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• 2. 

A seguir, apresenta-se urna síntese do trabalho. 

Esta monografia trata da questão da EFETIVIDADE e pr~ 

cessos gerenciais em um tipo determinado de organizações públ! 

cas. 

EFETIVIDADE é termo correlato de eficiência ( aumento 

de produtividade) e de eficácia (aumento da capacidade de prev! 

são e alcance de objetivos e metas) e tem, aqui, o seguinte si~ 

nificado: - aumento de disponibilidade das organizações públi

cas para: 

atenderem às demandas dos usuários, realizando suas 

atividades com tendências a custos mínimos; 

· prestarem contas, objetivamente, a população ou a 

seus representantes; 

· promoverem o desenvolvimento econômico e social, na 

área de sua competência; e 

· agirem segundo as normas legais que as regem e os 

preceitos éticos que se impõem à AP. 

A sua vez, por organização pÚblica (doravante OP), e~ 

tende-se toda aquela que apresenta os seguintes traços princi -

pais: 

é prestadora de serviços pÚblicos em situação de mo 

nopólio; 

• e, majoritariamente, controlada pelo Estado, no que 

respeita ao seu capital e à sua administração; 

• cobra tarifas pelos serviços prestados; e 

• é criada por lei e regida, teoricamente, pelas nor 

mas do Direito Privado. 
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Dito isto, pode-se colocar que a razao de ser deste 

trabalho é propor e divulgar um modelo de diagnóstico voltado 

para a EFETIVIDADE das DP, construido em cima de reflexões so 

bre o seguinte problema. 

que fonte de motivação poderá suprir a ausência de 

mercado ou de competição, no âmbito das DP, e fazer 

com que prestem seus serviços com um grau satisfató 

rio de EFETIVIDADE? 

. quais os sistemas técnico-administrativos das DP 

mais sensíveis a refletirem seu "estado de EFETIVI 

DADE"; e 

. como incorporar, na prática, a preocupação com a 

EFETIVIDADE no processo de gestão das DP? 

Sustenta-se que, com respeito às DP, nao há condições 

plenamente objetivas para aplicação de critérios de racionalida 

de econõmica à sua atuação, resultando parcialmente prejudicada 

a adoção do coneito de eficiência como critério exclusivo ou 

principal de avaliação de seu desempenho. 

Da mesma forma, o critério de eficácia ou de raciona 

lidade administrativa, também fica, em parte, prejudicado, por 

envolver a capacidade de as DP alcançarem os objetivos e metas 

que elas próprias estabeleceram, ou que lhes foram atribuídos , 

nao se prestando, assim, para caracterizá-las ou distinguí-Ias 

de outras modalidades de organizações. 

Em conseq6ência, a EFETIVIDADE seria atributo crítico 

na gestão das DP-, impondo-se, por isto, como um critério básico 

orientador da avaliação de seu desempenho. 
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A partir de tais argumentos, e com base, especialmente, 

em fundamentos de Administração Pública e de Direito Administrati 

vo, desenvolveu-se um modelo ou método (preliminar) de diagnóst1 

co voltado para a EFETIVIDADE. 

Deve-se observar, todavia, que o escopo do trabalh:> abran 

ge tão somente a dimensão interna das OP. 

Ou seja, excluem-se, do âmbito da monografia, consider~ 

çoes diretas sobre o universo ex~erno das entidades consideradas, 

embora se reconheça que é-no poder de organização e de reivindica 

ção da própria comunidade que se encontra a via preferencial e d! 

reta capaz de assegurar a promoção de melhores níveis de EFETIVI

DADE. 

O modelo ou método mencionado, que, grosso modo, se 

identifica com a própria monografia, embora obra de artesanato, 

ainda em sua primeira versão, pretende integrar elementos de or 

dem filosófica (valorativos), conceituais (lógicos) e operacio

nais (passíveis de utilização prática imediata), exigidos em maté 

rias como a de que se trata neste trabalho. 

Os postulados, critérios, procedimentos, questionários, 

etc. que integram o modelo, no que respeita à pesquisa realizada 

e à interpretação dos correspondentes dados primários, foram apl! 

cados a uma companhia estadual de saneamento básico, que é uma 

das espécies do gênero de organizações públicas, como aqui carac

terizadas. 



• 5. 

11 . IDENTIFICACAo DO TEMA E JUSTIFICATIVA DE SUA RELEVÂNCIA 

Corno se indicou, o terna escolhido para objeto desta 

monografia e o da EFETIVIDADE e processos de gestão em um tipo 

particular de organização pública, isto é, aquele tipo anterior

mente conceituado e, abreviadamente, designado por OP. 

Coerentemente corno o já exposto, pode-se entender por 

EFETIVIDADE: "o alcance de objetivos amplos de eq'llidade e de de 

senvolvimento econômico-social,,2, ou seja: "a idéia de EFETIVI 

DADE se refere à consecução dos objetivos econômico-sociais que 

levaram à criação da organização. 

A premissa básica da EFETIVIDADE organizacional é esta 

rem todos os membros da organização comprometidos com aqueles ob 
. t' ,,3 Je lVOS ••• 

Em termos mais restritos e operacionais, poderia sign! 

ficar também a disponibilidade da organização para fornecer bens 

e serviços que atendam (com requisitos de qualidade, quantidade 

e continuidade) às demandas das clientelas e para prestar contas 

a comunidade. 

2MOTTA, P. R. Administração para o desenvolvimento - A discipli 
na em busca da relevância, - Rio de Janeiro, FGV, RAP, jul/set~ 
1972, P ág • 42. 

3 

Idem, Ibid, pago 52. 
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Teoricamente, o conceito de EFETIVIDADE parece reves -

tir-se de importância central ou essencial na avaliação de desem 

penho e no aperfeiçoamento das OP e a elas se aplicaria integra! 

mente. 

Diferentemente, por exemplo, dos conceitos correlatos 

de eficiência e eficácia, que não poderiam deixar de ser comenta 

dos, em face da homogeneidade, inclusividade e exclusividade mu 

tua que apresentam, quando associados ao conceito de EFETIVIDADE. 

Assim, para efeitos deste trabalho, pode-se considerar 

como relativamente neutra ou indiferente a questão da eficácia , 

uma vez que esta se refere ao grau ou à capacidade de as OP al 

cançarem os objetivos (originados interna e/ou externamente) que 

elas próprias planejaram, não envolvendo, portanto, problemas si~ 

nificativos fora de suas possibilidades de previsão ou controle. 

A esse respeito acrescenta Paulo Motta: " eficácia 

nao significa, necessariamente, a realização de objetivos desen 

volvimentistas, mas simplesmente dos objetivos organizacionais 

(possivelmente) modificados". 4 

Já o conceito de eficiência seria aplicável apenas pa~ 

cialmente as OP, face à sua condição de monopólios prestadores 

de serviços públicos compulsórios, sujeitos, no dia-a-dia, ao 

mercado somente quanto à aquisição de certos insumos. 

Por outro lado, as OP nao retiram da comercialização 

dos respectivos serviços (cujo valor não é determinado pelo sis 

tema de preços de mercado) a totalidade dos recursos que assegu

rem a continuidade de suas operações nem a expansão de sua cap~ 

ciade instalada. 

4 MOTTA, P. R. Op. Cit., pago 42. 
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Não há, dessa forma, condições objetivas para aplica

çao de critérios de racionalidade econômica à sua atuação. 

Ademais, o conceito de eficiência "demanda que haja 

clareza ( ... ) quanto aos objetivos e também quanto aos recursos 

de que se dispõe" i se não (como e usual no setor público) "o 

mero obter resultados a um certo nivel, sem uso inteiramente ab 

surdo dos recursos pode apresentar-se satisfatório ( ... ) Ser 

eficiente poderia ser traduzido em termos de não gastar absur 

damente".5 

Nesse sentido, R. Anthony e R. Herzlinger 6 chamam a 

atenção para o fato de que eficiência (como eficácia) é concei

to quase sempre utilizado em termos comparativos antes que em 

termos absolutos, o que, por si, implica na relativa improprie

dade de sua aplicação a entidades econômicas que atuam em situa 

ção igualou próxima à de monopólio. 

Diversos autores têem apontado outras dificuldades 

práticas à intenção de aferir-se objetivamente a eficiência de 

entidades prestadoras de serviços públicos controladas pelo Es 

tado. 

5ZAJDSZNAJDER, L. - A Administração Pública numa Encruzilhada 
Histórica, Rio de Janeiro, FGV, RAP, out/dez, 1984, pág. 90. 

6 ANTHONY, R. N. e HERZLINGER, R. E. - Management control in 
non-profit organizations, Homewood, Illinois, Richard D. 
Irwing, Inc., 1980, pág. 05 e 06. 
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~ o caso, por exemplo, de Edmundo C. Coelho, quando 

observa que tais entidades operam, em maior ou menor grau, 

tecnologias imperfeitas, não se podendo estabelecer com rigor 

as relações de causa e efeito de seus processos produtivos. 

Mais diretamente pronuncia-se Sergio H. Abranches 

"Sobretudo nao há como avaliar o desempenho dessas agências 

(entidades da administração indireta). Como elas se benefici 

d f " 7 - d I' d am e recursos lscalS, nao po em ser ava la as como empre -

sas, mas como estão organizadas como empresas ou fundações, 

não podem ser avaliadas como governo. 

" há que se reverter o processo de crescimento 

da administração indireta, de tal forma que so permaneçam or 

ganizadas como empresas aqueles setores de natureza econômica, 

produtiva e comercial, que estão ligadas ao Estado exclusiva

mente pelo tipo de desenvolvimento econômico brasileiro. são 

os setores que, por exigirem altíssima densidade de capital , 

so estariam abertos à iniciativa multinacional, mas que, por 

questões estratégicas, devem permanecer sob controle nacional".8 

7A esse respeito, note-se que a Emenda Constitucional n9 l,de 
17 de outubro de 1969, em seu art. 170, § 39 prescreve: A em 
presa pública que explorar atividade não-monopolista ficara 
sujeita ao mesmo regime tributário aplicável as empresas pr~ 
vadas" . 

Por sua vez, a Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, 
dispõe em art. 173, § 29: "as empresas públicas e as socieda 
des de economia mista não poderão gozar de privilégios fis 
cais não extensivos às do setor privado." 

8ABRANCHES, S. H. Entrevista no Jornal do Brasil, de 07.09.86, 
19 caderno, pág. 26. 
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Na mesma linha, S. Schwartzman relernbra que: "Pelo 

menos teoricamente, a principal justificativa para a criação 

de órgãos e empresas públicas de tipo particular é a existên

cia dos benefIcios oriundos dos mecanismos de mercado,,9, o 

que impõe o corolário do esvaziamento de tal justificativa qua~ 

do não há o próprio mercado, isto é, a competição. 

Citando K. E. Boulding, a propósito da comparaçao en 

tre urna empresa submetida ao mercado e urna outra pertencente 

ao Estado, o que tem reflexo direto no cálculo da eficiência 

para urna e outra, Schwartzman transcreve: "A principal difere~ 

ça entre elas é que a primeira depende, para sobreviver, da 

cooperação voluntária dos indivIduos que se relacionam com ela 

seja corno empregados, capitalistas, fornecedores ou clientes, 

enquanto que a última depende, para sua sobrevivência, de seu 

poder de coagir os indivIduos a cooperarem com ela ( ..• ). No 

mercado, livre ideal, há sempre urna 'alternativa' - este é o 

conceito de competição pura, tal corno o economista o entende -

e é desta forma que a competição limita o poder do organizador 

d ... " 10 ou o empresarlO , 

Chega mesmo a ser intuitivo a precariedade do concei

to de eficiência para avaliação do desempenho de monopólios g~ 

vernamentais. Em todo ca~o, aumentos de eficiência teriam que 

implicar em redução de tarifas, melhoria de qualidade, quanti

dade e/ou elevação dos nIveis de cobertura (população abennda) 

dos serviços, beneficiando-se o consumidor. 

9SCHWARTZMAN, S. Da responsabilidade pública dos governantes: 
paradoxos e perspectivas, Rio de Janeiro, FGV-RAP, abr/jun, 
1976, pág. 41. 

10BOULDING, K., Apud Schwartzman, S. Op. Cit., pág. 41. 
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Todavia, isso é especialmente duvidoso em situação de 

monopólio, corno atestam, por exemplo, Milton e Rose Friedman 

"O Grande perigo para o consumidor é o monopólio - seja privado 

seja governamental. E sua proteção mais eficiente e a livre 

concorrência no pais e o livre comércio em todo o mundo. O con 

sumidor é defendido da exploração por um vendedor pela existên

cia de outro, de quem pode comprar e que está ansioso para ven 

der. Fontes alternativas de suprimento protegem o consumidor 

muito mais eficazmente do que todos os (agentes de defesa de 

consumidor) do mundo".ll 

Até aqui já se poderia admitir que, por exclusão, a 

EFETIVIDADE representa uma categoria analitica privilegiada, p~ 

ra orientar o desempenho e promover o desenvolvimento das OP. 

Isso nao apenas pelas restrições apontadas à utiliza 

çao alternativa dos conceitos' de eficácia e eficiência, mas tam 

bém e sobretudo pelos riscos potenciais intrinsecos ao EFETIVO 

exercicio da função pública, corno se pretende ilustrar através 

das observações que se seguem, entre outras. 

Assim é que, segundo Paulo R. Motta, a EFETIVIDADE e 

especialmente importante para as organizações públicas, por to~ 

nar possivel reverter a tendência de estas modificarem seus obj~ 

tivos, em beneficio de sua perpetuação e em detrimento das fina 

lidades para as quais foram criadas. 

Na mesma linha, Robert Michels (citado por Amitai 

Etzioni ll- a ), após estudar as graves distorções organizacionais 

provocadas pelo fenômeno da substituição de objetivos, consta

tou a existência de uma verdade.ira "Lei de Ferro da Oligarquia" 

llFRIEDMAN, Milton e FRIEDMAN, Rose - Liberdade de escolher - o 
novo liberalismo econômico, Rio de Janeiro, Record, 1979, pago 
223. 

ll-a 
ETZIONI, A. - Organizações Modernas, são Paulo, Pioneira, 
1976, 29 capo 
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nas organizações públicas. Tal lei, que nao teria exceçoes, e~ 

plicaria, entre outros fatos, o desvio dos dirigentes, face 

aos objetivos originais da organização, e o investimento dos 

mesmos na manutenção de suas respectivas posições, através de 

expedientes variados, como o do controle das comunicações e o 

da absorção ou "expurgo" de lideres potenciais, jovens e ambi

ciosos. 

De acordo com Anthony Downs, a premissa fundamental 

da teoria do processo de tomada de decisão pelos funcionários 

públicos (como, de resto, por todos os demais agentes sociais), 

é a de que os mesmos sao, principalmente, embora não exclusiv~ 

mente, motivados por seus próprios interesses pessoais (de p~ 

der, renda, prestigio, segurança, comodidade, lealdade a uma 

idéia, instituição ou naçao, orgulho pelo trabalho bem realiza 

do ou mesmo desejo de servir ao interesse coletivo) . 

Para Anna Maria Campos "A organização burocrática nao 

dispõe de mecanismos para lidar com as contradições decorrentes 

da diversidade de perspectivas entre os diferentes participan

tes e entre estes e os clientes da organização. Na verdade tal 

diversidade não é nem mesmo admitida. A primazia da especiali

zação sobre outros tipos de conhecimentos justifica não só as 

relações de subordinação dentro da organização, mas também a 

subordinação das clientelas à organização. Por tudo que já foi 

dito, o modelo burocrático tem embutido em seu bojo barreiras 

ao alcance da efetividade".12 

Acrescente-se, como aspecto desfavorável à promoçao 

da EFETIVIDADE, a circunstância de que a Administração Pública 

brasileira parece estar imersa numa ambiência do tipo transi

cional, caracterizando-se "pela coexistência de valores moder 

12CAMPOS , Anna Maria. Em Busca de Novos Caminhos para a Teoria 
de Organização, RAP, RJ, FGV, 15(1), jan/mar, 1981, pág.119. 
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nos e tradicionais. (Isto é, ao mesmo tempo em que) sofre o im

pacto da modernização, adquire novos valores, mas mantém grande 

parte do sistema de valores tradicionais".13 

Em razao disso, no Brasil, "as formas estruturais de 

organização tendem para o polo moderno, enquanto os 

de comportamento tendem para o lado tradicional".14 

processos 

o quadro apresentado a seguir indica, segundo Paulo 

Roberto Motta, algumas variáveis que caracterizam a situação mo 

derna e a tradicional. 

VARIAvms A NIVEL SOCIAL 

TRADICIONAL 

RITUALISMO 

PERSONALISMO 

LEALDADE A GRUPOS PRIMÀRIOS 

MONONORMATIVISMO SEGUNDO 
VALORES TRADICIONAIS 

INTEGRAÇÃO ESTRUTURAL 
FUNCIONAL DIFUSA 

ÁMBIt;NCIA , 

MOD,ERNA _ 

FINALISMO 

PROFISSIONALISMO 

LEALDADE INSTITUCIONAL 

MONONORMATIVISMOS SEGUN
DO VALORES MODERNOS 

INTEGRAÇÃO ESTRUTURAL 
FUNCIONAL ESPECíFICA 

~ 

FONTE: MOTTA, P. R., Op. Cit., pago 07. 

l3MOTTA, P.R. Variáveis que condicionam o Comportamento na 
Administração Pública Brasileira; trabalho apresentado no 
Seminário de Comportamento na Administração Pública, Bras! 
lia, SEPLAN/SEMOR, 1975, pág. 02. 

l4Idem , Ibidem, pág. 03. 
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Por sua vez, F. Riggs, reportando-se às sociedades 

em transição, evidencia a debilidade relativa dos organismos 

políticos responsáveis pela elaboração dos planos de governo, 

causada pela tendência das estruturas burocráticas (encarreg~ 

das da implementação dos planos) em apropriarem-se signific~ 

tivamente da função política. 

"Se fizermos uma rápida investigação nas sociedades 

em transição dos dias atuais, ficaremos impressionados com a 

debilidade de suas instituições políticas não burocráticas em 

contraste com o vigoroso crescimento de suas burocracias. 

"Mais ainda, interessa à burocracia evitar, dentro 

do mundo dos negócios, a criação de qualquer grupo que tenha 

alguma possibilidade de adquirir poder suficiente para impor 

o domínio da lei sobre o governo". 15 

Observe-se, por outro lado, que, em face do regime 

de propriedade típico do setor público: "não (há) apropria -

ção do lucro advindo das operações da burocracia, por parte 

do burocrata. Só indiretamente ocorreria tal apropriação, c~ 

mo aumentos salariais, maior reputação e poder, mais mordamas, 

maior número de funcionários sobre seu comando, etc.,,16 

~ assim, como se sabe, que as burocracias públicas, 

em igualdade de condições, tendem a aumentar não só o tamanho 

dos seus orçamentos como também a parte discricionária dos 

mesmos. 

15RIGGS, F. W. Los burocrataS y e1 desarro110 po1itico: 
concepcion paradojica: in LA PALOMBARA, J. (Coord.) -
cracia y e1 desarro110 político, Buenos Aires, Paidos, 
pág. 114. 

una 
Buro 
1961 

16MONTEIRO, J. V. Economia do setor pÚblico, Rio de Janeiro, 
IPEA/INPES, 1987, pág. 98. 
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Ou, na expressão de Monteiro: "os burocratas (isto 

e, os dirigentes assalariados da burocracia) dispõem de um ra 

zoáve1 poder discricionário para conduzir as atividades de 

sua organização ( ... ) esse poder discricionário está intima 

mente relacionado à especificação de direitos de propriedade 

na organização p6b1ica."17 

Espera-se que as considerações anteriores contribu 

am para destacar, de modo convincente, a relevância do concei 

to de EFETIVIDADE para o trato do setor p6b1ico brasileiro , 

justificando a relevância do tema objeto desta Monografia, cu 

ja realização conduziu/conduzirá aos seguintes benefícios, en 

tre outros: 

a) Para o autor: 

· maior habilidade em formular, coordenar e diri 

gir projetos de pesquisa; 

• maior conhecimento da estrutura e do funciona

mento das organizações em geral e das do setor 

em que atua; 

· maior desembaraço em transformar conhecimentos 

acadêmicos em alternativas de solução para pr~ 

b1emas práticos das organizações p6blicas; 

· maior credibilidade profissional; e 

• maior sentimento de realização pessoal. 

