 -0,08 0,24* 0,07 0,74** 

N=106. * p≤ 0.05; **p ≤ 0.01. 

 

Com relação às Hipóteses 1, 2 e 3, previmos que a Motivação para servir do servidor 

antes de sua entrada no serviço público está positivamente relacionada à sua mesma motivação 

após a entrada (4 anos depois), que em consequência estaria positivamente relacionada com a 

percepção de fit entre os valores do servidor e os da organização. Ainda, que a motivação pós 

entrada exerce um efeito mediador entre a motivação pré entrada e o P-O Fit. Como previsto, 

os resultados mostram que há um efeito positivo da motivação pré entrada na motivação pós 

entrada (β = 0,34, p < 0,01), suportando H1. Além disso, os resultados também mostram que 

há um efeito positivo da motivação pós entrada na percepção de P-O Fit (β = 0,24, p < 0,01), 

suportando H2. A tabela 3 apresenta tais resultados. Para testar a hipótese 3, realizamos o Teste 

de Sobel para efeitos indiretos, segundo as diretrizes de Baron e Kenny (1986). Os resultados 

apontam que, embora a relação entre motivação pré entrada e P-O Fit percebido não tenha sido 

significante (β = 0,15, p = n.s), o efeito indireto por meio da motivação pós entrada foi 

significante (Sobel test = 2,09, p < 0,05), o que nos sugere um modelo de mediação total, 

permitindo suportar a hipótese H3. 

No tocante às hipóteses 4a e 4b, a previsão era de que o P-O Fit estaria positivamente 

relacionado ao desempenho, tanto com relação à tarefa (H4a), quanto com relação à extratarefa 

(H4b). Os resultados mostram que P-O Fit possui um efeito positivo em ambos os tipos de 

desempenho (tarefa: β = 0,25, p <0,05; extra tarefa: β = 0,34, p <0,01), permitindo suportar H4. 
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Tabela 3. Resultados da regressão para efeitos principais 

 Motivação Pós P-O Fit percebido 

 Passo 1 Passo 2 Passo 1 Passo 2 Passo 3 

Variáveis de Controle      

Gênero -0,08 -0,08 0,05 0,05 0,07 

Idade 0,06 0,05 -0,02 -0,02 -0,04 

Experiência anterior 0,16 0,10 0,00 -0,01 -0,05 

Efeitos Principais      

    Motivação Pré  0,34***  0,14 0,07 

    Motivação Pós     0,24** 

Teste F  1,41 4,51** 0,10 0,58 2,89* 

R2 (ΔR2 após interação) 0,04 0,15 (0,11) 0,01 0,02(0,01) 0,07(0,06) 
N=106; *p< 0.05; **p< 0.01; ***p< 0.001 

 

 Avançando para a hipótese 5, a qual previa o efeito moderador positivo de N-S Fit na 

relação entre P-O Fit e desempenho de tarefa (H5a) e extratarefa (H5b), os resultados apontam 

que a interação de P-O Fit e N-S Fit tem o efeito proposto apenas sobre o desempenho extra 

tarefa (β = 0,40, p < 0,01), mas não para o desempenho de tarefa (β = 0,21, p = n.s.). A tabela 

4 apresenta os resultados dos modelos de moderação.  

Consistente com nossas expectativas, e apoiando H5b, o efeito da relação entre P-O Fit 

e desempenho extratarefa é relativamente forte quando há N-S Fit (b = 0,49, 95% bootstrap IC 

= 0.28 a 0.69), enquanto o efeito simples de P-O Fit é relativamente fraco quando não há N-S 

Fit (b = 0,04, 95% bootstrap IC = -0.16 a 0.25). Além disso, os resultados mostraram uma 

diferença significante entre os níveis de N-S Fit (t (96) = 3,04, p < 0,01). Para entender melhor 

esse efeito de interação, as inclinações simples foram plotadas em um gráfico, como mostra a 

Figura 2. 