17MONTEIRO, J. V. , Op. Cit., pago 95. 
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b) Para a organização em que trabalha: 

· maior embasamento técnico-cientifico de suas ati 

vidades de promoção de desenvolvimento adminis -

trativo; 

· sistemáticas reduções de custo e aumento de qu~ 

lidade da promoção, a nivel nacional, da execu -

çao de programas de desenvolvimento administrati 

vo, compreendendo a geração e a transferência da 

correspondente tecnologia de administração entre 

órgãos estaduais; 

· possibilidade de utilizar os resultados do traba 

lho a nivel interno e de oferecer apoio técnico 

na matéria à organizações congêneres do Brasil e 

de outros paises; e 

c) Para a comunidade: 

oportunidade de participar com mais conhecimento 

de causa do planejamento e controle de serviços 

públicos; 

possibilidade de, ao organizar-se com este fim, 

aumentar seu poder de reivindicação (" lobby") 

por melhores serviços; e 

possibilidade de receber serviços de melhor qu~ 

lidade, aumentar a cobertura dos mesmos e/ou p~ 

gar menores tarifas. 
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III. FORMULAÇAo DO PROBLEMA 

Como se pode inferir das considerações do item anteri 

or, a EFETIVIDADE das OP não parece ser questão de fácil solu 

ção, havendo, ao contrário, muitos obstáculos no seu caminho. 

Também nao parece ser, como já se sugeriu, questão que 

se resolva com apelo aos instrumentos técnicos da economia (pr1 

mado da eficiência) ou da administração (primado da eficácia). 

Tudo leva a acreditar que uma das chaves da questão 

resida em localizar-se aquela fonte de motivação que esteja p~ 

ra as OP, no seu contexto de monopólio, como o incentivo do lu 

cro está para a firma particular, no contexto de mercado ou da 

concorrência. 

Ou seja, localizar-se a fonte que, na ausência de com 

petição, inspire e imponha às OP a disciplina de que fala P. 
17-a Drucker , o sentido de realidade, a disponibilidade para 

prestar contas e bons serviços, enfim sensibilidade para uma 

atuação EFETIVA. 

Provavelmente, autores como M. Friedman reagiriam di 

zendo que pretender tal coisa é semelhante, por exemplo, a dese 

j ar que "gato ladre". 

Segundo ele: "As leis biológicas que especificam as 

características dos gatos não são mais rígidas do que as leis 

políticas que especificam o comportamento de órgãos governamen

tais, uma vez criados ( ... ) as más conseqnências disso (da ação 

de tais órgãos) não constituem um acidente, não são resultados 

de erro humano facilmente sanável, mas conseqfiência de sua cons 

ti tui ção. ,,18 

17-aDRUCKER, P. Uma era de descontinuidade, Rio de Janeiro, 
Zahar, 197.4 . Cap. 9 

18 FRIEDMAN, M. & R. Op. Cit., pago 208. 
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Todavia, essa é uma questão que ficou resolvida por 

ocasião da escolha do tema: não só se admite que a EFETIVIDADE 

das OP é possível, como que, além disso, a EFETIVIDADE pode 

ser sua própria marca distintiva ("feature"). 

Como o mesmo M. Friedman disse, numa certa vez, a 

responsabilidade social da firma particular é o aumento de 

seus lucros, "desde que obedeça is regras do 

f d . "18-a . - . rau es nem trapace1e ; por opos1çao a 1StO, 

de social das OP seria a própria EFETIVIDADE. 

jogo, não cometa 

a responsabilida-

A esta altura, fica claro que uma das componentes 

do problema é a de saber-se onde s~ localiza o centro ou um 

dos centros de motivação que empurra ou puxa as OP para a 

EFETIVIDADE. 

Uma segunda componente, dependente da anterior, é a 

de encontrar-se mecanismos operacionais que permitam observar 

sistematicamente o interior de uma OP, avaliar sua situação 

atual à luz da força que emana daquele centro de motivação e 

encaminhar ações concretas no sentido da EFETIVIDADE. 

Então, o problema restringe-se a aspectos internos 

das OP, a certos processos ou sistemas de trabalho mais sensí

veis aos "motivadores" em questão e mais capazes de "arrasta -

rem" as OP para um desempenho EFETIVO. 

l8-aApud STEINER, G.A. e MINER, J.B. - política e estratégia 
administrativa, são Paulo, Interciência/EDUSP, 1970, p. 67 
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Em síntese, com vistas à proposição de um modelo de 

diagnóstico organizacional interno voltado para a EFETIVIDADE , 

o problema poderia ter o seguinte enunciado: considerando-se 

as características das OP, as circunstãncias em que atuam e os 

riscos de desvio de finalidade a que estão expostas: 

19) que "motivadores" poderão suprir a aus~ncia de 

mercado ou competição e fazer com que realizem 

suas atividades e prestem seus serviços com um 

grau satisfatório de EFETIVIDADE? 

29) quais os seus sistemas internos mais sensíveis 

a refletirem seu estado de EFETIVIDADE e de que 

forma a preocupação com esta mesma EFETIVIDADE po 
de incorporar-se concretamente ao seu processo de 

gestão? 
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IV. CONTRIBUIÇAo Â SOLuçA0 DO PROBLEMA: UM MODELO DE DIAGNCS

TICO VOLTADO PARA A EFETIVIDADE 

IV.I. MOTIVAÇÃO E EFETIVIDADE 

No campo da administração é usual associar-se o terna 

da motivação a autores corno os que a seguir se indica, com 

suas respectivas idéias típicas: 

Elton Mayo: 

Os fatores lógicos têm muito menos importância do 

que os fatores emocionais na determinação da produtividade. 

Abraham Maslow: 

As necessidades fisiológicas, de proteção, sociais, 

do ego"e de auto-realização emergem funcionalmente nesta mesma 

ordem e não motivam mais, urna vez atendidas. 

Douglas Mc Gregor: 

A auto~motivação (Teoria "Y") é preferível a motiva

çao imposta de fora (Teoria "X"). 

Frederick Herzberg: 

o conteúdo, o significado e o reconhecimento do tra 

balho sao motivadores, não o sendo as condições administrati

vas "higiênicas" em que o mesmo se realiza. 

David Mc Clelland: 

As pessoas sao significativamente diferente na sua 

sensibilidade aos motivos de afiliação, poder e realização. 
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Rensis Likert: 

Variáveis dependentes, como produtividade, sao fun 

ção de condições administrativas, como o estilo de supervisão 

da chefia imediata: - quanto mais democrática esta, melhor. 

Robert Blake: 

Não há conflitos intrínsecos e permanentes entre me 

tas individuais e organizacionais, que podem ser maximizados 

simultaneamente. 

Herbert Simon: 

o comportamento de um administrador e a influência , 

que e capaz de exercer sobre os indivíduos depende, significa

tivamente, da posição que ocupa na hierarquia da organização. 

Não obstante o aproveitamento do que há de mais com 

provável em tais idéias - que basicamente nasceram de pesqui -

sas e reflexões sobre empresas particulares - aqui se propoe 

que a motivação, no âmbito das OP, requer uma componente adi 

cional, que encare de frente a alternativa do interesse egoís

ta pelo lucro e sua contrapartida que é a disciplina de merca 

do, no âmbito das empresas particulares. 

Que componente seria esse? 

o interesse egoísta pelo lucro pode constituir-se num 

afeto intenso, num imperativo interno e a disciplina de merca

do, numa imposição, num imperativo externo, de modo que para 

deixar-se o setor público em condição de igualdade com o setor 

particular, no que respeita à motivação para o trabalho, have 

ria que se encontrar para o primeiro afeto e disciplina equiv~ 

lentes. 
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Se se pensa em algo semelhante ao princípio da pa! 

xao contraposta, logo ocorre que o afeto procurado poderia es 

tar referido à noção universal de justiça, de interesse geral 

ou coletivo, de lucro social, ao invés de individual e que a 

lei positiva poderia fazer as vezes da lei da oferta e da pr~ 

cura, no mercado. 

Note-se que essa noção de justiça pode, aqui, ser 

entendida como: "a firme vontade de atribuir a cada um o seu 

direito". (Ulpiano) 

Quer dizer, no âmbito do setor público, apelos ou re 

ferência à justiça, ao direito, ou melhor, à instância jurídi

ca, é que iriam legitimar tanto a satisfação pelo trabalho em 

prol do interesse coletivo (imperativo interno) quanto a disci 

plina ou imposição ou sanção (imperativo externo) que, necessa 

riamente, decorre de qualquer direito. 

Antes de seguir, convem abrir-se um parênteses para 

relembrar que, pelo menos desde W. Willoughby, até hoje, tem

-se alegado que os argumentos básicos em defesa da posição de 

que empresas governamentais não podem, em igualdade de condi -

ções, atingir os níveis de economia e de desempenho da empresa 

particular seriam os de que: 

19) os dirigentes das empresas governamentais sao es 

colhidos por critérios políticos antes que por 

critérios de competência técnico-profissional; 

e 

29) as empresas governamentais nao podem contar com 

o incentivo à economia e à obtenção de resultados pro 

piciado às enp:resas particulares orientadas para o lucro~ 19 

19WILLOUGHBY, W. F. - Principles of public administration, 
Washington. The Brooking Institution, 1927, pág. 2 
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Mas e o próprio Willoughby quem aponta restrições a 

esses argumentos. De um lado, ele considera que a adoção de 

critério político para a nomeação de dirigentes de empresas g~ 

vernamentais não constitui, em si, causa de ineficiência ou 

deseconomia, podendo até ser o contrário, na medida em que 

existência de habilidade neste particular favorece não so a 

formulação de uma política que atenda aos desejos da população, 

como também à adequada emissão de ordens que facilitem sua im 

plementação. 

Afinal, o dirigente nao estaria só: - disporia de equipe 

técnico-profissional para suprir suas carências nestes aspe~ 

tos, à semelhança do indivíduo leigo que deseja construir uma 

casa, contrata um arquiteto, diz a este o que quer e avalia 

suas proposições técnicas. 

De outro lado, com respeito ao incentivo do lucro 

aduz que se se compara empresa governamental com empresa part! 

cular, de características equivalente (lIan e.nterprise having 

a corporate form ll
), então as situações podem relevar-se muito 

próximas ou idênticas, desde que se tenham presentes as conse 

qUências do fato de que: 

a) o administrador da empresa particular, como o di 

rigente da empresa governamental, não é seu pr~ 

prietário; 

b) o incentivo do lucro pode ser contrabalançado por 

motivação como: sentimento de recompensa pela 

prestação de serviços públicos, obtenção de apr~ 

vação pública pela condução vitoriosa de um dado 

empreendimento governamental, etc. 

Antes de fechar os parênteses aberto no início da 

referência a Willoughby cabe ponderar que: 
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19) suas idéias com respeito às causas e conseqüên

cias do processo de seleção de dirigentes de e~ 

presas governamentais estão referidas à socieda 

de americana e não guardam, portanto, completa 

adequação ao caso brasileiro; 

29) o dirigente de empresa particular pode nao ser 

seu proprietário, mas sua remuneração deverá 

variar na medida da sua contribuição para o lu 

cro da empresa, o que, por princípio, nao ocor 

re com os dirigentes das DP; 

39) o interesse egoista pelo lucro individual, de 

um lado, e algo como a "recompensa pela presta

çao de serviços p~blicos", de outro lado, ape -

nas respondem pelo que se poderia constituir num 

intenso afeto (imperativo interno), ficando a 

descoberto a outra face da moeda, que, no caso, 

se designou por imposição ou sanção (imperativo 

externo), que está associada ao mercado (para o 

setor particular) e ao direito (para o setor p~ 

blico), pela ação da componente disciplinar que 

ambos apresentam. 

De maneira que ,retorrando-se a questão do direito (página 19) 

e à luz do exposto, sugere-se, tentativamente, que um equivalen

te para o mercado poderia ser, no que respeita ao ~tor p~bli

co, a instância jurídica: atuando, no polo positivo,pela afir 

maçao da justiça e promoção do interesse geral, donde emanaria, 

por exemplo, a satisfação ou recompensa pela prestação de ser 

viços p~blicos ou coletivos; e.atuand~no polo negativo, pela 

evitação de comportamentos avessos à disciplina imposta por e~ 

te mesmo direito, através da aplicação do princípio da imputa

bilidade/responsabilidade, aplicável ao administrador p~blico 

eventualmente transgressor ou infrator. 
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Por esse principio da imputabilidade/responsabilidade 

nao se afirma que se "A é, então B é" (como nas ciências exatas), 

mas que se "A é, então B deveria ser" (como nas ciências soci 

ais), "ainda que B não queira" (como só acontece no âmbito do di 

rei to) . 

Assim, ambos: mercado e instãncia juridica propiciam 

lucro e outras recompensas não materiais, mas também impÕem uma 

disciplina que obriga e constrange administradores particulares 

e públicos a atuarem dentro das "regras do jogo", sob pena de 

sanções potenciais, que poderão ou não realizar-se, dependendo 

das contingências humanas e materiais associadas à ação ou omis 

sao do transgressor ou infrator. 

Note-se que aquela imputabilidade / responsabilidade, 

que emerge dos fatos administrativos quando relacionados a uma 

dada instância juridica, corresponde, no campo da Administração 

PÚblica, à noção de "responsabilidade objetiva", tal como a con 

ceitua F. Mosher. 19- a 

Na verdade, essa imputabilidade/responsabilidade se

ria o próprio fundamento de direito da responsabilidade objet1 

va. 

É como se ao principio do "interesse egoista", que 

preside a busca do lucro, se contrapuzesse o pr incipio do "in 

teresse coletivo", que preside à luta pela afirmação da justiça 

e do direito. 

Assim, por exemplo, quando Adam Smith propoe que: " o 

nosso jantar vem a mesa não por causa da boa vontate do aco~ 

gueiro, do padeiro ou do fabricante de cerveja, mas por causa 

19-a 

MOSHER, F. Democracy and the pub1ic service, New York,OKford 
University Press, 1962, Capo 1. 
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do interesse que é o deles,,20, ou quando admite que as 

sao motivadas a agir pela perspectiva de melhorarem sua 

pessoas 

condi-

çao pessoal, ele está fornecendo uma ilustração do primeiro pri~ 

cipio. 

Por sua vez, J.J. Rousseau estaria ilustrando o segun

do principio quando afirma existir uma força tão poderosa quanto 

o "interesse egoista" a motivar o ser humano e que estaria volta 

da para atrair aprovação e admiração (ilimitadas) de seu seme 

lhante. 2l 

Neste ponto, convem recordar-se a densa e feliz expre~ 

sao de B. Constant: "onde não há Direito, não há deveres". 

A imputabilidade/responsabilidade, anteriormente apo~ 

tada, está precisamente associada a esses deveres, que só adqui

rem importância teórica ou prática porque estão relacionados a 

um dado direito, concreto, material, substantivo: no caso, o 

Direito Brasileiro (privado e público) e, dentro dele, mais esp~ 

cificamente o Direito Administrativo, que regula, diretamente, o 

exercicio da função pÚblica. 

Entenda-se por Direito Administrativo (doravante: DA): 

"o conjunto harmônico de principios juridicos que regem os or

gãos, os agentes e as atividades pÚblicas tendentes a realizar 
22 concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado". 

20 Apud HIRSCHMAN, A. O. A moralidade e as ciências sociais, in: 
Novos Estudos, n9 1, dez. 1981, pág. 26. 

21 d . -Apu HIRSCHMAN, A. O. As Pa~xoes e os Interesses - Argumentos 
de seu Triunfo, são Pau 

22 

Politicos a Favor do Capitalismo Antes 
lo, Paz e Terra, 1979. 

Se se considera que Rousseau também propõe a existência de um 
outro conjunto de forças voltado para a satisfação de necessi
dades reais, mediante posse e uso de uma "quantidade finita de 
bens", torna-se possivel descortinar analogias com as coloca -
ções anteriores, sobre Maslow e Herzberg, por exemplo. 

MEIRELES, H. L. Direito Administrativo Brasileiro, são Paulo, 
Ed. Revista dos Tribunais, 1985, pág. 06. 
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Sobre o assunto, encontra-se em Angel Latorre uma 

síntese do que aqui se pretende destacar: "O problema tradi 

cional do direito administrativo é , como já foi apontado, har 

monizar a liberdade de ação que a administração necessita p~ 

ra cumprir com eficácia e rapidez os seus fins, com a seguran 

ça do cidadão e o controle jurídico da atividade administrat~ 

va que evite o risco da arbitrariedade. Dois princípios bás~ 

cos têm servido de inspiradores na matéria: o da submissão 

da administração à lei e o da adequação entre o exercício do 

poder e o fim para que esse poder está concebido. Quanto ao 

primeiro ponto, pouco há a dizer. ~ um postulado fundamental 

do Estado-de-Direito que a a.dministração está submetida as 

leis. A primazia do poder legislativo sobre o poder executi

vo (no qual se enquadra a administração) assim o requer. O 

segundo problema é mais delicado. A administração, para atu 

ar com eficácia, tem de dispor de uma margem considerável de 

discricionariedade, mas nao pode utilizar essa margem segundo 

os seus caprichos, e sim em função dos fins que a sua ativida 

de persegue . Um ato administrativo que, mesmo sendo realiza 

do dentro dos poderes que a lei reconhece, se dirija a um fim 

diferente daquele para o qual esses poderes foram concebidos 

(desvio de poder), ou constitua uma medida desnecessária ou des 

proporcionada para alcançar esses fins (excesso de poder), p~ 

de ser anulado, por ser antijurídico, com base nesse segundo 

e fundamental princípio do direito administrativo.,,23 

De modo semelhante expressa-se Sérgio de A. Ferrei

ra, quando trata da questão do poder vinculado (medido pelo 

grau de legalidade do ato administrativo) e do poder discric~ 

onário (medido pelo mérito ou merecimento do mesmo ato), este 

limitado externamente por aquele, como sugere a figura a se 

guir. 

23LATORRE, A. - IntrOdução ao direito, Coimbra, Livraria Alme 
dina, 1978, pág. 222. 
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Nesses termos, a competência (atribuição de poder p~ 

ra o exercício de uma dada função), a finalidade (o objetivo a 

alcançar, sempre em atendimento ao interesse público) e o moti 

vo (a situação de fato e de direito subjacente ao ato adminis

trativo) representam os elementos vinculados que irão determi

nar ou autorizar a realização do ato, de acordo com o objeto e 

forma possíveis de discrição por parte do administrador públi-
24 co. 

Em resumo, a obediência ao Direito, em geral, e ao 

Direito Administrativo, em particular, não constitui apenas 

submissão a sistema de regras de conduta (deveres) coativamen

te impostas, em que se deve pautar o comportamento dos adminis 

tradores das OP, mas, sobretudo, em fonte de inspiração que p~ 

derá motivar à realização de um trabalho capaz de elevar os ní 

veis de desenvolvimento com eqüidade, ou seja, os níveis de 

EFETIVIDADE, e compensar a impossibilidade de apropriação pe~ 

soaI de eventuais lucros, em face da natureza e do regime de 

propriedade de tais organizações. 

Essa invocação ao DA nao é de menor importância, até 

porque a prática não autoriza supor-se que o administrador pu 

blico represente ou possa representar (através disto que se 

convencionou chamar de "responsabilidade social" a ele atribui 

da) o papel de único ou mesmo de principal promotor e protetor 

da EFETIVIDADE. 

24FERREIRA, S. de A. - Atividades administrativas vinculadas e 
discricionárias. Poder vinculado e fOder discricionário. Le 
galidade e mérito do ato administrativo, Rio de Janeiro, mi 
meografado, 1988. 
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A EFETIVIDADE parece ser fenômeno mais complexo, e~ 

volvendo uma relação não-mecãnica, mas dialética, de poder (ou 

de dependência), entre o administrador público e a comunidade, 

não se constituindo, assim, numa mera resultante do eventual 

espírito filantrópico, ou da moralidade pessoal ou, ainda, do 

preparo técnico e iniciativa unilateral do administrador pú -

blico. 

Até faria sentido indagar-se se seria fecundo ou ob 

jetivo algo como o estudo, o debate, o ensino ou o controle 

de uma dada AP, sem referência ao DA que lhe regula o exercí

cio, num tempo e espaço determinado. 