Com relação à H5a, os resultados não suportam um efeito moderador de N-S Fit no 

desempenho de tarefa, rejeitando, portanto, a H5a.  
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Tabela 4. Resultados da regressão para modelos de moderação 

 Desempenho Tarefa Desempenho Extratarefa 
 

Passo 1 Passo 2 Passo 1 Passo 2 Passo 3 

Variáveis de Controle         

Gênero 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 

Idade 0,00 -0,01 -0,13 -0,13 -0,15 

Experiência anterior 0,03 0,02 0,08 0,98 0,06 

Efeitos principais       

    P-O Fit  0,25* 0,10 0.34** 0,34** 0,06 

    N-S Fit  0,10 0,10  0,02 0,03 

Interação       

P-O Fit x N-S Fit  0,21   0,40** 

Teste F 2,41* 2.53 3,88** 3,08* 4,32** 

R2 (ΔR2 após interação)  0,07 0,09 (0,02) 0,14  0,14 0.22 (0,08)  

Resultados da moderação Coef. (SE) 95% IC LI - LS  Coef. (SE) 95% IC LI - LS 

N-S Fit (0) 0,08 (0,11) -0,14; 0,29 0,04 (0,10) -0,16; 0,25 

N-S Fit (1) 0,30*** (0,11) 0,08; 0,51 0,49*** (0,10) 0,28; 0,69 
N=106; *p< 0.05; **p< 0.01; CI intervalo de confiança, LI = limite inferior de IC; LS = limite superior de IC 

 

Figura 2. Efeitos de Interação entre P-O Fit e N-S Fit no Desempenho extratarefa 
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5. DISCUSSÃO  

O presente estudo propôs e testou um modelo de relacionamento entre a motivação 

para servir, a adequação de valores entre o servidor público e sua organização, a satisfação das 

necessidades desses indivíduos e as consequências dessas interações em seu desempenho no 

trabalho. 

Os resultados indicaram uma relação significativa entre a motivação para servir 

observada antes do ingresso no serviço público e aquela notada já no período de atuação na 

organização governamental. Esse resultado é consistente com a teoria da motivação para o 

serviço público, que propõe que indivíduos que dão maior peso aos valores prevalentes para o 

serviço público têm naturalmente uma maior tendência em se envolver em comportamentos que 

promovam o interesse público (Wise, 2000), sendo esta, portanto, uma força motivacional por 

trás do trabalho realizado em favor da sociedade (Brewer & Selden, 1998). 

O fundamento dessa conexão é que o servidor deseja estar inserido em uma 

organização que fortaleça seus autoconceitos e, diante da indução psicológica gerada pela alta 

motivação para servir, ele passa a perceber as situações e a interpretar os acontecimentos do 

dia-a-dia de modo alinhado com as preocupações da organização (Schein, 1992), buscando 

manter o seu bem-estar (Johnson & Onwuegbuzie, 2004) em prol de uma adaptação bem-

sucedida (Adkins, Ravlin & Meglino, 1996).  

Como observado no presente estudo, essa motivação para servir aferida durante o 

desenvolvimento das atividades na organização afeta inclusive a forma como o servidor percebe 

a congruência entre os seus valores e os da organização, o que permite sugerir que a motivação 

para servir tem um papel importante na formação do P-O Fit. Assim, servidores com uma maior 

motivação para servir, ainda na fase pré-ingresso, têm uma tendência a manterem essa 

motivação alta no período de desenvolvimento do trabalho propriamente dito. A preservação 

dessa percepção, por sua vez, gera impactos na forma com a qual o servidor enxergará a 

similitude entre os seus valores e todos os valores da organização. Em outras palavras, 

servidores que mais fortemente valorizam a solidariedade, o altruísmo, o compromisso com o 

interesse público e a atração pela realização de políticas, mais fortemente perceberão que há 

uma similitude entre os seus valores e os valores públicos (Moore, 1995) presentes na 

organização (por exemplo, honestidade, ética, transparência, etc). 