Afirmações correntes, como a de que o usuário e o 

motivo principal ou a razão de ser das entidades prestadoras 

de serviços públicos ou, ainda, de que o dever de todo admi 

nistrador público é o gerenciamento dos bens e interesses da 

comunidade, etc., podem ser inócuas, na prática, se nao hou 

ver sistema jurídico que assim o estabeleça. 

Isso é especialmente pertinente quando se considera 

as ameaças ou tendências a desvios de toda ordem (assunto já 

comentado) que rondam o processo decisório dos dirigentes p~ 

blicos, sobretudo quando seu contexto de trabalho é típico de 

sociedade em desenvolvimento. 

A propósito, esclarece Hely Lopes Meirelles: 

"Os poderes e deveres do administrador público sao 

os expressos em lei, os impostos pela moral administrativa e 

os exigidos pelo interesse da coletividade. Fora dessa gen~ 

ralidade, nao se poderá indicar o que é poder e o que e dever 

do gestor público, porque, estando sujeito ao ordenamento j~ 

rídico geral e às leis administrativas especiais, só essas 

normas poderão catalogar, para cada entidade, órgão, cargo, 

função, serviço ou atividade públicos, os poderes e os deve 
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Assim é que o DA prescreve como sendo os principais 

deveres do administrador público: 19) o de realizar suas 

atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional ; 

29) o de probidade; e 39) o de prestar contas, não só relat~ 

vamente à gestão financeira, mas a todos os aspectos da ge~ 

tão. 

Ainda segundo H. L. Meirelles: "A regra é univer -

sal: quem gere dinheiro público ou administra bens e interes 

ses da coletividade deve prestar contas ao órgão competente 

f , l' - "26 para a lsca lzaçao. 

Por outro lado, referindo-se às empresas de econo -

mia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado (uma 

espécie de OP), Celso A. B. de Mello destaca: "As empresas 

(criadas ou) controladas total ou majoritariamente pelo Esta 

do ( ..• ), tenham ou não a forma e a rotulação de pessoas de 

direito privado, são, essencialmente, instrumentos personali

zados de ação do poder público ( ... ) conseqftentemente, aí 

está o critério retor para interpretação dos princípios 

dicos que lhes são obrigatoriamente aplicáveis, sob pena 

converter-se o acidental - suas personalidades de direito 

juri 

de 

pr~ 

vado - em essencial e o essencial - seu caráter de 

auxiliares do Estado - em acidental. "27 

sujeitos 

25MEIRELLES, H. L. "Direito Administrativo Brasileiro, são 
Paulo, Ed. Revistas dos Tribunais, 1985, pág. 66. 

26 Idem, Ibidem, pág. 71. 

27BANDEIRA DE MELLO, C. A. Natureza Essencial das Sociedades 
de Economia Mista e Empresas Públicas: Conseqftências em 
seus Regimens, Rio de Janeiro, FGV, RDA, jan/mar, 1985, pp. 
01 e 02. 
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E, em seguida, acrescenta: "Como os objetivos es 

tatais são profundamente distintos dos escopos privados, pr~ 

prios dos particulares, já que almejam o bem-estar coletivo 

e nao o proveito individual, singular (que é perseguido p~ 

los particulares), compreende-se que existe um abismo profu~ 

do entre tais entidades e as demais pessoas jurídicas de di 

reito privado."28. 

Anteriormente à vigência do Decreto-Lei n9 200, de 

fevereiro de 1967 (que trata da organização da Administração 

Federal e das diretrizes para a reforma administrativa brasi 

leira) e da Lei n9 6404, de 15 de dezembro de 1976 (lei das 

sociedades econômicas), A. Schilling,abordando um outro as 

pecto da mesma questão,lembra que: 

19) as pretensas vantagens das empresas de econo -

mia mista são: libertação das regras da cont~ 

bilidade pública, redução da burocracia e da 

ingerência política e suprimento de capital 

particular, na falta de recursos públicos; e 

29) nao merecem tal designação aquelas sociedades 

em que o Estado tem controle majoritário no c~ 

pital e na administração, por ficarem anuladas 

as citadas vantagens e apenas permanecer a de~ 

vantagem de escapar-se à "disciplina do direi

to público. ,,29 

A interpretação desses autores é compatível com a~ 

pectos pertinentes da teoria de administração pública, uma 

vez que não seria aceitável conceder a determinadas entida -

28 Idem , Ibidem, pago 2. 

29SCHILLING, A. - Sociedade de economia mista, Rio de Janei
ro, FGV, RDA, out/dez, 1957. 



des públicas o direito de utilizar recursos, meios ou métodos 

de ação em paridade com as empresas privadas, quando (confor

me já visto) não é viável apurar os fins ou resultados daqu~ 

las (públicas) de modo tão racional e objetivos quanto os des 

tas (privadas). 

Mas se a referência ao DA merece lugar destacado ne~ 

te trabalho, também, por questão de bom senso deve-se ter pr~ 

sente a tradicional, pública e grave questão da pouca dispon~ 

bi1idade do brasileiro, em geral, e, provavelmente, do admi -

nistrador público, em particular, para prestar contas, cumprir 

e/ou fazer cumprir a lei. 

Duas abordagens teóricas parecem adequar-se a esse 

terna e não poderiam deixar de ser mencionadas: a teoria da 

sociedade prismática, de Fred. W. Riggs e a antropologia cu1 

tura1 (brasileira) de Roberto da Matta. 

A primeira corresponde ao modelo de sociedade pri~ 

mática que: "representa certamente uma interessante tentati-

va de aperfeiçoamento da estrutura conceptua1 de que dispúnh~ 

mos para compreender a dinãmica da administração nas economias 

em desenvolvimento e semidesenvo1vidas.,,30 

Por esse modelo, uma sociedade prismática caracter~ 

za-se por apresentar um grau acentuado de formalismo (diferen 

ça entre o que está prescrito em lei e o comportamento soci 

a1 efetivo), de superposição (influência marcante de crité 

rios próprios de uma dada instituição: a familiar, por exem 

p10 em outra instituição: a administração pública, por exem 

p1o) e de heterogeneidade (dualismo quanto a valores, práti -

cas e pontos-de-vista, tradicionais ou agrários, de um lado , 

e modernos ou industriais, de outro lado). 

30RIGGS, F. W. A Ecologia da Administração pública, Rio de 
Janeiro, Ed. FGV, 1964, Prefácio, p. VIII. 
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Para Kleber Nascimento, no modelo concentrado-pris

mático-difratado de Riggs, o Brasil estaria situado próximo ao 

ponto médio prismático - um pouco a direita, no sentido do p~ 

lo difratado. 

~ o mesmo Kleber Nascimento quem consegue fazer uma 

instrutiva aplicação do modelo de Riggs à administração de 

pessoal no Brasil, revelando, entre outras descobertas, que, 

em 1960, apenas algo em torno de 10% dos funcionários da admi 

nistração federal direta chegaram a ela pelo merecimento pe~ 

soal, nao obstante o sistema do mérito ter sido introduzido 

desde a Constituição de 1934, propondo que tal porcentagem 

"bem poderia ser tomada como indicador para o grau de 

lismo do sistema de pessoal brasileiro." 

forma 

E acrescenta: "Tal discrepância entre lei e reali

dade pode ser, pelo menos em parte, explicada pela engenhosi

dade que parece emergir sempre que a estrutura legal nao en 

contre receptividade no contexto social. ° servidor público 

brasileiro tem que procurar (e geralmente o encontra) um meio 

de conciliar disposições legais vetustas, obsoletas, tradicio 

nais, com prementes necessidades mOdernas."31 

Quanto à segunda abordagem , proveniente dos estu 

dos e reflexões de Roberto da Matta sobre o que constitui a 

especificidade da sociedade brasileira, vale a pena ter pr~ 

sente as citações que se seguem: 

Diz ele: "~minha tese, então, que foram poucos os 

que viram a possibilidade de juntar família com a classe soc! 

al, a religiosidade popular com a economia capitalista, as le 

31NASClMENTO, Kleber. A Administração de Pessoal no Brasil e 
na França: Uma Tentativa de Emprego do Modelo prismático, 
em RAP, 3/68, pâg. 113. 
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aldades aos amigos com a lealdade ideológica. Descobrir es 

sas conexões é ter que estudar a sociedade brasileira de modo 

aberto, sendo capaz de captá-la em seu movimento. E o seu mo 

vimento e sempre no sentido da relação e da conexão. Daí eu 

estar me referindo ao Brasil nos ensaios deste livro como uma 

sociedade relaciona!. Isto é, um sistema onde a conjunção tem 

razoes que os sistemas que ela relaciona podem perfeitamente 
ignorar. ,,32 

E mais adiante: "Numa sociedade de credo igualitá-

rio, cuja unidade social básica é o indivíduo (ou o cidadão), 

a escolha que fosse capaz de estabelecer a hierarquia, o pr! 

vilégio e o primado da relação seria teoricamente impossível 
33 

"Curioso país esse Brasil, feito de um credo liberal 

tão alardeado na base de suas instituições jurídicas, mas op~ 

rando de modo a privilegiar as relações pessoais de modo tão 

flagrante ( ..• ). Será que o liberalismo brasileiro tem uma 

bela teoria da igualdade, mas na prática tudo é diferente?,,34 

A propósito dessas questões, recorre ao conceito de 

"cidadania regulada" (no caso, pelo Estado, de acordo com um 

sistema de estratificação ocupacional e não de acordo com um 

código universalista de valores pOlíticos), proposto por 

Wanderley Guilherme dos Santos, para sugerir que a explicação 

para as variações nos direitos entre os cidadãos: 

32DA MATTA, R. A Casa e a Rua. Espaço, Cidadania, Mulher e 
Morte no Brasil, são Paulo, Brasiliense, 1985, pp. 20-21 .. 

33 Idem, Ibidem, pág. 60. 

34 Idem, Ibidem, pág. 63. 
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" jaz, obviamente, em torno de considerações es 

truturais, ao lado de um exame dos processos históricos e 

culturais que deram forma à sociedade brasileira. De fato, 

processos históricos e culturais revelam ( .•• ) um estado co 

lonial que não operava a partir de agentes privados, mas de 

instituições e leis que ele mesmo criara ( ••• ) trata-se de 

um modo de organização burocrática, onde o todo predomina 

sempre sobre as partes e a hierarquia é fundamental para a 

definição do significado do papel das instituições e dos in 

dividuos. 

"Isso explica certamente o chamado 'individualismo' 

(ou 'personalismo'; ou, ainda 'caudilhismo') brasileiro e 

latino-americano corno uma modalidade de reação às leis do Es 

tado colonial, em oposição ao individualismo norte-americano 

(e anglo-saxão) que é criador de leis. Em outras palavras, 

enquanto o processo histórico brasileiro (e da América Lati

na) foi no sentido de ter que abrir um espaço social e polí

tico para as manifestações individuais e locais, já que tudo 

está rigidamente previsto e dominado pelo centralismo politi 

co, legal e religioso, o processo histórico norte-americano 

é no sentido de engendrar leis que possam inventar, estabel~ 

cer ou até mesmo salvar totalidades maiores e mais inclusi -

vas que os sistemas locais.,,35 

Afirma, ainda, que "o cidadão é a entidade que es 

tá sujeita à lei, ao passo que a família, as teias de amiza

de e as redes de relações, que são altamente formalizadas p~ 

litica, ideológica e socialmente, são entidades rigorosamen

te fora da lei ( ••• ). Creio que é a existência de tais re 

des corno' instrumentos expressivos e, repito, altamente valo

rizados corno modos de se chegar ao poder (e de, em geral, mu 

35 . ' 64 DA MATTA, Op. C1t., pago • 
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dar de posição social) que explica com maior profundidade a 

ausência de 'grupos de interesse' coerentes e sistematicamente 

ordenados no Brasil".36 

Por último, faz referência a um inquérito que reali

zou "junto a estudantes p5s-graduados (em que) a resposta a 

questão: corno você classificaria a pessoa que obedece às leis 

no Brasil?, era invariavelmente negativa. Todos, sem exceçao, 

mencionaram que quem assim procedia era urna pessoa inferior e 

que não tinha recursos, sendo que um informante deu urna respo~ 

ta padrão e grosseira para a pergunta: Quem obedece a todas as 

leis, disse, é um 'babaca'~ Quer dizer: a obediência às leis 

configura na sociedade brasileira uma situação de pleno anoni

mato e grande inferioridade."37 

As considerações anteriores, de F. Riggs e de R. da 

Matta, talvez apresentem mais diferenças de forma do que de 

conteúdo: é como se se tratasse de duas descrições, em lin

guagens distintas, de um mesmo objeto visto de modo muito seme

lhante por observadores diferentes. 

Ou seja, o comportamento político-administrativo tí

pico da sociedade prismática (Riggs), é relativamente coeren -

te, compatível e complementar com o comportamento cultural da 

sociedade relacional (da Matta) . 

Tal situação deve, necessariamente, ser contemplada 

em qualquer tentativa de adotar-se a EFETIVIDADE como estraté

gia para a gestão das OP, no que respeita a mudanças nos pa

d6es de motivação vigentes. 

36DA MATTA, Op. Cit., pág. 68-69 

37 Idem, Ibidem, pág. 69 
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Isso posto, em atendimento à primeira parte do pro

blema, vai-se, agora, procurar identificar, à luz de conheci

mentos de AP e DA, os sistemas internos das OP mais sensIveis 

a refletirem urna gestão comprometida com a EFETIVIDADE. 

IV.2. SISTEMAS ADMINISTRATIVOS INTERNOS E EFETIVIDADE 

Não parece haver unanimidade nem mesmo posição cla

ramente majoritária sobre aquilo em que consiste a essência 

de urna organização e, logo, sobre a natureza e identificação 

de suas partes componentes. 

Assim, há. quem defenda que um "modelo polItico" (MP) 

de abordagem, para entendimento das organizações, seria supe

rior às alternativas disponIveis contidas no "modelo de polic~ 

-maker racional" (MPMR) e no "modelo organizacional" (MO). 

O quadro apresentado na folha seguinte, adaptado de 

Jorge V. Monteiro, fornece urna visão esquemática desses 

los. 

No MP, haveria múltiplos centros de decisão, 

dos na organização e na sociedade inclusiva; no MO, tais 

tros de decisão estariam ambientados e confinados aos 

mode-

situa-

cen-
~ . nlvelS 

administrativos da organização considerada e, por último, no 

MPMR, existiria um único decisor relevante (o "policy-maker"), 

seja porque se admitisse igualdade de todas as pessoas envol

vidas (e aI o "policy-maker" representaria a "pessoa tIpica"), 

seja porque as pessoas mencionadas encontrassem-se sob pleno 

controle de urna delas (o "policy-maker" como onisciente e to

do-poderoso) . 
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De um outro ângulo,utilizando-se a terminologia de 
38 Edmundo Campos Coelho ,torna-se possível indicar,os segui~ 

tes enfoques teóricos para estudo de organizações: 

a) as organizações seriam, essencialmente, "siste

mas técnico-administrativos", politicamente ne~ 

tros, regidos pelo imperativo da racionalidade 

e da eficiência, repousando a ênfase nas estru

turas e nos controles internos; 

b) as organizações seriam essencialmente "arenas cn 

de se disputa o poder", regidas pelos objetivos 

e interesse dos grupos internos mais articula -

dos, repousando a ênfase nos processos de form~ 

ção desses grupos e no sistema técnico-adminis

trativo como estruturador da "arena" e condicio 

nador das "regras-do-jogo"; 

c) as organizações seriam, essencialmente, instru

mentos para implementação dos "modos de cálculo" 

das coalizações dominantes (o sistema técnico -

administrativo representaria simplesmente codi 

ficação de estratégias para capitalização das 

assimetrias e desequilíbrios estruturais da so 

ciedade) . 

Considere-se ,as contribuições daqueles autores (c~ 

mo o próprio Edmundo C. Coelho, Karl E. Weick, Claus Offe , 

etc.) que poderiam ser enquadrados no "modelo social de sis 

tema aberto", ou "modelo Tipo IV", de W. Richard Scott ( nes 

ta acepção, o termo "social" opõe-se a "racional" e "sistema 

aberto", a "sistema fechado"). 

38COELHO, E. C. Programa da disciplina Sociologia das Orga
nizações, Curso de Mestrado em Sociologia, IUPERJ, 1984. 
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Por esse modelo, o movimento das organizações, num da 

do tempo, dependeria não de objetivos racionais ou formais ou 

planejados por seus dirigentes, mas antes resultaria da dinâmi

ca de confrontos e negociações políticas, sob as condições so 

ciocu1turais prevalecentes. 

- 38-a Considere-se tambem a proposta de R.Anthony para 

quem as organizações desempenhariam 3(três) funções típicas, ao 

longo dos seus escalões hierárquicos, a saber: as funções de p1~ 

nejamento estratégico, controle gerencial e controle operaciom1. 

Na mesma linha deve-se reconhecer, especialmente, a 
- d 38-b d 1 ( -) 4' • concepçao e T.Parsons ,segun o a qua 3 tres n1ve1S, qua-

litativamente distintos, integram a estrutura hierárquica das o.!: 

ganizaçi)es: o nível institucional, o nível adIni.rUstrativo e o nível técnico. 

Embora críticas possam ser feitas ao pensamento func! 

onalista de Par sons , entende-se que sua concepção é das mais a 

ceitáveis. 

Acredita-se que será ainda mais fecundo combinar-se , 

por exemplo, Parsons com Anthony, ou seja, respectivamente: as 

noções de "sistema" ou "estrutura" ou "anatomia" (o que uma coi 

sa é) e de "processo" ou "funções" ou "fisiologia" (corno a coi 

sa funciona) com as noções de "instância política", "instância 

gerencial ou administrativa" e "instância técnica". 

Pode-se identificar a instância política ou instituci 

ona1 corno a de coordenação da interdependência da organização 

com o seu ambiente exterior; a instância administrativa ou g~ 

rencia1, com a de coordenação da interdependência interna entre 

as duas outras; e a instância técnica, encarregada da previsão 

e aplicação racional de neios às atividades operacionais da organização. 

38-aANTHONY, R. N. Planning and control systems, Boston, Harvard 
University, 1965, Capo 1. 

38-b 1 . d d d PARSONS,T. Estructura y processo en as SOC1e a es mo ernas, 
Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1966, Capo 11. 
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De modo que em atendimento aos aspectos anteriormen

te mencionados, de um lado, e aos princípios da legalidade, da 

finalidade, da moralidade, da publicidade, da indisponibilidade, 

da isonomi~ da prevalência, da discricionariedade, etc, decor

rentes do DA e aplicáveis à AP, de outro lado, torna-se possí

vel destacar 2(dois) movimentos essenciais no interior das OP. 

o primeiro corresponderia aos processos de definição 

e distribuição do poder hierárquico (a questão da autoridade) 

e o segundo, aos processos de aquisição e alocação de recursos 

financeiros (a questão do dinheiro) • 

Assim, no plano interno das OP, os sistemas técnico

administrativo mais sensíveis a refletirem a situação das mes

mas quanto à EFETIVIDADE, à luz do DA, seriam aqueles relacio

nados ao equacionamento das questões do dinheiro e da autorida 

de, necessários ao seu funcionamento e ao seu crescimento sa

tisfatório. E quais poderiam ser os mais relevantes dentre es

ses sistemas? 

Embora seja possível admitir-se variações neste par

ticular, dificilmente uma lista de tais sistemas deixaria de 

incluir: a) seleção, promoção, progressão e desenvolvimento de 

pessoal; b) planejamento, orçamento e controle anual; c) pres

tação de serviços e atendimento ao público; e d) elaboração e 

aplicação de normas e de procedimentos operacionais, especial

mente daquelas relacionadas a a, b e c acima, bem como aos pr9 

cessos de aquisição e alienação de bens e serviços, em geral. 

primeiramente, com respeito a pessoal, parece que 

já existe consenso de que a característica fundamental desse 

sistema é sua justiça intrínseca. 

Uma decisão ou açao relacionada a pessoal sera mais 

ou menos justa, na medida em que atender ao princípio da uni

versalidade, por oposição a critérios seletivistas (privile-
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giar-se grupos determinados) ou particularistas (privilegiar

-se pessoas determinadas). 

A consistência lógica, a adequação técnica ou a fu~ 

cionalidade operacional continuam relevantes, mas a justiça 

intrínseca do sistema e que é essencial, verdadeira condição 

"sine-qua-non" para o seu êxito. 