Essa cadeia de interação possui efeitos práticos também apontados pelos resultados 

desse estudo, porquanto foi evidenciada a relação positiva também existente entre a percepção 

dos indivíduos acerca da congruência de seus valores com os da organização e o seu 

desempenho. Muito embora estudos anteriores tenham identificado uma correlação não 
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significativa entre o P-O Fit e o desempenho, esse estudo encontrou suporte para se alinhar a 

diversas outras pesquisas que também confirmaram essa relação (Bright, 2007; Gul et al., 2018; 

Li, 2006; Lin, 2014; Wijesinghe, 2017). 

Esse achado suporta a ideia de que, estabelecido o contrato psicológico entre os 

servidores e a organização, aqueles começam a constatar obrigações e a desenvolver 

expectativas (Rousseau, 1995). Os que conseguem identificar uma congruência entre seus 

valores e os da organização, como consequência da interação entre suas percepções e as daquela 

(Pervin, 1968), passam não apenas a desenvolver atitudes positivas, mas também a amplificar 

comportamentos organizacionais profícuos. 

Esse trabalho, assim, evidencia que o desempenho dos servidores é bastante 

influenciado pela sua percepção quanto à similitude de seus valores e os valores da organização 

pública. Essa influência se materializa tanto sob o enfoque relacionado ao desempenho 

operacional das atividades como em face da dimensão que avalia o desempenho sob a ótica do 

comportamento que apoia o ambiente organizacional, psicológico e social (Borman & 

Motowidlo, 1993; Motowidlo et al., 1997). Indo adiante, esse estudo se propôs igualmente a 

avaliar se os resultados heterogêneos que analisavam a relação entre o P-O Fit e o desempenho 

se daria ao fato de que essa relação pudesse estar sendo moderada por alguma variável, de modo 

que, avançando nessa investigação, poder-se-ia auxiliar na compreensão do quadro teórico 

associado (Arthur et al., 2006). 

Os resultados apurados demonstraram que a relação entre a congruência de valores e 

o desempenho extratarefa é moderado pelo fato de as necessidades dos servidores estarem 

sendo atendidas. Ou seja, quanto mais o servidor tem suas necessidades intrínsecas, extrínsecas, 

contextuais e de sentido atendidas, mais forte é a relação entre a congruência de valores e o seu 

desempenho no desenvolvimento de um ambiente profícuo e socialmente produtivo. 

Se por um lado esses resultados confirmam o diagnóstico realizado por Bright (2007, 

p. 374), que apontava que “o fator que melhor explicou o desempenho no trabalho dos 

funcionários públicos foi o P-O Fit. À medida que a congruência entre os entrevistados e sua 

organização aumentou, o desempenho no trabalho também aumentou”, por outro lado, o estudo 

traz novos elementos que reforçam o papel relevante que a satisfação das necessidades do 

servidor tem nesse processo. 

Tais resultados, além de contribuição teórica, parecem ser relevantes para a prática de 

gestão na dinâmica do serviço público. Considerando o processo de seleção de servidores 

públicos no Brasil, o qual ocorre por meio da análise de conhecimentos e de titulações, 

compreender o processo motivacional e importância do fit parece auxiliar na gestão de pessoas 
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no serviço público. Uma vez que não há uma fase no processo seletivo que permita selecionar 

aquelas pessoas com uma maior motivação em servir, torna-se importante compreender a 

evolução motivacional e o papel que as organizações possuem em garantir servidores 

motivados. Mais ainda, sabendo-se que não é usual que futuros servidores desistam do processo 

em face de uma incongruência latente com os valores prevalentes para o serviço público, como 

ocorre em outros modelos internacionais (Morley, 2007), a contribuição do estudo parece se 

tornar mais evidente. 