Respeitados esses aspectos, o desejável seria que 

se pudesse pagar aos empregados do setor público salários ini 

ciais compatíveis com o de mercado (ainda que, provisória e 

eventualmente, isto não pudesse ser mantido no futuro) e pr~ 

mover o seu ingresso imediato em universais e bem estabeleci

dos sistemas de cargos e de carreiras. 

Note-se que o destaque que se está conferindo as 

políticas e práticas de admissão, avaliação, promoçao, pro -

gressao e desenvolvimento de pessoal, deve-se ao reconhecime~ 

to de serem estas as atividades "sensíveis" ou "políticas" do 

sistema de recursos humanos. 

são elas que respondem pelo que antes se designou 

corno equacionamento da questão da autoridade, com.o que nao 

se está subestimando a importância conceitual e operacional 

de outras atividades pertinentes ao sistema, corno classifka

ção e avaliação de cargos, assistência social, medicina e se 

gurança do trabalho, controle administrativo de pessoal, etc. 

Em segundo lugar, quanto ao sistema de planejamento, 

orçamento e controle anual, entende-se que, de um ponto de 

vista institucional (de uma naçao ou de uma organização, tan 

to faz), o planejamento, o orçamento e o controle anual são a 

face concreta do que de abstrato ou ideal contém ou pode con 

ter urna constituição, um estatuto, um manual de organização 

ou seus equivalentes. 
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No plano político, essas açoes traduzem o desfecho 

das disputas e jogos de interesse (internos e externos) en 

tre os diversos grupos ou mesmo indivíduos que compõem (dire 

ta e indiretamente) a instituição de que se trate, definindo 

quem ou quais grupos (ou indivíduos) serao, predominantemen

te, usufrutuários ou contribuidores, no período considerado, 

ou seja: a lógica e a estrutura das origens e aplicação dos 

recursos disponíveis ou realizáveis. 

Sob o aspecto técnico, o planejamento, a programa

çao, a orçamentação e o controle anual, constituem a referên 

cia formal básica, primeiramente para as ações de execução, 

quer dizer, de consumo dos recursos previstos e de produção 

dos bens e/ou serviços que lhes correspondem, em condições d~ 

das, e, em segundo lugar, para as ações de acompanhamento da 

mesma execução, pelas autoridades constituídas, por demais 

interessados e pela comunidade em geral. 

Ao se indagar se planejamento, programaçao, orça -

rnentação e controle representam urna questão de natureza pr~ 

dominantemente institucional, administrativa ou técnica (e~ 

pera-se que estas categorias atendam satisfatoriamente as 

propriedades normalmente requeridas de homogeneidade, utili

dade, inclusividade e exclusividade mútua), percebe-se que 

a literatura consultada tende a ocupar-se mais do aspecto 

técnico, mesmo quando emprega explicitamente os outros dois 

termos. 

Percebe-se também que os autores que tratam do te 

ma, em geral, não abordam explicitamente nem o paradigma (na 

conhecida acepção de Thomas Kuhn) , nem o modelo de homem, 

nem o modelo de organização de que se utilizam para fundame~ 

tarem suas discussões, recaindo a ênfase apenas sobre o mod~ 

10 de decisão, que, por si só, não se presta a revelar aque

las outras questões que são essenciais para o adequado enten 

dimento do assunto. 
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Seja como for, o que aqui se deseja é por em foco 

o sistema de planejamento, orçamento e controle anual como ele 

basicamente é: um instrumento fundamental de natureza essen

cialmente política, que define por onde flui e quem, ao final 

das contas, tem poder, vinculado ou discricionário, para apl! 

car o dinheiro da organização. 

Então, por exemplo, um tal sistema, se transparente, 

participativo, com regras de jogo explícitas representaria, 

primeiro que tudo, o desdobramento operativo de princípios do 

DA, antes que manifestação de obediência a algum princípio de 

AP. 

Aliás, corno já se sugeriu, se nao houvesse DA nao 

haveria base concreta para cobrar-se transparência ou partici

pação da AP, tema tão corriqueiro e recorrente hoje em dia. 

Mas se o sistema em questão tem essa dimensão polí

tica essencial, então, para fins deste trabalho, deve-se con

siderar, prioritariamente, as teorias e técnicas sobre o as

sunto que destacam tal dimensão, corno e o caso do "modelo in

crementaI" e assemelhados, cujas premissas filosóficas e con

ceituais, legitimadas por dados factuais, destacam elementos 

de natureza política, diferentemente (ou em oposição) daqueles 

outros modelos, corno o chamado "PPBS" e seus congêneres, que 

fazem a apologia do racionalismo. 

Em terceiro lugar, quanto ao sistema de prestação de 

serviços/atendimento ao público, normalmente já se encontra 

disponível, em cada área de atuação, tanto a técnica operaci~ 

nal quanto a metodologia de trabalho empresarial necessários e 

suficientes ao trato objetivo desta questão, que responde em 

cheio ao princípio da finalidade prescrito no DA, não se cons

tituindo, inclusive por isto, em assunto que requeira maiores 

considerações neste trabalho. A não ser no que corresponde à 

necessidade (face à tradição dos modos processualísticos de en 
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carar-se as chamadas reformas administrativas no setor público 

brasileiro) de privilegiar-se as atividades fins da OP, que d~ 

vem ter direitos de precedência frente às atividades-meio, em

bora equivalente relevância. 

A ênfase usual nas atividades-meio não chega a ser 

surpreendente, como o deixa claro uma passagem de livro sobre 

assistência técnica em AP: "A observação evidencia que os seto 

res mais carentes de reforma e revisão na administraçao dos 

países subdesenvolvidos, como o Brasil, são os que compreendem 

as atividades institucionais (leia-se: atividades preponderan

temente não-fim ou atividades-meio mais atividades de estado

maior) . 

"Acredita-se que o aumento da capacidade de funcio

nários públicos para o exercício das atividades institucionais 

é mais importante e necessário para a melhoria geral da maqui

naria governamental dos países subdesenvolvidos do que mesmo 

a preparação de técnicos para o desempenho de atividades de 

linha (leia-se atividade preponderantemente substantivas ou 

funcionais ou fins) ,,39 

Por último, em quarto lugar, admite-se que o modo c~ 

mo se dá a elaboração e aplicação das normas e procedimentos 

das OP é aspecto de significativo impacto sobre sua EFETIVIDA

DE, especialmente quando relacionado, conforme já se indicou, 

aos sistemas considerados, bem como aos processos de aquisi

çao e alienação de bens e serviços em geral. 

Não é só por racionalidade nem só por conveniência 

ou obrigação de tornar-se públicos certos traços da administra 

ção que se deve considerar relevante o processo de elaboração 

e aplicação de um mínimo de normas e de procedimentos escritos. 

39SILVA, B. - Assistência técnica em administração pública, 
Rio de Janeiro, FGV, Cadernos EBAP, 1954, pág. 19. 
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Há um claro elemento de distribuição de poder inter

no na designação de quem irá participar desse processo. 

Quem dele participa, passa a deter, com exclusivida

de, a posse de informações privilegiadas subjacentes a este 

ou aquele aspecto da operação ou do funcionamento das organiz~ 

çoes. 

Por essa dupla implicação, entre outras, é que o 

sistema normativo haveria de integrar as 4 (quatro) áreas mais 

sensíveis à EFETIVIDADE das OP. 

IV.3. PROCESSO DE GESTÃO E EFETIVIDADE 

Resta agora a questão de como incorporar-se, concre

tamente, a preocupaçao com a EFETIVIDADE dentro do processo re 

guIar de gestão das OP. 

~ 

Nesse sentido, a alternativa que se propoe e a de 

realizar-se pesquisas periódicas que captem a percepção dos su 

pervisores - agrupados nos níveis: institucional, administrat! 

vo e operacional - sobre o grau em que as atividades ou os si~ 

temas internos mais sensíveis à EFETIVIDADE estão sendo desem

penhados e, 'a partir daí, estabeleçam-se metas específicas pa

ra melhoria dos níveis de EFETIVIDADE das OP consideradas. 

Tudo dentro de metodologia que se integre ao proce~ 

so ou ciclo anual de planejamento, orçamentação e controle. 

Adiante se indicam os traços característicos dessa 

metodologia e em que fase do mencionado processo poderiam efe

tuar-se tais pesquisas, que seriam análogas às que já se reali 

zou, em cumprimento a uma das etapas próprias desta Monografia. 
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A forma e o conteúdo do questionário a ser empregado, 

bem como a organização e análise dos dados e os procedimentos 

de aplicação encontram-se descritos no item IV.6. 
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IV.4. CARACTERíSTICAS DO ~TODO UTILIZADO 

No que se refere à metodologia, buscou-se inspira

çao no modelo de pesquisa-ação, o qual, dentre outras post~ 

ras, estabelece que: 

"A interpretação da realidade pelo pesquisador p~ 

de nao coincidir (e geralmente não cOincide) com a interpre

tação dessa realidade pelos individuos nela envolvidos. Ade 

mais, o conhecimento teórico ("científ ico") do observador não 

é a única forma de conhecimento relevante, como não é, por 

necessidade, superior a outras formas de conhecimento. Na 

abordagem da pesquisa-ação o pesquisador não vê a si mesmo 

como parte de uma elite e os objetos de investigação como 

uma massa distante de ignorantes. Pelo contrãrio, o pesqui

sador busca nas outras pessoas (não só nos companheiros de 

equipe de pesquisa, mas nos indivíduos que fazem parte da 

realidade em estudo) parceiros do seu processo de aprendiza

gem, fazendo da pesquisa uma atividade cooperativa por exce 

lência. 

"A pesquisa voltada para a açao nao busca o estabe 

lecimento de generalizações e princípios. Suas SUpOSlçoes 

são consistentes com as da abordagem contextualista. O que, 

num determinado contexto, se considera ação apropriada, nao 

repetirá necessariamente ações e relações previamente obser 

vadas (num contexto diferente ou em tempos diferentes). Pela 

mesma razão, a regularidade estatística passada (probabilid~ 

des) será menos importante do que as possibilidades que sur 

gem a partir do conhecimento de como os atores definem a si 

tuação particular num determinado momento. 

"O pesquisador traz sua base de conhecimentos teó 

ricos (e desenvolve modelos conceptuais) mas nao os encara 

como definitivos. Ao longo da interação com os pesquisandos, 
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procura criar oportunidades para testar a sua base de conheci

mentos à luz 'de outras perspectivas. O critério da confirmação 

deixa de se basear em predição e controle e passa a ter por b~ 

se o aumento do entendimento da situação e o potencial humano 
40 

realizado ao longo do processo". 

Buscou-se inspiração também no método de investiga -

çao científica recomendado por Victor Turner. 4l 

Tal método propoe que se trabalhe com 3 (três) níveis 

de interpretação: um relacionado à observação do funcionamento 

do objeto em estudo (nível operacional); outro concernente 
, 
a 

opinião de "nativos" ou especialistas na matéria (nIvel exegé

tico); e um terceiro, voltado para a análise comparativa com 

outro(s) objeto(s) aparentados ao primeiro (nível posicional)4? 

Coerentemente com a metodologia adotada, deve-se in-

formar que: a) a visão do autor, expressa na pesquisa, 

sentou tão somente uma visão "nativa" ou especializada 

as demais e um consciente e inevitável termo-referência 

repre

dentre 

para 

concepçao e ,estruturação dos questionários utilizados; e b) 

conforme já proposto, os procedimentos e resultados da pesqui

sa incorporam-se ao processo cíclico e permanente de planeja

mento, orçamentação e controle anual das OP. 

40VIElRA, Paulo Reis e CAMPOS, Anna Maria. Em Busca de uma Me
todologia de Pesquisa Relevante para a Administraçao PÜblica, 
Revista de Administraçao Püblica, Rio de Janeiro, FGV, 14(3), 
jul/set, 1980, pág. 104 e 105. 

4 lTURNER , V. W. La selva de los simbolos, Madrid, Siglo 
Veintiuno, 1980. 

42 ~ l' - -. l"'d -mb Este n1ve de 1nterpretaçao nao esta 1nc U1 o no a ito des-
ta Monografia. 
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Com vistas a encontrar-se um caminho mais adequado 

para a produção e acumulação de conhecimentos sobre organiz~ 

ções, acredita-se que Geraldo Susman e Roger D. Evered estão 

com melhor razão ao proporem a substituição do método cient! 

fico convencional, positivista, pelo da pesquisa-ação. 

Com esse propósito, apresentam entre outras, as se 

guintes observações: 

"O pesquisador sabe que muitos dos relacionamentos 

entre pessoas, eventos e coisas são urna função da forma pela 

qual os participantes relevantes definem a situação.,,43 

"Ao contrário dos sistemas físicos a estrutura dos 

sistemas sociais é não-causal e resulta de códigos de condu 
44 ta ou regras compartilhadas por seus membros." 

O quadro apresentado na folha seguinte mostra as 

diferenças e contrastes entre o método científico convencio

nal e o método de pesquisa-ação, na visão dos autores mencio 

nados. 

Quanto ao produto final da Monografia, em si, es 

pera-se que seja a primeira versão de um modelo de "diagnós

tico-ação" voltado para a EFETIVIDADE das OP. 

43 I' - d -, , SUSMAN, G. e EVERED, R. D. - Urna ava 1açao os mer1tos C1 

44 

entíficos da pesquisa-ação, tradução de Anna Maria campos; 
Rio de Janeiro, FGV/EBAP, 1984, pág. 14. 

Idem, Ibidem, pág. 19. 
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o ESTUDO DE ORGANIZAÇOES E A METODOLOGIA 

Comparação entre Ciência Positivista e Pesquisa-Ação 

Pontos de Comparação 

Posição do Valor 

Perspectiva de Tempo 

Relacionamento com 
as unidades 

Tratamento das unidades 
estudadas 

Linguagem para descrever 
as unidades 

Base para assumir a exis 
tência de organização 

Propósitos epistemológi
cos 

Estratégia para o cresc! 
mento do conhecimento 

Critérios de confirmação 

Base para generalizações 

Ciência Positivista 

Métodos são neutros em 
matéria de valor 

Observação do presente 

Expectador distante,os 
membros do sistema cli 
ente são objetos de es 
tudo 

Só se consideram os ca 
sos representativos da 
população 

Denotativa, observacio 
cional 

Existem independente
mente dos seres huma -
nos 

Predição de eventos a 
partir de proposiçoes 
arranjadas hierarquica 
mente 

Indução e Dedução 

Consistência lógica,pre 
dição e controle 

Ampla, universal e li
vre do contexto 

Pesquisa-Ação 

Métodos desenvolvem o siste 
ma social e realizam o po
tencial humano 

Observação do presente mais 
interpretação do presente,a 
partir do conhecimento do 
passado, conceituação de um 
futuro mais agradável 

Os membros do sistema clien 
te são seres capazes de au
to-reflexão e é preciso co 
laborar com eles 

Qualquer caso pode ser sufi 
ciente como fonte de conhe
cimento 

Conotativa, metafórica 

são artefatos humanos cria
dos para alcançar propósi
tos humanos 

Desenvolvimento de guias 
para tomadas de ação, que 
produzem os resultados de
sejados 

, 
Conjeturas, criaçao de cena 
rios favoráveis à aprendiz; 
gem e à modificação de com
portamento 

Avaliar se as ações produ
zem as conseqüências inten 
cionadas 

Estreita, situacional e li 
mitado pelo contexto 

FCNI'E: SUSMAN, G. e EVERED, R. D. - Una avaliação doo néritos científicos da pe~ -
quisa-ação,tradução de ~a, Maria Carrpos, Rio de Janeiro,FGV/EBAP, 1984 ,pag .29. 
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Pretende-se que tal modelo inclua, ainda que tentati 

vamente, as 3 (três) dimensões requeridas para que seja compl~ 

to, isto e: sua filosofia (valores), sua lógica (conceitos) e 

seus elementos operacionais, de tal forma que possa ser coloca 

do em prática imediatamente. 

~ certo que se trata de urna obra de artesanato, que 

deverá seguir seu curso próprio, aprimorando-se com o tempo e 

a experiência do autor e, quem sabe, de outros interessados. 
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IV.5. MODALIDADE E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

IV.5.1. MODALIDADES 

Com base no exposto até aqui e face à circunstância 

de o autor deste trabalho ser empregado da Caixa Econômica F~ 

deral - CEF (oriundo do ex-Banco Nacional de Habitação - BNH) 

e, ainda, pretender-se integrar afazeres acadêmicos com traba 

lho e experiência profissional, vai-se enfocar o caso particu 

lar que envolveu o ex-BNH e, hoje, envolve a CEF, na promoção 

do chamado "desenvolvimento institucional" das Companhias Es 

taduais de Saneamento (doravante:' Companhias), típicos exem 

pIares de op. 45 

Sendo assim, impõe-se abrir um parênteses para es 

clarecer o seguinte: 

45 

- a formulação da política do setor de saneamento 

do País encontra-se desde 1967 sob controle da 

União; 

- a coordenação nacional da implementação dessa p~ 

lítica encontrou-se a cargo do ex-BNH, até outu 

bro/86 quando passou à responsabilidade da CEF; 

Observe-se que se trata de sociedades de economia mista, ou 
seja; "entidade dotada de personalidade jurídica de direi
to privado, criada por lei para a exploração de atividade e 
conômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com 
direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entida 
de da Administração Indireta", de acordo com o Decreto-Lei
n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, art. 59, inciso 111 (re 
dação de acordo com o decreto-lei n9 900, de 29 de setembro 
de 1969). 
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- a implementação propriamente dita está descentrali 

zada, ao nível de cada estado ou município, direta 

mente: 

- para administrar a formulação e implementação da 

política em causa, criou-se o Sistema Financeiro 

do Saneamento, do qual: a) a CEF é o 6rgão Cen 

tral (normativo, inclusive): b) os Governos dos 

Estados ou os Municípios são as Entidades Financia 

doras (de, aproximadamente, 50% dos recursos neces 

sários) e Fiadores (dos empréstimos da CEF, que, 

aproximadamente, correspondem aos 50% restantes) i 

c) as Companhias ou órgãos municipais autônomos são 

os Agentes Promotores (do desenvolvimento do setor 

em cada estado ou município), os 6rgãos Executores 

(da contratação das obras e da prestação direta dos 

serviços) e os Mutuários Finais (dos empréstimos 

do Governo Estadual, Municipal e da CEF)i 

- o instrumento administrativo de previsão e contro

le mais importante, quanto à integração nacional 

dos esforços no setor (a nível da União, dos Esta 

dos e dos Municípios) é o Plano Nacional de Sanea

mento - PLANASA i 

No âmbito de cada estado ou município, o equivale~ 

te do PL&~ASA são os programas estaduais ou munici 

pais do setor, que integram o Estudo de Viabilida

de Global da Companhia ou do órgão autônomo consi

derado - EVG: 

- um dos objetivos permanentes previsto no PLANAS A é 

o chamado desenvolvimento institucional (doravante: 

DI) das Companhias (oriundas, em sua quase totali

dade de antigas autarquias responsáveis pelos ser 

viços de saneamento), ou seja: desenvolvimento si 

multâneo de sua capacidade empresarial-microeconô

mica e de sua capacidade para atender finalidades 
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politico-sociais-macroeconômicasi 

- para atender-se a esse objetivo foram criados ao 

longo do tempo programas especificos, a saber 

programa de assistência técnica para o desenvol

mento institucional das Companhias - SATECIA, pr~ 

grama de apoio ao desenvolvimento institucional 

das Companhias - PRODISAN, programas de desenvol 

vimento operacional - PECOP e programas de desen

volvimento de sistemas empresariais - PDE, encon 

trando-se os 2 (dois) últimos em vigor, no momento 

em que se realizou a pesquisa. 

Através desses programas, as Companhias têm contrata

do financiamentos para desenvolver suas áreas-fim (operacional 

e comercial) e suas áreas-meio (ditas administrativas, financei 

ra e de planejamento). 

Registre-se que esses programas, em todas as suas fa 

zes, têm sido desenvolvidos com apoio técnico da Organização pa 

namericana de Saúde, através de Convênios firmados com o Gover 

no Brasileiro. 

Agora, pode-se fechar o parênteses e retomar a ques

tão da pesquisa. 

Na prática, a açao complementar (a açao essencial , não 

se deve esquecer, seria aquela de iniciativa da própria comuni

dade organizada) da CEF em prol do DI das Companhias está rela

cionada, atualmente, com as atividades de formulação e implemeE 

tação dos PECOP e dos PDE. 