Mais ainda, um outro desafio que se apresenta então é o de desenvolver esses valores 

nessas pessoas, considerando os impactos positivos para o trabalho que a literatura da 

motivação já demonstrou - e.g., comprometimento organizacional (Castaing, 2006; Camilleri, 

2006) e percepções de burocracia (Scott & Pandey, 2005) – e que esse trabalho também 

apresenta. Logo, é fundamental que se tenha conscientização / educação para maximizar esses 

valores relevantes ao serviço público, porque essa motivação, que vai além de se assumir um 

trabalho para a sociedade, prévia ao ingresso, impacta a própria motivação que o servidor 

desenvolverá durante seu trabalho na organização, que por sua vez, auxilia na congruência de 

seus valores com os da organização. Mais adiante, que o P-O Fit leva ao desempenho do 

servidor, como demonstrado. 

Nesse sentido, os cursos de formação precisam desenvolver formas de potencializar 

os elementos indutores desses valores (Johnson et al., 2013).  Não bastam apenas iniciativas 

aptas a otimizar as competências operacionais necessárias às atividades. É preciso ir além para 

que, nessa fase, o contrato psicológico relacional (Sekiguchi, 2007) se estabeleça em bases 

afetivas, de modo que fique transparente os caminhos que o servidor pode seguir para o alcance 

dos valores para o serviço público e as consequências positivas que isso traz para a sociedade. 

Focar no desdobramento desses valores, ressaltando a importância que eles possuem 

para a organização e para a sociedade, parece uma sugestão que se coaduna com a importância 

comprovada de que previamente ao ingresso no serviço público haja o fomento da motivação 

para servir. 

Com efeito, em face desses resultados, as organizações públicas brasileiras podem, a 

fim de aprimorar o desempenho de seus funcionários, desenvolver estratégias para conhecer os 

valores de seus servidores, reafirmar os seus próprios e, em consequência, trabalhar em 

processos de socialização, esforços positivos de comunicação, entre outros instrumentos que 

colaborem na instituição desses valores em crenças permanentes (Chatman, 1991), como parte 

da cultura organizacional. 
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Esses resultados, assim, induzem à indispensabilidade de quem sejam revisitadas 

práticas organizacionais que buscam motivar os servidores apenas através da tentativa de 

satisfação de suas necessidades. Ademais, dentro de um cenário de limitações econômicas, 

podem ser priorizadas iniciativas de fortalecer os valores para o serviço público como um 

caminho para ocasionar um melhor desempenho.   

Agora, há que se ressaltar que esse intento precisa ser objeto de atenção permanente, 

porque, como se deflui dos resultados encontrados, a construção dessa motivação para servir  

se sedimenta durante o transcurso das atividades na organização e é, a partir dela, que decorrem 

as relações positivas diretas encontradas nesse estudo. Por isso mesmo, a criação de uma 

identidade organizacional, mediante a institucionalização de valores consistentes que permeiam 

a cultura da organização é medida salutar nesse propósito (Werbel & DeMarie, 2005). 

Frise-se, ainda, que nessa busca por um melhor desempenho, as organizações públicas 

não devem desconsiderar a indispensabilidade de satisfação das necessidades do servidor 

porque esse é um elemento que modera a relação entre o P-O Fit e uma dimensão do 

desempenho. Nesse sentido, precisam ser desenvolvidas rotinas que avaliem a satisfação das 

diversas dimensões de necessidades que os servidores têm e que podem, em muitas vezes, serem 

atendidas com a adoção de iniciativas simples por parte da administração pública. 

As descobertas desse trabalho estendem a pesquisa que estuda os antecedentes do fit, 

do relacionamento das dimensões do P-E Fit, e seus efeitos em resultados para o trabalho, 

demonstrando como as percepções individuais e contextuais interagem e as consequências de 

seus respectivos processos. Da mesma forma, essas descobertas completam e ampliam 

pesquisas citando ligações entre estados de adequação dos servidores públicos na previsão do 

desempenho. 