Já que não é escopo deste trabalho abordar formas de 

atuação direta pela EFETIVIDADE, envolvendo, necessariamente, 

o poder de organização e de barganha dos usuários e da comunid~ 

de em geral, uma ação de caráter complementar poderia ser a se 

guinte: usar-se a faculdade que tem a CEF de adotar certas 
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normas de financiamento (sempre compatíveis com a visão das 

Companhias) que privilegiassem o desenvolvimento no âmbito dos 

PECOP e dos PDE de atividades mais sensíveis à EFETIVIDADE e, 

logo, à observação e ao julgamento, tanto dos funcionários, no 

plano interno, quanto da sociedade, no plano externo. 

Como se sugeriu no item anterior, essas atividades 

seriam de 4 (quatro) tipos: uma "adjetiva" ou "meio", relacio 

nada a serviços auxiliares ou a elementos tangíveis de adminis 

tração (no caso, gestão de recursos humanos); outra, idem, re

lacionada a serviços de "estado-maior", ou a processos de tra

balho e técnicas administrativas (planejamento, orçamentação 

e controle anual); urna terceira de natureza IIsubstanti va 11 ou 

IIfuncional ll
, relacionada aos fins da Companhia (prestação de 

serviços e atendimento ao público); e urna última, de 

normativo. 

caráter 

Uma justificativa adicional para escolha dessas ati 

vidades, prende-se a 5 (cinco) aspectos principais, entre ou

tros: 

19) elas se encontram presentes em todas as classifi 

cações que, desde H. Fayol (apenas para fixar-se 

urna referência), têm sido propostas para análi

se das organizações, por representantes dos mais 

diversos ramos do pensamento administrativo; 

29) propiciam melhor IIvisibilidade ll interna e exter

na a eventuais violações dos princípios do DA, 

especialmente quanto a desvios de finalidade, 

abusos ou excessos de poder e a eventuais fugas 

dos deveres do administrador público, especial

mente dever de eficiência, eficácia e EFETIVIDA

DE, de probidade e de prestação de contas; 
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39) envolvem, em caráter permanente, direta ou indi

retamente todos os setores e unidades das OPi 

49) apresentam maior sensibilidade a detectar-se di 

ferenças de percepções entre os nlveis institu -

cional, administrativo e operacional das organi

zaçoesi e 

59) permitem tratamento mais objetivo das questões 

relacionadas à conquista a manutenção do poder 

nas Companhias. 

Também se indicou que tais atividades respondem, in

ternamente, pelo equacionamento das questões do dinheiro e da 

autoridade. 

Corno já se ressaltou, autoridade e dinheiro sao dois 

dos mais escassos recursos das organizações, não sendo por is

so surpreendente que a forma corno se dá seu equacionamento no 

interior das Companhias venha a influenciar marcadamente seu 

comportamento e repercutir sobre sua EFETIVIDADE. 

Dal, em parte, a justificativa da escolha dessas "for 

ças" internas (equacionamento de autoridade e de dinheiro) co

rno elementos básicos daquelas 4 (quatro) atividades internas 

da Companhia, em torno das quais se estruturou a pesquisa. 

Mais urna vez frize-se que isso nao subestima o fato 

de que o grau de consciência da comunidade, sobre seus direi

tos e deveres frente aos do administrador público e sobre sua 

capacidade de organização, expressão e reivindicação por melho 

res serviços, é que se constitui na "força" (externa) mais de

cisiva para a elevação dos níveis de EFETIVIDADE das OP, e 10 

go, das Companhias. 
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Apenas, esse aspecto encontra-se fora dos limites des 

te trabalho, como já se observou. 

De modo que coerentemente com a definição do tema e 

do problema, com a alternativa de solução proposta, com o ca 

so selecionado para aplicação e com a metodologia adotada,r~ 

lizou-se pesquisa integrada por: 

a) uma componente de caráter bibliográficn (informaçÕes 

já dispomveis), consistindo no aprofundamento do sa 

ber sobre a área em que se articulam AP e DAi 

b) uma segunda componente, de campo (situação exis -

tentei dados não disponíveis) junto a uma Compa

nhia de Saneamento Estadual ( doravante: Compa

nhia X ),consistindo em gerar, organizar e inter 

pretar dados relativos a percepçao dos seus supe~ 

visores sobre as quatro atividades internas men 

cionadas: administração de recursos humanos; pl~ 

nejamento, orçamentação e controle anual; prest~ 

ção de serviços e atendimento ao públicoie ativi 

dades normativasi 46 

46NO que respeita a essa última atividade, considerou-se,além 
dos estatutos sociais e demais normas internas, a legisla 
ção estadual aplicável, especialmente: Lei complementar n9 
4129, de 26.07.88, Lei n9 4080, de 01.06.88 e n9 4.100, de 
29.06.88, Decretos n9 2437-N, de 24.03.87, n9 3493-Ee 3494-E, 
de 03.04.87, n9 3500, de 04.05.87, n9 2447-N, de 02.06.87, 
n9 2455, de 17.06.87, n9 2502, de 11.09.87, n9 2536-N, de 
15.10.87, n9 2541-N, de 21.10.87, n9 2564-N, de 07.12.87 , 
n9 2652-N, de 06.05.88. 
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c) uma terceira investigação, em tudo semelhante à 

anterior, junto ao Departamento Central de Sanea

mento da CEF - DESAN. 

Nas pesquisas indicadas em "b" e "c", considerou-se 

a estrutura hierárquica da Companhia x e do DESAN não como um 

todo homogêneo mas como um conjunto de 3 (três) níveis qualit~ 

tivamente distintos: o político ou institucional, o administra 

tivo e o técnico-operacional, conforme já proposto. 

IV.S.2. PROCEDIMENTOS 

Na pesquisa bibliográfica, procurou-se refletir so

bre a administração das OP, enquanto objeto do DA, dando-se êg 

fase a questões tais como: EFETIVIDADE, eficácia, eficiência , 

utilização de recursos humanos e financeiros, motivação, merc~ 

do, instância jurídica, princípios e normas de DA, desvios de 

finalidade, abuso e excesso de poder. 

Como já anotado no Projeto desta Monografia, o tra

to da AP terá significado mais objetivo e será tão mais fecun

do quanto mais se der à luz do DA. 

Em parte, a justificativa dessa afirmação guarda se

melhança com o que diz Celso A. B. de Mello, ao conceituar ser 

viço público: "a noçao de serviço público há de se compor ne

cessariamente de dois elementos: um deles, que é o o seu subs

trato material, consistente na prestação de utilidade ou como 

didade fruível diretamente pelos administrados; o outro, tra

ço formal indispensável, que lhe dá justamente o caráter de 

noção jurídica, consistente em um específico regime de direi

to público, isto é, numa 'unidade' normativa formada por prig 

cipios e regras caracterizados pela supremacia do interesse 
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público sobre o interesse privado e por restrições especiais 

,,47. Também guarda semelhança com esta reflexão de Gerald 

E. Caiden: 

"Quando estudantes de medicina frequentam uma esco

la de medicina, eles sabem que após a conclusão de seus cur

sos, com sucesso, eles se qualificarão como doutores. Similar 

mente, estudantes de direito, músico, linguística e química s~ 

bem que estudarão os grandes mestres no assunto e preencherão 

os requisitos que os tornarão, após um período de trabalho pr~ 

tico, proficientes em suas especialidades. Entretanto, os po

tenciais estudantes de administração pública não sabem o que 

esperar de seus cursos ou para que esses estudos os qualifica-
- ,,48 rao. 

Quanto às pesquisas de campo, primeiramente foram d~ 

finidas as categorias (as quatro atividades já identificadas), 

depois as subcategorias e, finalmente, os quesitos individuais 

que compõem o questionário utilizado (ver Anexo I). 

Os pesquisandos, como proposto, foram agrupados em 

3 (três) níveis: institucional (todos os diretores), adminis

trativo (todos os supervisores de nível intermediário: superi~ 

tendentes, gerentes e coordenadores) e operacional (todos os 

ocupantes de cargo de chefia situados no escalão mais elevado 

deste nível) . 

47BANDElRA DE MELLO, C. A. : Prestação de serviços'públicos e 
administração indireta, Sao Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 
1983, pág. 18 e 19. 

48 
Apud CUNHA, Armando M. da - Educação em administração pÚblica: 
retrospectiva e perspectivas da experiência norte-americana e 
reflexões sobre o caso brasileiro, Rio de Janeiro, FGV, Cader 
nos EBAP, n9 6, pág. 45. 
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Quer dizer, no que respeita à população-alvo, a 

abrangência da pesquisa foi de cem por cento. 

Os mesmos questionários foram respondidos duas 

vezes por cada participante, em sessões separadas, por nível. 

Na primeira vez, colheu-se a percepção dos superv! 

sores tomando-se como referência uma situação futura daComp~ 

nhia X viável, passível de ser alcançada no curto prazo ( o 

ano orçamentário) . 

A isso se chamou de "versão possível", isto i, ne~ 

ta versao os dados estão relacionados àquilo que, na percep

ção do respondente, corresponderia a melhor situação que a 

Companhia X poderia alcançar, dentro das condições reais pr~ 

valecentes, internas e externas, restritivas e impulsoras. 

A fim de contornar-se dificuldades metodológicas , 

evitou-se trabalhar com "versões ideais", at~ porque direto

res, supervisores ou chefes, em qualquer nível, o são de si 

tuações possíveis, viáveis, numa realidade concreta. 

Ademais, como a metodologia utilizada apóia-se nas 

premissas do que se convencionou chamar de pesquisa-ação, os 

produtos da pesquisa em causa, por exemplo, irão incorporar

-se ao processo de planejamento, orçamentação e controle anu 

aI, na fase de "avaliação de resultados e identificação de 

necessidades futuras", (ver Anexo rI:) não sendo prático esta 

belecerem-se objetivos e metas administrativas em ,cima de 

situações pensadas em termos "ideais". 

Na segunda vez, os questionários foram respondi -

dos tendo-se como referência a situação atual da Companhia 

X, o que se chamou de: "versão real". 
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Isso com respeito a pesquisa na Companhia X. 

Com respeito à pesquisa no DESAN, inicialmente se 

pensou em trabalhar tomando-se como ponto de referência uma 

companhia "típica", no País, nem das mais nem das menos desen 

volvidas. 

Isso, face à circunstância de o DESAN ser um orgao 

central, com atuação em ãmbito nacional, presumindo-se nao 

haver por parte dos seus supervisores profundo conhecimento 

de causa sobre a realidade concreta de uma dada Companhia. 

Logo, porém, se viu que tal procedimento iria criar 

novas dificuldades metodológicas, com respeito ao estabeleci

mento de termos-de-comparação entre os dados da Companhia X 

e os do DESAN. 

Então se resolveu adotar, para o DESAN, o mesmo pr~ 

cedimento e as mesmas "versões" utilizadas para a Companhia X. 

Em ambos os casos, assegurou-se completo anonimato 

aos respondentes, empregando-se formulários adequados a esta 

finalidade e, inclusive, urnas invioláveis para coleta dos rnes 

mos,após o respectivo preenchimento. 

Ao se realizar a pesquisa, todavia, constatou-se que, 

no caso do DESAN, o problema não tinha solução, ou seja, uti 

lizando-se a companhia "típica", incorria-se em problema de 

método (instrumentalmente, não seria possível avaliar níveis 

de congruência entre a Companhia X e DESAN porque os corres -

pondentes dados primários seriam incomparáveis) e trabalhando 

-se com uma companhia real, no caso a Companhia X, incorreu -

-se em problema de conteúdo (o conhecimento de causa dos res 

pondentes sobre as categorias mencionadas com respeito à Com 

panhia X, revelou-se inconsistente). 
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Basicamente, por tal motivo, decidiu-se abandonar e~ 

sa componente da pesquisa, sem que tenha havido prejuízo essen 

cial para as finalidades do trabalho. 

Na prática, isso apenas irá requerer da Companhia X 

mudança de postura quando tiver que dar conhecimento ao DESAN 

de suas políticas, objetivos e metas anuais, evitando o mero 

envio de documentos e promovendo reuniões gerenciais estrutur~ 

das e conjuntas para sensibilizar o Departamento e, assim, fa 

vorecer o processo de implementação. 

No que se refere aos procedimentos relativos à defi

nição e tratamento dos dados, surgiu a necessidade de lidar-se 

com os mesmos em duas espécies: 

- uma sobre a discrepância por nível, por categoria 

e por quesito, entre os valores atribuídos às "ver 

sões real" e "possIvel"; 

- a outra, sobre dispersão de percepçoes entre os 

respondentes, por nIvel, entre níveis, por catego

ria e por quesito. 

Para tanto - em face das características da escala 

adotada, da natureza da pesquisa e do tipo de utilização dos 

seus produtos (no estabelecimento de metas de EFETIVIDADE, 

. dentro do processo de planejamento, orçamentação e controle 

anual) - optou-se por trabalhar com médias aritméticas e coe

ficientes de variação, respectivamente, para medidas de dis

crepância e de dispersão. 

Isso, nao obstante trata-se de escala ordinal (a in

dicada para o caso), contendo dez posições a que foram asso

ciados valores de um a dez, mas que, a rigor, não apresenta, 

necessariarrente, intervalos de rresrro tamanho entre urna }.X>Sição qualquer e 



.63. 

sua precedente ou subsequente, ou seja, entre posições adja -

centes. 

Esse problema fica minimizado quando se sabe que o 

que se pretende é estabelecer comparações entre diferentes es 

tados da Companhia, ao longo do tempo, ficando, portanto, as 

grandezas utilizadas como se estivessem expressas em numeros 

puros. 

Por outro lado tem sido cada vez mais freqüente a 

adoção de idêntico procedimento em situações semelhantes, co 

mo é o caso de Edela L. P. de souza 49 , Neuranildes da C. Zai 
50 , S G t' 51 t na ,LU1Z H. . u lerrez ,e c. 

Sobre o assunto C. Selltiz et alii admitem que se 

pode empregar estatísticas como médias, desde que se tenha mo 

tivos para admitir igualdade entre as unidades da escala ado 

tada. 52 

49 d D' - t' d l' "1 SOUZA, E. L. P. e - lagnos lCO e c lma organlzaclona e 
Motivação, cultura e clima em órgãos públicos, Rio de Janei 
ro, FGV, RAP, abr/jun, 1977 e out/dez, 1981, respectivamen= 
te. 

50 d - -1' d ' , ZAINA, N. M. a C. Percepçao e ana lse e varlavelS organl 
zacionais e individuais em entidades públicas - esperanças
e realidades, Rio de Janeiro, FGV, RAP, jul/set, 1987. 

51 - d ' GUTIERREZ, L. H. S. - Percepçao o cllma organizacional con 
forme o escalão hierárquico, Rio de Janeiro, FGV, RAP, out7 
dez, 1988. 

52SELTTIZ, C. et alii - Métodos de pesquisa das relações soci 
ais, são Paulo, HERDER/EDUSP, 1965. 
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No mesmo sentido, manifesta-se Eva Nick5~o rebater 

as afirmações de Sidney Siegel de que estatísticas paramétr! 

cas, corno média, não podem ser aplicadas às escalas ordinais, 

cujas propriedades não seriam isomorfas à aritmética. Exis

tiria atualmente segundo a revisora técnica forte oposição a 

posição de Siegel, contestada por inúmeros autores. 

53 llpud SIffiEL, S. - Estatística nãc:r-pararretrica para as ciências 
do comportamento, são Paulo, Mc Graw-Hill, 1975, pág. 3 e 
28, N.R. 



IV.6. APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÂLISE DOS RESULTADOS DA 

PESQUISA 
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Considerando-se, principalmente, os aspectos já 

apontados, a proximidade sistemática observada dos valores as 

sumidos pelas médias e medianas e, ainda, as vantagens relat! 

vas de trabalhar-se com "estatísticas mais eficientes", ju! 

gou-se aceitável, no caso, lidar com média aritmética, e, con 

seqüentemente, desvio padrão e coeficiente de variação, no 

tratamento dos dados em tCalsa. 

As tabelas n9 01 a 04 apresentam os dados classifi 

cados por categoria: 

público (doravante: 

prestação de serviços e atendimento ao 

SIPSAP), administração e desenvolvimen-

to de recursos humanos (doravante: ADRH), planejamento, or 

çamentação e controle anual (doravante: POC) e sistema nor 

mativos (doravante: SN) e por nível da estrutura hierárquica da 

Companhia x: institucional ou político ou diretivo (dorava!!. 

te: NI), administrativo ou gerencial (doravante: NG) e op~ 

racional (doravante: NO). 

A ordem em que os dados aparecem é a seguinte: a 

média (X) para as versões "possível" e "real", a discrepân -

cia (X), em valor absoluto e relativo (porcentagem referida 

à versão "real") os desvios-padrão (6') e os coeficientes de 

variação (CV) correspondentes (estes últimos, calculados tan 

to por nível como entre níveis). 

Quanto à interpretação em si, de saída nota-se que 

ocorre, sistematicamente uma maior afinidade de percepção en 

tre os níveis institucional e operacional, especialmente no 

que se refere à versão possível, ficando, no éômputo geral, 

a menor afinidade entre o nível institucional e o gerencial. 



TABELA 01 

COMPANHIA X 

CATEGOR [A: PRESTAÇÃO DE SERVIço:; E ATENDIMENTO AO POBLI(X) 

DAIX)S AGREGAJX)S 

.66. 

---------- ----------1--------- ---------- ----------
MEDIA , VARIACAO DESVIO CV 

----- ----- ----- ----- -----
ITEM NIVEL POSS .. REAL VALOR /. POSSo REAL POSS. REAL 

----_. ----- ----- ----- -----
NI 8.0 5.6 2.4 43 1.1 2.3 0.138 0.40 

----_. ----- ----- ----- -----
D NG 6.8 4.9 1.9 38 2.0 2.1 0.301 0.42 

----- ----- ----- ----- -----
NO 8.0 5.0 3.0 60 1.9 2.4 0.238 0.47 

----- -----1---- ----- ----- -----

Variacao entre NI e NG POSSIVEL · 0.600 · 
Variacao entre NI e NO POSSIVEL · 0.003 · 
Variacao entre NG e NO POSSIVEL · 0. 60~3 · 
Variacao entre NI e NG REAL · 0.335 · 
Varo i acao entre NI e NO REAL · 0.297 · 
Variacao entre NG e NO REAL · 0.038 · 



TABElA 02 

COMPANHIA X 

CATEGORH\: ADMINISTRAÇÃO E DES~VOLVIMENTO DE ROCURSa> HlJMAN('6 

DADOS AGREGADOS 

----------1----------1---------1----------1----------: 
MEDIA : VARIACAOI DESVIO CV 

-_._._- : ----- ----J----- --·-1----- ----:-----
ITEM NIVEL:POSS. REAL:VALOR ;. Iross. REALIPOSS. 

_._ .. _-- : -_._-- ----,----- --_.: ----- ----1-----
NI I 7.8 6.3 1.5 241 1.8 2.0 0.226 I 

A -----:----- ----- ---J----- -----
NG I 6.1 3.4 2.7 801 2.7 2.4 0.450 I 

-----1----- ----- ---1----- -----
NO I 7.7 4.6 3.0 661 2.2 2.8 0.284 I 

----- I -_._-- ----- ---:...:._--- -----

Variacao entre NI e NG POSSIVEL: 0.876 

Variacao entre NI e NO POSSIVEL: 0.085 

Variacao entre NG e NO POSSIVEL: 0.791 

Variacao entre NI e NG REAL 

Variacao entre NI e NO REAL 

Variacao entre NG e NO REAL 

· · 
· · 
: 

1 • 47~; 

0.860 

0.616 

----: 
REALI 
----: 
0.32 

0.72 

0.60 

.67. 



TABElA 03 

COMPANHIA X 
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CATEGORIA: PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE ANUAL 

DADOS AGREGADOS 

---------- ---------- ---------:----------
MEDIA VARIACAOI DESVIO 

----- -----1---- ----- ---1-----
ITEM NIVEL POSS. IREAL VALOR ~ /POSS. REAL 

----- -----1---- ----- -----
NI 7.31 5.2 2.1 40 2.1 

_ .... --·-1-----(---- ----- -----
B NG I 6.51 4.3 2.2 c:"') 2.6 I ;:':'1:.. 

-----1-----1---- --'--- -----
NO I 7.9/ 5.0 2.9 59 2.2 I 

-----:-----J---- ----- -----

Variacao entre NI e NG POSSIVEL: 0.398 

Variacao entre NI e NO POSSIVEL: 0.278 

Variacao entre NG e NO POSSIVEL: 0.676 

Variacao entre NI e NG REAL 

Variacao entre NI e NO REAL 

Variacao entre NG e NO REAL 

· · 
· · 
: 

0.468 

0.134 

0.335 

2.3 

2.6 

2.7 

----------
CV 

-----1----
POSS. IREAL 
----- 1-'---
0.28710.44 
-----1----
0.405/0.61 
-.---- I ----
0.284/0.54 
-----1----
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TABELA 04 

COMPANHIA X 

CATEGORIA: SISTEMA NORMATIVO 

DADOS AGREGADOS 

---_._------ ---------- ---------1----------1----------1 
MEDIA VARIACAOI DESVIO CV 

----: --_._- ----- ----- ---1----- ----- ----I 
ITEM'NIVEL POSS. REAL VALOR /. IPOSS. REAL POSS. REALI 

----- ----- ----- ---1----- ----- ----: 
NI 9.3 8.5 0.8 10: 0.9 1.3 0.101 0.15 : 

----- ------ ----- ---:----- ----- ----: 
C NG 7.5 5.9 1.6 271 2.3 2.4 0.307 0.411 

---_._, ------ ----- ---1----- ----- ----; 
NO , 8.4 6.6 1.8 27: 1.9 2.6 0.230 0.401 I 

-----;----- ----- ---1----- ----- ----I 

Variacao entre NI e NG POSSIVEL · 0.917 · 
Variacao entre NI e NO POSSIVEL · 0.48j. · 
Variacao entre NG e NO POSSIVEL · 0.435 · 
Variacao entre NI e NG REAL · 1.286 · 
Variacao entre NI e NO REAL · 0.955 · 
Varo i acao entre NG e NO REAL · 0.330 · 
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o quadro n9 01, esclarece graficamente esse aspecto. 

Essa constatação surpreende, de vez que seria razoa 

vel esperar-se que o grau de proximidade de percepções varias 

se no mesmo sentido do grau de proximidade dos níveis hierár 

quicos . 

Não obstante isso, observa-se que, isoladamente ou 

combinadas, as discrepãncias absolutas e relativas (com uma 

única exceção) colocam os níveis institucional e operacional 

como os que percebem a menor e a maior necessidade (vale di 

zer: intensidade) de mudança, respectivamente. 

Os quadros n9 02-A e 02-B aclararam essa situação. 

Verifica-se ainda que, sistematicamente, o nível 

institucional revela-se o mais homog~neo, nas versoes "real" 

e "possível", o menos crítico (com respeito a versão "real") 

e o menos pessimista (com respeito a versao "possível"), se 

guido do nível operacional, restando ao nível gerencial a 

condição de o mais heterog~neo, mais crítico e mais pessimi~ 

ta. 

Os quadros n9 03, 04 e 05 mostram essa nuance da 

questão. 

No geral, as observações acima revelam ponto de con 

tato com resultados obtidos a partir de outras pesquisas que 

se ocuparam com investigar: 

a) eventuais associações entre o nível hierárquico 

e determinadas percepções de variáveis estrutu

rais e ocupacionais em órgãos da administração 

direta e indireta do País: 



QUADRO 01 

COMPANHIA X 

AFINIDADE ENTRE NíVEIS 

CATEGORIAS 

NíVEIS SIPSAP ADRH POC 

P R P R P 

NIxNG • - - - • . 
NIxNO + • • + • + 

NGxNO - + fIfI + -

~: 

+ Müor afinidade 
- M:nor af inidade 
.,situação intermediária 
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SN 

R P R 

- - -

+ • 1# 

• I + + 



QUADRO 02-A 

COMPANHIA X 

INTENSIDADE DE MUDANÇA REQUERIDA 

---------------------------------
(EM TERMOS ABSOLUTOS) 

CATEGORIAS 
" N1vEL 

SIPSAP ADRH POC SH 

- .. -1# - -Nr .. _--f- ,. 

NG - • • 1/1 
i 

~'.M __ 

I NO + + + + 

-
QUADRO 02-B 

COMPANHIA X 

INTENSIDADE DE MUDANÇA REQUERIDA 

. 
(EM TERMOS RELATIVOS) 

CATEGORIAS 
NíVEL 

SIPSAP ADRH POC SN 
. 

NI 1# li" - -
. . , . NG - .. • 1/1 . I . . 

NO + - + I + 
-----,._-,----- -----------

.. H:lior ln~:ensjdade 
- f.bnor in':ensidade 
.. ~:atuação internediária 

.1 

, 
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. 

. 



QUADRO 03 

COMPANHIA X 

HOMOGENEIDADE DOS NíVEIS 

NíVEIS SIPSAP 

P R 

NI + + 

NG - -
NO •• li . 

LEGENDA: 

+ Maior hanogeneidade 
- Menor honogeneidade 
• Situação interrrediária 

CATEGORIAS 

ADRH POC 

P R P R 

+ + ti) , + 

- - - -
, 

I , • + , 
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SH 

P R 

+ + 

- -
. "-:-.. 

~ li· . 



QUADRO 04 

COMPANHIA X 

RIGOR CRíTICO DOS NíVEIS 

(REFER~NCIA: VERSÃO "REAL") 

NíVEIS SIPSAP 

P 

-NI -------NG ------NO ----

LEX:;ENDA: 

+ Mais crítico 
- M::mos crítico 

R 

-

+ 

• 

• Situação internediária 
== prejudicado 

CATEGORIAS 

ADRH POC 

P R P R 

- --- - -- --- --- --- ---- + - + -- -- -- -
_I • -- • --
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SN 

P R 

-- -----
- + --

, --- til . 1 1---



QUADRO 05 

COMPANHIA X 

PESSIMISMO DOS NíVEIS 

(REFERÊNCIA: VERSÃO "POSSíVEL") 

NíVEIS SIPSAP 

P 

NI -

NG + 

NO " 
+ Mais pessimista 
- M::mos pessimista 

R 
-----------
----' -~ 

I> Situação interrrediária 
::: prejudicado 

CATEGORIAS 

ADRH POC 

P R P R 

-- -- - • --- :--- -
+ -- + -- --- --- --• -- - -- --- --. 
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SN 

P R 
--- ----

+ --------• ------
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" o nível do funcionário é muito mais impoE 

tante corno variável preditiva das percepções de 

fatores ocupacionais do que das percepções de 

dimensões estruturais.,,54 

" quanto mais alto o nível do funcionário , 
,- , -" 55 malor a propensao a permanecer na organlzaçao ; 

b) percepções sobre motivação, cultura e clima em 

órgãos públicos nacionais: 

"os diretores, bem corno os coordenadores, têm a 

percepção mais alta de recompensa e apoio ( ••. ) 

Os pesquisadores R, Rayne e J. Mansfield também 

constataram que os escalões superiores têm peE 

cepção mais otimista de clima;,,56 

c) a conveniência da utilização do perfil organiz~ 

cional de R. Likert para o estudo de organiza -

ções privadas e públicas no Brasil: 

"Os níveis organizacionais mais altos registra

ram uma tendência maior ao ver a sua organiza -

çao mais próxima do sistema 4 (grupo participa-

t ' ) d ~" b' 57 lVO o que os nlvelS malS alXOS ••• 

54COELHO, E. C. - A organização "subjetiva" percepçoes 
atitudes, Rio de Janeiro, IUPERJ, , pág. 15. 

55 Idem, Ibidem, pago 22. 

56S0UZA, E. L. P. de - Motivação, cultura e clima em órgãos 
públicos, Rio de Janeiro, FGV, RAP, out/dez,1981, pág. 97. 

e 

57BUTTERFIELD, D. A. FARRIS, G. F. - O Perfil organizacional 
de Likert: análise metodológica e teste da teoria do siste
ma 4 no Brasil, Rio de Janeiro, FGV, RAP, jul/set, 1973 , 
pág. 22. 
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" o nível organizacional tem um efeito signi

ficativo nesses itens (percepção quanto à eficá

cia, quanto ao grau de satisfação com os supervi 

sores, etc.) 
" 58 -

d) percepçao de clima organizacional em empresa in 

dustrial privada: 

" onde se evidencia que cada nível hierárqui-

co possui características e necessidades pró 

prias •.. (e) divergem basicamente em termos da 

percepçao do clima real, sendo que o escalão 

mais baixo percebe o clima mais favoravelmente 

do que o escalão mais alto."59 

Voltando à tarefa de interpretação, verifica-se 

mais especificamente, que as categorias de ADRH e de POC sao 

as que foram percebidas como as mais problemáticas, reclaman

do, portanto, esforços de mudança prioritários. 

No quadro n9 06, apresenta-se a classificação das 

categorias, por sua ordem de prioridade. 

Para tanto, utilizou-se a discrepância relativa 

(com base na média da versão "real") como critério classifica 

dor principal. 

Adicionalmente, quando for o caso, pode-se consid~ 

rar as discrepâncias relativas correspondentes aos outros 

veis como critério de desempate, no nível que se esteja consi 

derando. 

58BUTTERFIELD, D. A. e FARRIS, G. F., Op. Cit., pag. 28. 

59 . - 12 GUTIERREZ, L. H. S., Op. C1t., pag. . 
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QUADRO 06 

COMPANHIA X 

PRIORIDADE DAS CATEGORIAS 

PRIORIDADE POR NíVEL 
NíVEIS 

l~ 2~ 3~. 4~ 

NI SIPSAP POC ADRH SN 

NG ADRH POC SIPSAP SN 

NO ADRH SIPSAP POC SN 

PRIORIDADE ADRH POC SIPSAP SN 
FINAL 
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No que concerne à classificação final, para a Compa -

nhia X, como um todo, respeitou-se, como não poderia deixar de 

ser, à luz dos pressupostos admitidos no trabalho, a distinção 

qualitativa entre os niveis. 

Em conseqüência, admitiu-se peso equivalente para as 

prioridades determinadas por cada nivel: ou seja, a primeira 

prioridade da Companhia é atribuida à categoria ADRH, porque a~ 

sim foi estabelecido pelos niveis NG e NO; a segunda priorida

de, por indicação dos niveis NI e NG; a quarta prioridade, por 

consenso; e, finalmente, a terceira prioridade, por exclusão. 

Na hipótese de nao haver indicação de uma mesma cate 

goria pelo menos por 2 (dois) niveis, para uma dada prioridade, 

a prioridade final p,ua uma dada categoria será determinada, 

quando for o caso, pelo maior total de discrepância atribuidas 

pelos 03 (três) niveis a essa categoria, observando-se uma va 

riação de mesmo sentido entre discrepância e prioridade. 

Após dispor-se as categorias na ordem de prioridade 

estabelecida pelos niveis, há necessidade de análise individual 

de cada uma, a fim de encontrar-se os quesitos julgados mais re 

levantes (ver Anexo 111). 

rios: 

Com tal propósito, serao utilizados 2 (dois) crité-

19) Para efeitos do nivel, considera-se mais relevan

te o quesito que apresentar maior discrepância re 

lativa com relação à média do nivelo 

29) Para efeitos da Companhia, considera-se mais rele 

vantes o quesito que, atendendo o critério anteri 

or, aparecer no maior número de niveis. 
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Observe-se que com o primeiro critério mantém-se 

coerência com as regras de classificação adotadas; e com o 

segundo, atende-se a aspectos fllrlamentais dos processos de 

d ., 1 b 60 mu ança organlzaclona , a sa er: 

- quanto mais as percepçoes estão próximas, mai 

or a cooperação dos níveis envolvidos para o es 

forço de mudança requerido; 

o processo de mudança tende a ser mais bem suce 

dido na medida em que se 'ponha em contato as pe,!:. 

cepçoes entre os níveis, ainda que divergentes, 

dentro de certos limites, aceite-se a divergên

cia e negocie-se urna posição de consenso que 

permita algum avanço. 

Isso está compatível com o pensamento de E. Coe -

lho, quando propoe: "seja qual for a preferência metodológi

ca - ou epistemológica do investigador, o certo é que as pe,!:. 

cepções individuais constituem, substantivamente, um dado im 

portante para o estudo das organizações. Por exemplo, se os 

indivíduos percebem corno alto o grau de centralização das de 

cisões, eles agirão corno se a organização fosse realmente cen 

tralizada, não importa que indicadores mais bbjetivos' indi 
-. ..61 quem o contrarlO. 

60 Ver MELO, L. M. - Contribuição das ideologias, crenças e 
mitos para a estabilidade ou desagregação do poder político, 
in: Revista de Estudos POlíticos, Rio de Janeiro, Jan., 
1961. 

61COELHO, E. C. - Op. Cit., pago 01. 
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Também está compatível com a sugestão de J. Guilher 

me Merquior de que do contato ou colisão entre histórias hete 

rogêneas (dos setores, instituições ou agentes que compoem ca 

da unidade social) resulta a mudança, muito mais do que de 

uma misteriosa germinação interna. Em geral, a vontade de mo 

dernização surgiria do desejo de emulação. O interno pass~ 

, 1 "1 - d t 62 rla pe a aSSlml açao o ex erno. 

Retornando-se à questão dos quesitos mais relevan

tes por categoria e aplicando-se os critérios indicados, ob 

tém-se os resultados constantes dos quadros n9s 07 alO. 

Tornando-se corno exemplo para análise a categoria 

ADRH, constata-se que os quesitos prioritários, para os 

três níveis, não se referem ao campo da seleção, dos atri 

butos ou do perfil das chefias, mas, sim, as areas de prom~ 

ção (quesitos 11, 13, 18 e 19) e de desenvolvimento de supe~ 

visores (quesitos 20 e 21). 

Isso significa que os integrantes de todos os ní 

veis, na média, percebem a si e entre si corno detendo os co 

nhecimentos, as relações, as habilidades e as experiências 

suficientes ao desempenho satisfatório dos cargos que ocupam, 

a menos de treinamento em desenvolvimento gerencial e em de 

senvolvimento pessoal, quando o empregado ascender de nível. 

Por outro lado, coincidentemente com o que já se 

havia observado para a categoria como um todo, verifica-se 

que o NG, no que respeita aos quesitos em análise, permanece 

o nível mais heterogêneo, crítico e pessimista, em oposição 

ao NI. 

62 MERQUIOR, J. G. - A natureza do processo, Rio de Janeiro, 
Nova Fronteira, 1980. 
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QUADRO 07 

COMPANHIA X 

CATEGORIA SIPSAP 

QUESITOS INDIVIDUAIS MAIS RELEVANTES 

(DISCREPÂNCIAS RELATIVAS ENTRE PARÊNTESES) 

QUESITOS QUE ATENDEM AOS CRITÉRIOS 
NíVEIS 

AO 19 CRITÉRIO AO 19 e 29 CRITÉRIO 

NI (43) 01(73), 02(100) 
04(109) 

NG (38) 01(55), 02(49) 01 e 02 
03(41), 04(42) 

NO (60) 01(69), 02(86) 
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QUADRO 08 

COMPANHIA X 

CATEGORIA ADRH 

QUESITOS INDIVIDUAIS MAIS RELEVANTES 

(DISCREPÂNCIAS RELATIVAS ENTRE PARÊNTESES) 

QUESITOS QUE ATENDEM AOS CRITÉRIOS 
NíVEIS 

AO 19 CRITÉRIO AO 19 e 29 CRITÉRIO 

01(60), 03(27), 
NI (24) 11(26), 13(40), 

18(45), 29(85), 
20(100) e 21(83) 

03(102), 05(92), 
06(105), 08(84), 

NG (80) 11(145), 12(97), 11,13,18, 
13(100), 18(113) 19,20 e 21 
19(299), 20(192) 
e 21(132) 

01(72), 08(75), 
11(83), 12(102), 

NO "(66) 13(90), 18(72), 
19(171),20(114) 
e 21(117) 
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COMPANHIA X 

CATEGORIA POC 

QUESITOS INDIVIDUAIS MAIS RELEVANTES 

(DISCREPÂNCIAS RELATIVAS ENTRE PARÊNTESES) 

QUESITOS QUE ATENDEM AOS CRITERIOS 
NíVEIS 

AO 19 CRITÉRIO AO 1~ e 29 CRITÉRIO 

02(62), 03(100), 
04(60), 05(100), 

NI (40) 06(44), 10(67), 
11(100), 13(64) 
e 16(56) 

01(106), 02(62), 
03(85), 07(75), 

NG (52) 10(53), 11(64), 
12(75), 13(67), 
14(137), 15(131) 
e 16(57) 

01(77), 03(72), 
06(72), 10(72), 

NO (59) ·11(88), 12(61), 
13(115), 14(151) 
15(120) e 16(69) 

03,10,11, 
13 e 16 

.84. 



QUADRO 10 

COMPANHIA X 

CATEGORIA SN 

QUESITOS INDIVIDUAIS MAIS RELEVANTES 

(DISCREPÂNCIAS RELATIVAS ENTRE PARtNTESES) 

QUESITOS QUE ATENDEM AOS CRITÉRIOS 
NíVEIS 

AO 19 CRITÉRIO AO 19 e 29 CRITÉRIO 

NI (10) 01 (12) 

NG (27) 01 (44) 01 

NO (27) 01 (37) 

.85. 
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Embora seja da natureza da metodologia utilizada nao 

se procurar suprimir ou dissimular as diversidades de percep -

çoes entre membros de um nível e entre níveis, mas, ao contrá

rio, admitir-se tais diversidades e com elas trabalhar-se ex 

plicitamente, essa questão da sensível diferença nos graus 

de homogeneidade/heterogeneidade e pessimism%timismo, no ní 

vel e entre níveis, deveria constituir matéria para o programa 

de desenvolvimento gerencial e pessoal mencionados. 

Assim, avaliada consensualmente a situação no que 

respeita à categoria de ADRH, resta identificar, operacional -

mente, em termos de metas, as necessidades de mudança envol -

vendo as normas, procedimentos e práticas vigentes de promoçao 

e desenvolvimento de supervisores. 

Especificamente, no tocante à área de promoção /pr~ 

gressao, de 12 (doze) indicações (quatro quesitos vezes três 

níveis) apenas 3 (três) permitiriam julgar a situação 

"aceitável" e 9 (nove), como "deficiente". 

como 

Com relação à área de desenvolvimento, todas as 6 

(seis ) indicações (dois quesitos vezes três níveis) apontam 

para uma situação "deficiente". 

Chegando-se à unidade mais elementar de análise, o~ 

serva-se, pela presença dos quesitos 11 e 13 que a ascensao 

de supervisores do NO para o NG e deste para o NI, quando ocor 

re, não contempla os mais capazes,em grau significativo. 

Isso está coerente com o aparecimento das questões 

18 e 19, que tratam das formas de avaliação e de reconhecimen 

to do mérito. 
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Pela lógica, essas constatações recomendam que se 

considere com atenção os quesitos 20 e 21, que estão a reve

lar deficiências na preparação e desenvolvimento gerencial e 

pessoal, ao mesmo tempo, porem, em que o perfil atual dos s~ 

pervisores é considerado satisfatório, o que pode estar sug~ 

rindo alguma inconsistência que deve ser averiguada. 

Seja corno for, isso está coerente com os pressupo~ 

tos do trabalho, ou seja: nao e o aperfeiçoamento ao máximo 

permitido em um nível que irá, necessariamente,habilitar o 

supervisor a transitar para o nível seguinte, face a diferen 

ça qualitativa na natureza das tarefas atribuíveis a cada ní 

velo 

Seguindo-se a mesma linha de raciocínio, idêntico 

procedimento deve ser realizado para análise dos quesitos i~ 

dividuais mais relevantes, associados às demais categorias. 
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IV.7. INDICADORES DE EFETIVIDADE 

Considerando-se o escopo do trabalho, entende-se 

que os indicadores a serem propostos terão cara ter interno e 

indireto. 

Internos, porque se referem a "sistemas empresari

ais" da Companhia, e não a setores da comunidade que com ela 

mantém relações institucionais
63 

(normativas, capacitadoras 

ou habilitadoras, funcionais, etc.). 