 

6. LIMITAÇÕES E ESTUDOS FUTUROS 

Apesar de suas contribuições, o presente estudo possui limitações que devem ser 

mencionadas. Primeiro, a motivação para servir no serviço público foi mensurada por meio de 

uma escala ainda não validada anteriormente, em que o valores para o serviço público foram 

apresentados diretamente aos participantes, sem elementos suficientes para que se tenha a 

segurança de que houve a compreensão quanto a seus conceitos. Esse fato pode ocasionar 

viesses no estudo e, por isso, a utilização dessa mesma escala em estudos futuros precisa ter em 

mente a necessidade de uma estruturação evolutiva. 
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 Nesse mesmo sentido, o uso da escala de três itens para mensuração do P-O Fit 

percebido, que vem sendo o instrumento mais utilizado ao longo dos últimos anos para essa 

finalidade (Santos & De Domenico, 2015), também pode ocasionar a desconsideração de 

fatores específicos que moldam as percepções dos servidores. Pesquisas futuras devem auxiliar 

no desenvolvimento de escalas que possam utilizar elementos aptos a moldar de modo mais 

abrangente as percepções de alinhamento aos valores organizacionais. 

Em face dessas limitações, pouco se pôde avançar no entendimento quanto à forma em 

que as dimensões da motivação para servir e do P-O Fit interagem, uma vertente da literatura 

ainda pouco explorada (Cooman, et al., 2019; Santos & De Domenico, 2015). Observa-se a 

necessidade de que sejam incluídos novos elementos para que a análise do constructo do fit não 

se limite apenas a valores intrínsecos (Sungdae et al., 2019). 

No que respeita a mensuração do desempenho, esse estudo teve por referência a análise 

subjetiva realizada pelos superiores hierárquicos dos servidores. E esse é um ponto forte desse 

trabalho, já que trouxe elementos de fontes diversas para a avaliação do modelo proposto. Nesse 

sentido, diversos foram os precedentes que suportaram essa abordagem (e.g., Melvyn et al., 

2018), muitos dos quais, inclusive, ressaltavam que ela reduzia os riscos de viesses encontrados 

em análises que consideravam apenas a percepção do servidor quanto a sua performance. É de 

se constatar, contudo, que mesmo essa perspectiva traz consigo ameaças inerentes à 

subjetividade - por exemplo, relações de amizade - e inimizade (Levy & Williams, 2004), 

subculturas diferentes dentro da mesma organização (Werbel & DeMarie, 2005). É necessário 

encontrar melhores medidas de desempenho que sejam objetivas e protetoras do anonimato dos 

envolvidos. 

Ainda, divergências conceituais são observadas quanto à forma pela qual se estrutura a 

relação entre o P-O Fit e o desempenho. Alguns estudos sugerem uma relação direta entre esses 

construtos, enquanto outros apontam para uma relação que se molda de modo indireto, onde o 

P-O Fit estaria relacionado com a satisfação no trabalho (Verquer et al., 2003), com o 

comprometimento organizacional (Meyer et al., 2002), com a redução de estresse (Parkington 

& Schneider, 1979) e que, apenas por conta da influência sobre essas atitudes, é que haveria 

uma relação do P-O Fit com o desempenho (Judge et al., 2001; Tubre & Collins, 2000). Essas 

divergências denotam a necessidade de avançar em estudos que possam estabilizar o construto 

e garantir uma maior acuidade no entendimento de seus precursores e efeitos. 

Considerando a metodologia empregada, a utilização de dummy para aferir a variável 

de satisfação das necessidades do servidor é uma limitação desse estudo que pode ser 

aprimorada através da utilização de técnicas mais apuradas de aferição da adequação. Ainda, a 
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análise realizada pode ser complementada com a utilização de instrumentos de 

operacionalização dos construtos que se utilizem das lógicas percebidas, subjetivas e objetivas, 

aptas a que seus resultados sejam comparados. Também seria interessante observar a interação 

que a motivação para servir tem com a satisfação das necessidades do servidor, de modo que 

se possa realizar uma análise que permita aferir uma eventual relação entre a motivação e as 

diversas dimensões de necessidades dos servidores. Esse caminho poderia auxiliar a entender 

os efeitos que o fortalecimento dos valores para o serviço público tem na forma com a qual o 

servidor passa a perceber suas necessidades extrínsecas, por exemplo. 