Indiretos, porque os respondentes nao são clientes 

fornecedores, autoridades governamentais, etc.; mas empreg~ 

dos da Companhia. 

o Prof. Diogo Lordello de Mello ao tratar da ques

tão da responsabilidade pela prestação de contas (accountabilitY~ 

faz referência à responsabilidade indireta como sendo aquela 

devida a uma autoridade ou agência de nível hierárquico supe 

rior, desde que esta se encontre sujeita ao controle públic~.64 

63Expressões utilizadas no mesmo sentido que lhes deu Milton 
Easman ao organizar sua "matriz de institucionalização", 
composta de variáveis internas (liderança, doutrina, pro -
gramas, recursos e estrutura interna) e variáveis externas 
(elos habilitadores, funcionais, valorativos e difusos) 

64MELLO, D. L. de. - "Strategies and problems of public 
accountability under descentralization~ trabalho apresen -
tado em Seminário Internacional sobre o tema, Khartoum 
Sudan, Setembro de 1981. 
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De modo que tais indicadores poderiam estar referi

dos à Companhia, corno um todo, aos níveis, categorias ou que

sitos e seriam avaliados pelas discrepâncias relativas corres 

pondentes. 

Urna vez que se trata de indicadores sujeitos aos me~ 

mos critérios de cálculo, vai-se ilustrar esta parte do trab~ 

lho dando-se preferência àqueles relacionados à categoria de 

prestação de serviços e atendimento ao público - SIPSAP. 

s Os quadros nQ- 11 a 14 fornecem urna primeira aprox! 

maçao de indicadores (internos e indiretos ) de EFETIVIDADE 

da Companhia X, expressando "deficit" dos serviços. 

Corno se pode observar, em termos da Companhia corno 

um todo, praticamente se presta o serviço em um grau equiva

lente à metade do que poderia ser feito, no julgamento da pr§ 

pria Companhia. 

Por outro lado, considerando-se os indicadores desa 

gregados, por quesito, nota-se que a área de atendimento ao 

público, 

195, é a 

ça parte 

ticular. 

através do balcão ou do chamado sistema telefônico 

mais crítica: praticamente realiza-se apenas urna te~ 

do que seria viável oferecer à população, neste par-

~ interessante constatar que, com respeito a esta á
rea-fim da Companhia, o NG é o que percebe a situação corno 

mais favorável, exatamente por ser o nível mais critico e pe~ 

simista, conforme já ressaltado, não havendo, portanto, nenhu 

ma inconsistência, corno poderia parecer à primeira vista. 
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QUADRO 11 

COMPANHIA X 

INDICADORES DE EFETIVIDADE 

(INTERNOS E INDIRETOS) 

REFERÊNCIA: SIPSAP 

INDICADORES (%) 
NíVEIS -"DEFICIT"-

POR NíVEL DA COMPANHIA 

NI 43 

NG 38 47 

NO 60 
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QUADRO 12 

COMPANHIA X 

INDICADORES DE EFETIVIDADE 

(INTERNOS E INDIRETOS) 

REFERÊNCIA: MEIO$ ,DISPONÍVEIS 

INDICADORES (% ) 
NíVEIS -"DEFICIT":" 

POR NíVEL DA COMPANHIA 

NI 73 

NG 55 66 

NO 69 
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QUADRO 13 

COMPANHIA X 

INDICADORES DE EFETIVIDADE 

(INTERNOS E INDIRETOS) 

REFERÊNCIA: ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

INDICADORES (!i,) 
NíVEIS -"DEFICIT"-

POR NíVEL DA COMPANHIA 

NI 109 

NG 42 67 

NO 49 
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QUADRO 14 

COMPANHIA X 

INDICADORES DE EFETIVIDADE 

(INTERNOS E INDIRETOS) 

REFERÊNCIA: SATISFAÇÃO DO USUÁRIO 

INDICADORES (li;) 
NíVEIS -"DEFICIT"-

POR NíVEL DA COMPANHIA 

NI a 
NG 28 28 

NO 57 
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V. CONCLUSÕES 

Preliminarmente, considere-se que, no âMbito da Adm! 

nistração Pública, a consciência do Direito Público, em geral, 

e do Direito Administrativo, em particular, ou melhor, a cons 

ciência de uma instância juridica própria do setor público, p~ 

rece ser necessária ao menos por duas razões: 

a) para impor limites à açao do administrador públ! 

co, de modo que este atue com a liberdade de que 

necessita, mas sem ferir a liberdade e segurança 

do cidadão, sem arbitrariedades, desvios ou exces 

sos de poder; 

b) para criar nos dirigentes e empregados pÚblicos se~ 

timentos e estimulos que contribuam, como fonte 

de motivação, para compensar a expectativa de lu 

cros e de outras vantagens que incentivam os ageg 

tes do setor particular e os leva a submeterem-se 

à lógica e à disciplina imposta pelo mercado. 

Em parte, também, por isso, pode-se considerar que 

existe algo de enganador, quando se trata de setor público, em 

qualquer posição que coloque ênfase demasiada em resultados,sern 

destaque equivalente para o modo, sempre de conformidade com o 

Direito, com que deveriam realizar-se as atividades ou o pr~ 

cesso administrativo correspondente. 

Essas considerações têm, aqui, importância fundamen

tal e decorrem, principalmente., como se sabe, das diferenças 

de regime de propriedade e de financiamento que predominam nas 

organizações públicas e nas particulares. 

Assim é que, no setor particular, o sócio capitalis 

ta ou administrador, comercial ou industrial ou, ainda, o aci~ 

nista de todo tipo apropriam-se diretamente dos resultados eco 
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nômicos-financeiros positivos da atividade empresarial e podem 

transferi-lo ou negociá-los, livremente, no mercado, ao mesmo 

tempo em que absorvem eventuais perdas, em caso de prejuízo. 

No setor público, ao contrário: é a coletividade qu~ 

por princípio, desempenha esse duplo papel. 

Tais considerações perrnearam a totalidade deste tra 

balho, do qual se pode destacar, entre outras, as seguintes con 

clusões: 

l~) Nos limites do caso pesquisado, o caso da Comp~ 

nhia X, parecem, ser,artificiais os argumentos que privilegiam, 

intrinsecanente, as áreas substantivas ou "fins", em detrimen 

to das áreas adjetivas ou "meio". 

Na realidade, a interpretação dos dados sugere o cOQ 

trário, ou seja, na percepção das chefias (e, dificilmente,vai 

ser possível encontrar dentro das organizações algo mais con

creto e "objetivo" do que a percepção das chefias) problemasm 

área de administração e desenvolvimento de recursos humanos e 

de planejamento, orçamentação e controle anual, assumiram, ne~ 

ta mesma ordem, maior prioridade que problemas na área de pre~ 

tação de serviços e de atendimentos ao público. 

E não há nada que indique ser isso resultante de e

ventuais desníveis ou distorções no grau de desenvolvimento de 

uma ou outra dessas áreas; 

a ~ , 
2.) A luz do caso estudado, tambern fica a sugestão 

de que os empregados de um órgão central, de âmbito nacional , 

normativo e capacitador (fornecedor de recursos), não racioci 

nam, na média, com base numa realidade local determinada, mas 

com base numa realidade "típica", no âmbito de sua jurisdição. 

Isto deveria ter importância considerável no planej~ 

mento de uma estratégia de mudança da realidade local. 
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Urna vez que a congruência das percepçoes do 

central e do local é necessária e que, além disso, no 

so de mudança social, corno organizacional, o "interno 

, -orgao 

proce~ 

passa 

pela assimilação do externo", seria de todo conveniente que o 

órgão central não impusesse (explicita ou implicitamente) o 

seu próprio diagnóstico mas incentivasse sua formulação pelo 

órgão local, de acordo com metodologia negociada previamente; 

3~) Seja qual for a metodologia que se adote, ela -nao pode 

desconsiderar a diferença qualitativa entre os níveis da es

trutura hierárquica da organização local considerada. 

Os níveis institucional, administrativo e operacio

nal desempenham (ou poderiam ser estimulados a desempenhar) 

tarefas de natureza distinta. 

Opor-se a isso seria negar urna evidência que se im

poe a observação, corno percebido na pesquisa. 

Com base nos resultados da pesquisa, pOde-se indagar 

se a natureza da tarefa do nível administrativo teria alguma 

relação com o fato de ter sido este o nível que se 'revelou 

mais pessimista (maior discrepância relativa, com respeito 
~ 

a 

versão "possível"), mais crítico (maior discrepância relativa 

no tocante à versão "real") e mais heterogêneo (maior coefi-
. d . -)" 65 Clente e varlaçao . 

65 

• T 

Note-se, a propósito r que, recentemente, corno o faz P. 
Drucker, tem-se sugerido que, na medida em que as organiza
ções se informatizem eletrônicamente e os trabalhadores se 
especializem, esse último nível (administrativo) tenderia' a 
reduzir-se ou a desaparecer, como se as organizações cami
nhassem para assumir a estrutura e funcionamento semelhante 
ao de urna orquestra, por exemplo, onde o maestro relaciona
se diretamente com "seus" músicos. 
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De qualquer modo, a investidura nos cargos e funções 

que integram a estrutura da organização, em cada nível, exig~ 

ria um perfil de pessoal, também qualitativamente distinto, com 

reflexos diretos, por exemplo, nos planos de cargos e salários 

e nos programas de desenvolvimento gerencial e pessoal; 

4~) En parte, confirmando a questão já pacificada de 

que a percepção dos membros de uma organização varia com a p~ 

sição que ocupam na escala bierárquica, observa-se, por exem

plo, que o nível institucional revelou-se o mais sensível as 

atividades-fim, embora todos os níveis tenham-se revelado,igua1 

mente, pouco sensIveis ao sistema normativo. 

No caso da Companhia X, esse filtimo aspecto da con-

clusão pode ser parcialmente explicado pelo realtivo descaso 

com que, até agora, têm sido tratadas as questões de direito 

no setor público, onde raros ou freqüentes desvios de final ida 

de, abusos ou excessos de poder ainda não despertam muita emo 

ção ou indignação no pfiblico interno ou externo. 

5~) A experiência vivida na realização da pesquisa e 

na elaboração da monografia aponta para a relevância metodoló

gica de utilizar-se a livre (espontânea, anônima) percepção dos 

supervisores na formulação de diagnósticos organizacionais, e~ 

pecialmente quando int~gradas ao processo gerencial de planej~ 

mento, programaçao e orçamento anual das OP. 

Não fosse assim, dificilmente teria emergido o fato 

de que, na Companhia X, em termos de prestação de serviços e 

atendimento ao pfiblico, praticamente se trabalha a meia carga, 

se se considerar o nível de serviços passível de ser prestado, 

no julgamento dos seus próprios supervisores, com os recursos 

disponIveis no momento do julgamento; 

6~) Os integrantes no nível adninistrativo, por coo~ 
àenarem a interdependência entre os níveis institucional e op~ 

racional, ocupam postos-de observação privilegiados da reali-
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da de organizacional interna. 

Em contrapartida, o nível institucional, por articu

lar legitimidade, recursos estratégicos, apoio e aceitação so 

cial, constitui-se, num observador privilegiado do ambiente p~ 

11tico,restando ao último nível o privilégio do melhor conheci 

mento de causa da realidade técnico-operacional da organização. 

Isso se constitui em mais um argumento favorável 

critério que se adotou de relativa equiparação dos 3 (três) 

veis considerados, no que respeita ao processo de muuança 

prol da EFETIVIDADE das DP. 

ao 
... 

nl 

em 

Daí, mais uma contribuição para admitir-se que nenhum 

nível tem percepção global mais realista que outro; que a "re~ 

lidade" das OP emerge das percepç6es dos níveis considerados, 

expressas e negociadas em relativa igualdade de condiç6es. 

Na situação particular da Companhia X, os níveis ju! 

garam-se a si e entre si corno preenchendo os requisitos exig~ 

dos para cumprirem, satisfatoriamente, os distintos papéis e 

tarefas que lhes são atribuídos. 

o o o 

Após essas conclus6es, como palavras finais, deve-se 

dar relevo, mais uma vez, à consideração de que - se nas orga 

nizaç6es particulares, e~ última instância, são os resultados 

que importam - nas OP, os processos de gestão são, igualmente, 

essenciais. 

Na medida em que a concepção e operacionalização de 

tais processos fundamentem-se néB disposiç6es pertinentes do Dire~ 

to Público, em geral e do Direito Administrativo, em particu -

lar, não só é certo que se estará promovendo urna Administração 
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Pública em conformidade com a lei, corno é provável que, tecni

camente, se esteja optanto por um caminho mais econômico e se 

guro para obter-se os resultados que todos (usuários, empresá

rios, empregados governamentais, etc.) esperan de uma EFETIVA 

ação das OP. 

o desafio e o compronisso do autor é o de seguir rea 

lizando novos estudos e pesquisas nesse sentido, torcendo para 

que outras pessoas se sensibilizem e se interessem pelas que~ 

tões aqui colocadas. 



.100. 

BIBLIOGRAFIA 

LIVROS 

· ANTHONY, Robert N. Planning and Control Systems: _______ A_ 

Frarnework for Analysis, Boston, Mass., Harvard 

Business School, 1965. 

· ANTHONY, R. N. e HERZLINGER, R. E. Management Control in 

Nonprofit Organizations, Illinois, Richard D. Irwing, 

Inc., 1980. 

· ARAOJO e OLIVEIRA, J. B. Reorganizações Administrativas: 

Mitos e Perspectivas, Rio de Janeiro, COPPEAD, Relató 

rio Técnico n9 26, 1980. 

· ARAOJO LIMA, P. B. de. Sociedades de Economia Mista e a 

Lei das S.A., Rio de Janeiro, IBMEC, 1980. 

· BANDEIRA DE MELLO, C. A. Prestação de Serviços Públicos 

e Administração Indireta, são Paulo, Editora Revista 

dos Tribunais, 1983 . 

. Elementos de Direito Administrativo, são ----------------
Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1988. 

· BENNIS, W. G. Desenvolvimento Organizacional: Sua Nature 

za, Origens e Perspectivas, Porto Alegre, Edgar 

Blficher Ltda., 1972. 

· BLAKE, R. R. e MOUTON, J. S. - A estruturação de urna em

presa dinâmica através do Desenvolvimento Organizacio 

nal do tipo Grid, são Paulo, Edgard Blficher, 1972. 

· BRAI BANT I , R. (Coord.). Political and Administrative 

Development, Duck University Press, 1969. 

BIBLIOTECA 
FUNDAÇÃO GETÚLIO VAPlGAS 



.101. 

· BREWER-CARIAS, Allan R. Política, Estado y Administra 

ción Publica, Caracas, Editorial Caracas/Juridica , 

1979. 

· CAMPOS, Anna Maria. Em Busca de Novos Caminhos para a 

Teoria de Organização, Rio de Janeiro, Revista de 

Administração Pública, FGV, Jan/Mar, 1981. 

· CARAVANTES, Geraldo R. O Processo Decisório na Admi -

nistração Pública Brasileira: Considerações sobre 

algumas disfunções, Brasília, SEPLAN-SEMOR, Seminá

rio de Comportamento na Administração Pública, 1975, 

Mimeo. 

· CARDOSO, F. H. Uma Nova Definição de Direitos, são 

Paulo, Confluência, Jornal da FABES, Ago/Set, 1985. 

• CELTTIZ, C. et alii. Métodos de Pesquisa e Relações 

Sociais, são Paulo, Herder/EDUSP, 1965. 

• CHAPMAN, R. A. "Teoria Prismática na Administração pú 

blica: Uma Revisão das Teorias de Fred W. Riggs" , 

Journal of the Royal Institute of Public Aàministration 

24 Park Crescent, London, Winter 1966, Volume 44 , 

pp. 415-33 (Traduação de Cecílio A. F. Berndsen) . 

. CLASTRES, P. A Sociedade Contra o Estado - pesquisas 

de Antropologia POlítica, Rio de Janeiro, Francisco 

Alves, 1982 • 

. CORREA, Joaquim S. de O. O Exercício do Poder na Admi

nistração, Rio de Janeiro, Editora r::ocurrentário, 1977. 



.102. 

• CRETELLA Jr., J. 1000 Perguntas de Direito Administrativo, 

Rio de Janeiro, Editora Rio, 1982. 

• DA MATTA, R. A Casa e a Rua-Espaço, Cidadania, Mulheres e 

Morte no Brasil, são Paulo, Brasiliense, 1985. 

· DAHL, Robert A. Who Govern?, Yale University Press, 1961. 

· DEMO, P. Introdução a Metodologia da Ciência, são Paulo, 

Atlas, 1985. 

• DOWNS, Anthony. Inside Bureaucracy, Boston, Little Brown 

and Company, 1967. 

• DRUCKER, P. Uma Era ~e Descontinuidade, Rio de Janeiro, 

Zahar Editora, 1974. 

• ETZIONI, Amitai. Organizações Modernas, são Paulo, Pioneira, 

1976. 

· FAORO, R. Constituinte: A Verdade e o Sofisma, em SADER, E. 

(Org.) - Constituinte e Democracia no Brasil Hoje, são 

Paulo, Brasiliense, 1985. 

• FERREIRA, S. de A. Direito Administrativo Didático, Rio de 

Janeiro, Forense, 1985. 

• FRANCO, A. A. de M. Direito. Constitucional - Teoria da Cons 

tituição - As Cdn~tituições do Brasil, Rio de Janeiro; 

Forense, 1981. 

• FRIEDMAN, M. e FRIEDMAN, R. Liberdade de escolher - O Novo 

Li~eralismo Econômico, Rio de Janeiro, Record, 1979. 



.103. 

· GRACIA, O. M. Comunicação em Prosa Moderna, Rio de Janei 

ro, FGV, 1983. 

· GOUDMAN, P. S. e PENNINGS, J. M. New Perspectives on 

Organizational Effectiveness, San Francisco, Jossey

Bass Publishers, 1981. 

· HERZBERG, F. - The motivation to work, N. York, John 

Wiley & Sons Inc., 1959. 

· HILDEBRAND, D. K. et alii. Analysis of Ordinal Data, 

London, Sage Publication, 1977. 

· HIRSCHMAN, A. D. As Paixões e os Interesses-Argumentos 

Políticos a Favor do Capitalismo Antes de seu Triun

fo, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979. 

· HOBBES, T. Leviatan, Madrid, Editora Nacional, 1979. 

• HOOD, Christopher C. The Limits of Administration, 

Glassjow, John Willey & Sons, 1976. 

· HUBERT, Ingo H. A Estatal Eficaz: Mito ou Possibilida

de? são Paulo, Cultura Editora, 1983. 

· JAME"SON, S. H. (Coord.). Direito Administrativo, Rio de 

Janeiro, FGV, 1962. 

· LA TORRE, A. Introdução ao Direito, Coimbra, Livraria 

Almedina, 1978. 

· LIKERT, R. - Novos padrões de administração, são Paulo, 

Pioneira, 1971. 

__________ • Equipes interfuncionais: controle mais eficaz 

de custos, Rio de Janeiro, Incisa, série DE n9 lO, 

1976. 



.104. 

• LINDBLON, C. E. O Processo de Decisão POlítica, Brasíli~ 

Universidade de Brasilia, 1980. 

• MAQUIAVEL, N. O Principe, Brasilia, Editora da UNB, 1979. 

• MARCONI, M. de A. e LAKATOS, E. V. Técnicas de Pesquisa, 

são Paulo, Atlas, 1982. 

· MARINE, F. (Ed.). Toward a New public Administration

The Minnowbrook Perspective, N. York, Chandler, 1971. 

• MASLOW, A. H. - A theory of human motivationi in: 

V. DECI, E. - Management and motivation, selected 

readings, Penguim Books, 1979. 

· MATTOS, R. de A. Desenvolvimento de Recursos Humanos e 

Mudança Organizacional, Rio de Janeiro, LTC, 1985. 

• MAYO, G. E. - The social problems of an industrial Civi 

lization. Boston, Harvard Business School, 1945. 

• Mc CLELLAND, D. C. et aI. - The achievment motive, Nova 

York, Appleton-Century-Crofts, 1953. 

• Mc GREGOR, D. - Motivação e liderança, são Paulo, Brasi 

liense, 1973. 

• MElRELLES, H. L. A licitação nas Entidades Paraestatais, 

Rio de Janeiro, Revista de Direito Administrativo, 

abr/jun, 1978 • 

. Direito Administrativo Brasileiro, são Paulo, -----
Editora Revista dos Tribunais, 1985. 

______ • Licitação e Contrato Administrativo, são Pau

lo, Editora Revista dos Tribunais, 1987. 



.105. 

• MERQUIOR, J. G. A Natureza do Processo, Rio de Janeiro, 

Nova Fronteira, 198 

• MICHELS, R. Poli ti cal Parties. A Sociological Study or 

the Oligarchica1 Tendencies of Modern Democracy, 

G1encoe, I11inois, The Free Press, 1958. 