Por fim, sugere-se também avançar na identificação de como a motivação para servir 

se relaciona com o desempenho, possibilitando que se avalie se há uma relação direta entre essa 

motivação e o resultado em comportamento organizacional, que traria consequências teóricas 

importantes para os valores para o serviço público no contexto dos valores públicos. 

7. CONCLUSÃO 

Nesse trabalho se demonstrou que a congruência de valores entre os trabalhadores e 

sua organização tem efeitos relevantes em seu desempenho e que, uma vez adequadas as 

necessidades do indivíduo com o que a organização oferece, mais forte ainda será essa relação 

no desenvolvimento de atividades além das tarefas regulares. Para o desenvolvimento dessa 

adequação de valores entre o servidor público e sua instituição, a motivação para servir se 

mostrou um elemento apto a auxiliar nesse processo.  
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9. APÊNDICE  
 

Escalas utilizadas no estudo: 

1. Motivação para servir 

a. Altruísmo 

b. Solidariedade 

c. Comprometimento com o interesse público 

d. Atração para realização de serviços públicos 

 

2. Person-Organization Fit  

a. As coisas que valorizo na vida são muito semelhantes as que minha organização valoriza 

b. Meus valores pessoais correspondem aos valores e à cultura da minha organização 

c. Os valores da minha organização se encaixam bem com as coisas que eu valorizo. 

 

3. Needs-Supplies Fit 

Dimensão Intrínseca 

a. Obter auto-realização 

b. Alcançar suas metas pessoais 

c. Aprender continuamente 

d. Ter Autonomia nas suas atividades 

e. Ter Variedade com relação às tarefas 

f. Evoluir na carreira 

g. Satisfação pessoal 

h. Ter contato social 

i. Fazer um trabalho interessante 

j. Fazer o que aprecia 

 

Dimensão Extrínseca 

a. Ganhar o dinheiro que espera 

b. Ter influência sobre as outras pessoas 

c. Ter status 

 

Dimensão Sentido 

a. Deixar um legado 
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b. Poder ajudar as pessoas 

c. Fazer um trabalho que dure gerações 

d. Fazer um trabalho que tenha sentido 

 

Dimensão Contexto 

a. tempo para seu lazer 

b. saúde 

c. estabilidade 

d. Segurança com relação ao futuro 

 

4. Desempenho 

Dimensão Inrole (Tarefa) 

a. Este servidor é superior a outros membros da equipe que eu já supervisionei 

b. O nível geral de desempenho que observei para esse servidor é excelente 

c. Minha visão pessoal deste servidor é que ele ou ela é muito eficaz 

d. No geral, sinto que esse servidor cumpriu efetivamente suas funções e responsabilidades 

e. Este servidor presta muita atenção a detalhes importantes 

f. Este servidor toma a iniciativa de resolver problemas relacionados à tarefa 

g. Este servidor exerce disciplina pessoal e autocontrole 

 

Dimensão Extrarole (extratarefa) 

a. Este servidor elogia outros membros da equipe quando eles são bem-sucedidos 

b. Este servidor conversa com outros membros da equipe antes de tomar ações que possam 

afetá-los 

c. Este servidor incentiva os outros a superarem suas diferenças e se darem bem 

d. Este servidor trata os outros de forma justa 

e. Esse servidor diz coisas para fazer os outros se sentirem bem consigo mesmo ou com a 

equipe 

f. Este servidor ajuda os outros na equipe sem ser solicitado 

g. Este servidor trabalha mais que o necessário 

h. Este servidor pede tarefas desafiadoras dentro da equipe 

i. Este servidor persiste em superar obstáculos para concluir uma tarefa 

j. Este servidor aborda tarefas de trabalho difíceis com entusiasmo. 