· MILLS, C. Wright. A Imaginação Sociológica, Rio de Janei 

ro, Zahar, 6~ Edição, 1982. 

· MINTZBERG, Henry. Why America Needs, But Cannot Have, 

Corporate Democracy?, Organizationa1 Dynamics, Spring 

1983, pp. 5-20. 

· MIRANDA ROSA, F. A. de. Direito, Justiça e Ideologia, 

Rio de Janeiro, Achiame, 1980. 

• MONTEIRO, Jorge Vianna. Fundamentos da política Pública, 

Rio de Janeiro, IPEA/INPES, 1982. 

• MONTEIRO, Jorge Vianna. Economia do Setor Público, Rio 

de Janeiro, IPEA/INPES, 1987. 

· MOSHER, Frederick C. Democracy and the Public Service, 

New York, Oxford University Press, 1968. 

• MOTTA, C. P. C. Práticas de Direito Administrativo, Belo 

Horizonte, Livraria Del Rey, 1986. 

• MURRAY, E. J. - Motivação e emoçao, Rio de Janeiro, Ed. 

Guanabara, 1986. 

• NISKANEN, W. Bureaucracy and Representative Government, 

A1dine, 1971. 

• NOGUEIRA, Danton. Administração Participante, Brasília, 

Editora Eixo, 1983. 



.106. 

· OFFE, Claus. Industry and Ineguality: The Achievement Principle 

in Work and Social Status, London, Edward Arnold, 1976. 

· PARSONS, T. Estructura y proceso en las sociedades modernas 

Madrid, Instituto de Estudios Politicos, 1966. 

· PEREIRA JÚNIOR, J.T. Tutela Administrativa, Rio de Janeiro, 

Plurarte, 1983. 

· PINTO, A.V. Ciência e Existência, Problemas Filosóficos da Pes 

guisa Cientifica, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1969. 

· PIQUEMAL, M. Direito da Função Pública, Lisboa, Editora Estam

pa, 1981. 

· RAMOS, A. G. Administração e Contexto Brasileiro, Rio de Janei 

ro, FGV, 1983. 

· REHFUSS, John. public Administration as a Political Process , 

New York, Charles Scribner's Sons, 1973. 

· REISMAN, W. N. Remédios Contra La Corruption? Cohecho, Cruza

dos y Reformas, México, Fondo de Cultura Econômica, 1981. 

· RIGGS, F. W. A Ecologia da Administração Pública, Rio de Ja

neiro, Ed. FGV, 1964. 

Administração nos Paises em Desenvolvimento - A 

Teoria da Sociedade Prismática, Rio de Janeiro, Ed. FGV , 

1968. 

• RIVLIN, A. Systematic Thinking for Social Action, Brooking 

Institution, Washington, 1971. 

• SANTOS, W. G. dos. Cidadania e Justiça, RJ. Ed. Campus, 1979. 



.107. 

· SCHULTZE, Charles L. The Politics and Economics of Publ1c 

~ending, Washington D. C., The Brookings Institution, 

1968. 

· SHERMERHORN, R. A. El Poder e La Sociedad, Buenos Aires, 

Editorial Pardos, 1963. 

· SIEGEL, S. Estatística não-paramétrica para as Ciências 

do Comportamento, são Paulo, Mc Graw-Hill, 1975. 

· SILVA, B. Assistência Técnica em Administração Pública, 

FGV, Cadernos EBAP, 1954. 

· SILVA, Fernando A. R. da. Finanças Públicas, são Paulo, 

Atlas, 1978. 

· SIMON, H. A. - A capacidade de decisão e de liderança, 

são Paulo, Fundo de Cultura, 1963. 

· SIMON, H. A. e MARCH, J. G. - Teoria das organizações, 

Rio de Janeiro, FGV, 1975. 

· SOUZA, Isabel R. de o. Gómez de. O Incrementalismo e a 

política Orçamentária Brasileira, Rio de Janeiro, 

IUPERJ, Tese de Mestrado, 1974. 

· THOMPSON, James D. Dinâmica Organizacional; Fundamentos 

Sociológicos da Teoria Administrativa, são Paulo, 

Mc Graw-Hill do Brasil, 1976. 

· TURNER, V. The Forest of Symbols, Ithaca, New York, 

Cornell University Press, 1967, Cap. I. 

· WAHRLICH, B. M. de S. Uma Análise~das Teorias de Organi

zaçao, Rio de Janeiro, FGV, 1986. 

· WEICK, Karl E. A Psicologia Social da Organização, são 

Paulo, Edgard BlHcher, 1973. 

· WILLOUGHBY, W. F. PrincipIes of public Administration, 

Washington, The Brooking Institution, 1927. 



.108. 

ARTIGOS 

· BANDEIRA DE MELLO, C. A. - Discricionariedade - Fundamen 

mentos, Natureza e Limites, Rio de Janeiro, FGV, Re 

vista de Direito Administrativo, out/dez, 1975. 

Natureza Essencial das Sociedades Mistas e 

Empresas Públicas: Conseqüências em seus Regimens, 

Rio de Janeiro, FGV, Revista de Direito Administrati 

vo, jan/mar, 1985. 

O Desvio de Poder, Rio de Janeiro, FGV, Re 

vista de Direito Administrativo, abr/jun, 1985. 

· BATISTA, M. M. C. e MEIRELLES, J. C. D. Estratégias e 

Metodologias de Apoio ao Desenvolvimento Pessoal, 

Profissional e Funcional, Rio de Janeiro, FGV, Revis 

ta de Administração Pública, abr/jun, 1984. 

· BENTO, A. M. e FERREIRA, M. R. D. A Prática da Pesqui

sa em Ciência Social: Uma Estratégia de Decisão e 

Ação, Rio de Janeiro, FGV, Revista de Administração 

Pública, out/dez, 1983. 

· BUTTERFIELD, D. A. e FARRIS, G. F. O Perfil Organiza -

cional de Likert: Análise Metodológica e Teste da 

Teoria do Sistema 4 no Brasil, Rio de Janeiro, FGV, 

Revista de Administração Pública, jul/set, 1973. 

· CEF/OPAS. Sistema de Administração e Desenvolvimento 

de Recursos Humanos - Modelo Geral, Rio de Janeiro, 

1979. 

Orçamento-Programa - Modelo Geral, Rio de 

Janeiro, 1979. 



.109. 

CDEUIO, E. C. A Organização "subjetiva" - Percepçoos e Atitudes , 

Rio de Janeiro, IUPERJ, 19 

Eficácia, Poder e Arrbiva1ência furaI, Rio de Janeiro, 

IUPERJ, 1981. 

· CUNHA, A. M. Educação em Administração PÚblica: Retrospectiva e 

Perspectiva da Experiência Nortearnericana e Ref1exãessobre o 

Caso Brasileiro, Rio de Janeiro, FGV, Cadernos EBAP, n9 6. 

· DALAND, R. T. A Administração Pública caro urra Ciência Política 

no Contexto Brasileiro, Rio de Janeiro, FGV, Revista de Adrni -

nistração Pública, jul/dez, 1969. 

· DRUCKER, P. 'lhe Corning of the New Organizatian, Harvard Business 

Review, Jan/Feb, 1988. 

· ESPAÇa:; E DEmTES. Experiências de Poder Lcx::a1. Anexo I, n9 3, 

Setembro de 1981, pp. 117-145. 

· FARACD, D. A Scx::iedade e os Grupos - O "Grupisno", Rio de Janei

ro, Coap. Militar, Editora de Cultura Intelectual, A Defesa Na 

ciana1, n9 730, rrar/abr, 1988. 

• FERREIRA, S. de A. O Direito Administrativo das Enpresas Gove~ 

nentais Brasileiras, Rio de Janeiro, FGV, Revista de Direito 

Administrativo, abr/jun, 1979. 

Atividades administrativas vinculadas e discricioná

rias. Poder vinculado e poder discricionário. Legalidade e 

rrÉrito do ato administrativo, Rio de Janeiro, rni1reografado,1988. 

• FISHER, F. Confiança pública e Responsabilidade pela Prestação 

de Contas - Uma discussão dos neios e naneiras pelas quais a 

nossa sociedade (a Anericana) exige prestação de contas por 

parte dos servidores públicos e representantes do povo, Audiên 

cias Se1ec.ionadas Latino-AIrericanas, 1982. 



.110. 

· FRANCO, A. A. de M. Por Uma Nova Constituição - As 

Aspirações Nacionais - Relatório de Pesguisa, Rio 

de Janeiro, em Revista de Ciência POlítica, INDIPO, 

FGV, Dez, 1984. 

· GUTIERREZ, L. N. S. Percepção do clima organizacional 

conforme o escalão hierárquico, Rio de Janeiro, FGV, 

Revista de Administração Pública, out/dez, 1988. 

· IPGE. Relatório do Seminário Inter-Regional sobre Sis 

temas de Controle de Empresas Públicas em Países em 

Desenvolvimento, Rio de Janeiro, FGV, Revista de Ad 

ministração Pública, abr/jun, 1980. 

· LIMA JÚNIOR, O. B. de. Burocratização, responsabilida

de social e desempenho organizacional, Rio de Janei

ro, IUPERJ, 19 

· LINDBLON, C. E. A Ciência do Muddling Through, Tradu

zido por Ivone da Costa Pacheco; de "The Science of 

the Muddling Through", in Public Administration 

Review, vol. XIX, n9 2, 1959. Reproduzido em CUNHA, 

Armando S. M. da. Textos da Disciplina PPO, CIPAD/ 

EBAP/FGV, 1978-80. 

· MARCOVITCH, J. Eficiência e eficácia organizacional na 

instituição de pesquisa aplicada, Rio de Janeiro, 

FGV, Revista de Administração PUblica, jan/mar, 1979. 

• MELLO, D. Lordello de. "Strategies and problems of 

public accountability under descentralization", 

trabalho apresentado em Seminário Internacional , 

Khartoun, Sudan, 1981. 



.111. 

· ME W , L. M. Contribuições das ideologias, 

crenças e mitos para a estabilidade ou desagregação 

do poder político, em: Revista Est. Po1it. Rio 

de Janeiro, jan., 1961. 

· MOTTA, Paulo R. Administração para o desenvolvimento; 

A disciplina em busca da relevãncia, Rio de Janeiro, 

Revista de Administração Pública, FGV, jul/set , 

1972. 

Variáveis que Condicionam o Comportamento 

na Administração Pública Brasileira; trabalho apre

sentado no Seminário de Comportamento na Administr~ 

ção Pública, Brasília, SEPLAN/SEMOR, 1975. 

Modernização administrativa: propostas 

alternativas para o estado latino-americano, nio de 

Janeiro, FGV, Revista de Administração Pública , 

out/dez, 1987. 

Razão e intuição: recuperando o ilógico 

na teoria da decisão gerencial, Rio de Janeiro, FGV, 

Revista de Administração Pública, jul/set, 1988. 

· NASCIMENTO, K. T. do. A Administração de Pessoal no 

Brasil e na França: Uma Tentativa de Emprego do 

Modelo Prismático, em Revista de Administração públi 

ca, n9 3, 1968. 

· PROCENGE. Caderno n9 7 - A Administração de Empresas 

Públicas num Contexto de Escassez de Recursos e 

Mudança Ambiental, Recife, Editora M. Inojosa, 1982. 

• RAMOS, A. G. Modelos de homem e teoria administrativa, 

Rio de Jan.eiro, FGV, Revista de Administração Públi

ca, abr/jun, 1984. 



.112. 

· RIGGS, F. W. Los burocratas y el desarrollo politico: 

uma concepción paradogica, em: La Palorooara, J. 

(Coord.) - Burocracia y el desarrollo politico , Bue 

nos Aires, Paidos, 1963. 

Reforma Administrativa como Problema de 

Equilíbrio Dinâmico, Rio de Janeiro, FGV, Revista de 

Administraçâo Pública, jul/dez, 1970. 

· SANTOS, R. S. Interesse público e interesse privado, 

Rio de Janeiro, FGV, Revista de Administração Públi

ca, jan/mar, 1987. 

· SCHEIN, E. H. Planejamento e Desenvolvimento de Recur

sos Humanos: Fatores de Eficácia das Organizações, 

Rio de Janeiro, INCISA - Série Desenvolvimento de 

Executivos - n9 26, 1978. 

· SCHICK, Allen. O Caminho para o PPO: Os Estágios da 

Reforma Administrativa, Traduzido por Márcia Melo 

Galliez; "The Road to PPB: The Stages of Budget 

Reform", Revista de Administração Pública, vol. 26, 

dez, 1966, reproduzido em CUNHA, Armando S. M. da. 

Textos da Disciplina PPO, CIPAD/EBAP/FGV, 1978-80. 

· SCHILLING, A. Sociedade da economia mista, Rio de Ja

neiro, FGV, Revista de Direito Administrativo, out/ 

dez, 1957. 

· SCHWARTZMAN, S. Da responsabilidade pública dos gover

nantes: paradoxos e perspectivas, Rio de Janeiro, 

FGV, Revista de Administração Pública, abr/jun, 1976. 

• Secretaria de Planejamento do Estado do Paraná - Indi

cadores de Modernização Administrativa (l~ parte), 

Rio de Janeiro, FGV, Revista de Administração públi 

ca, abr/jun, 1979. 



.113. 

· SILVA, A. do C.de- Problemas jurídicos do planejamento, 

Rio de Janeiro, FGV, Revista de Direito Administra

tivo, out/dez, 1987. 

· SILVA, J. M. Planejamento a curto-praz%rçamento-pr~ 

grama: teoria e prática, Maceió, 139 Congresso Bra 

sileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 18 a 

23 de agosto de 1985, Rio de Janeiro, FGV, Revista 

de Administração Pública. 

SOUZA, E. C. P. de. D~agnóstico de clima organizacio

nal, Rio de Janeiro, FGV, Revista de Administração 

Pública, abr/jun, 1977. 

Motivação, cultura e clima em orgaos públ~ 

cos, Rio de Janeiro, FGV, Revista de Administração 

Pública, out/dez, 1981. 

· SUSMAN, G. e EVERED, R. D. Uma Avaliação dos Méritos 

Científicos da Pesquisa-Ação, Tradução por Anna Ma

ria Campos, "An Assessiment of the Scientific M=rits 

of Action - Research", Rio de Janeiro, FGV, EBAP , 

1984. 

· VIEIRA, Paulo Reis e CAMPOS, Anna Maria. Em Busca de 

uma Metodologia de Pesquisa Relevante para a Admi

nistração Pública, Rio de Janeiro, Revista de Admi

nistração Pública, FGV, jul/set, 1980. 

· WAHRLICH, B. Evolução das ciências administrativas na 

América Latina, Rio de Janeiro, FGV, Revista de Ad

ministração Pública, jan/mar, 1979. 



.114 . 

. WALKER, J. W. Administração de Carreiras: Políticas 

e Sistemas, traduzido por Antonio Carlos F. Santos, 

de "Managing Careers: Policies and Systems" , Human 

Resources Planning, New York, McGraw-Hill Book 

Company, 1980; reproduzido em MESSEDER, J. E. C. 

Textos da Disciplina de Desenvolvimento de Recur -

sos Humanos - DRH, CIPAD/EBAP/FGV. 

ZAINA, N. M. da C. Percepção e análise de variáveis 

organizacionais e individuais em entidades públicas 

- esperanças e realidades, Rio de Janeiro, FGV, Re

vista de Administração Pública, jul/set, 1987 . 

. ZAJDSZNAJDER, L. Políticas governamentais e controle 

organizacional: reflexões sobre o caso brasileiro, 

Rio de Janeiro, FGV, Revista de Administração públi 

ca, jan/mar, 1979. 

A Administração Pública numa Encruzilhada 

Histórica, Rio de Janeiro, FGV, Revista de Adminis 

tração Pública, Out/Dez, 1984. 



,t 

ANEXOS 



ANEXO I 

- QUESTIOOÁRIOS RE\TISAIXl3 -



NíVEL DE CHEFIA : 

, ~ 

QUESTIONARIO . DE OPINIAO 

DIRETOR O 
SlIPERlHTENDEtm:· O 
GERENTE 

GERENCIAL COORDENA.DOR 
,." 

CH.DIVISAO 

A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO - SIPSAP 

O 
O 
O 

01 .. 0 sistema integrado de prestação de serviços e de atendime~ 

to ao público - SIPSAP, dispõe de meios materiais, financei 

ros, organizacio~ais e humanos necessários a programaçao , 

execuçao e controle dos serviços de manutenção preventiva e 

corretiva das redes e dos ramais prediais. 

I I MUITO 

CONCORDO 1_ 
TOTAL NCrcTl 

I eAS'I1INtf:, pouco I::: :~~~~ 1 pouco jBASTANTlI "UINTO l . J 
CONCO~OO ---:"-_ ... ~l .. __ -":'·- DISCORDO -_._--..,j~ DISCORDO 
MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTALMENTI 
DISCORDO CONCORDO 

02. O SIPSAP dispõe de meios materiais, financeiros, organizaci~ 

nais e humanos necessários a receber (através do balcão e do 

195) e a atender (diretamente e através de outras areas da 

Compa~hia) as demandas dos usuários. 

r J' MUITO I eAS'l1lNTI
1 
PO~CO i::-: I ~~~ ll'OUCO j BASTANTII .. UINTO I . J 

CONCORDO 100' __ -- CONCO~DO' • --1- . DISCOROO--·---..,joo1 DISCORDO 
TOTAI.NCNTl MAIS DO QUE . MAIS 00 QUE TOTALMEHTI 

DISCORDO CONCORDO 

'. 
.' 
\ 



NíVEL DE CHEFIA: 

, ~ 

QUESTIONARIO DE OPINIAO 
DIRETOR D· 
SUPERlH'TENDEHTE' O'· 
GERENTE 

GERENCIAL COORDENADOR 
,.., 

CH.DIVISAO 

D 
O 

·0 

03. O $IPSAP está sendo importante na redução dos níveis de 

perda de agua. 

I J MUITO ,eASTIlNnl POuco I~: :~~~ I POIJCO jIlASTANT~ MUINTO I. . .J 
CONCORDO ~'---- CONCOftDO ' ____ -·-DISCORDO-.....;.·--... r-l~DISCORDO 
TOTALMErtTE MAIS DO QUE MAIS 00 QUE TOTALfilENn 

DISCORDO CONCORDO 

-. 

04. Do ponto de vista do usuário, pode-se considerar adequado o 

funcionamento da area comercial. 

r T MUITO I eASTllN~1 POuco 

CONCORDO 1..1_--- CONCMDO 
TOTALMENTE MAIS DO QUE 

DISCORDO 

I ~: :~~~ I POUCO jllASTANTl1 MUINTO I . I' 
- - • DISCORDO -.....;..--..,r!...I DISCORDO 

MAIS 00 QUE TOTALfilENn 
CONCORDO 

05. Do ponto de vista do usuário, pode-se considerar adequado o 

funcionamento da area operacional. 

MUITO 
POUCO I pouco ',IIASTANT'I MUINTO I . J r J MUITO f eASTllNnl PO~O I =~~ 

, 1_.--':'" -D1SCORDo-.....:.·--..,r!.! DISCORDO 
CONCORDO 1..1---- CONCOftDO' -- - MAIS DO QUE TOTALfiIENn 
TOTALMENTE MAIS DO QUE 

DISCORDO CONCORDO 



NíVEL DE CHEFIA: 

, .. 
QUESTIONARIO DE OPINIAO 

DIRETOR O 
SUPERlHTENDEHTE' O 
GERENTE 

GERENCIAL COORDENADOR 
,.., 

CH.DIVISAO 

O 
O 
"O 

06. Pode-se considerar satisfatório o fluxo de informações que 

liga o SIPSAP a area comercial. 

,IIASlJINn

l 
POUCO 

CONCORDO ....... ..--- CONCOrtDO 
TOTALNtNU MAIS DO QUE 

DISCORDO 

.. . 

I MUITO I MUITO 
POUCO POUCO . -1-

I POIJCO jllASTAHTlI .. UINTO l. -J 
• DISCORDO __ o --."rI"" DISCORDO 

MAIS DO QUE TOTALMtHft 
CONCORDO 

07. Pode-se considerar satisfatório o fluxo de informações que 

liga o SIPSAP a area operacional. 

I I MUITO 'IIASlJINtE
1 

pouco I ~~~ :~~~~ I pouco jllASTANTl1 .. UINTO I . I 
CONCORDO "" • .--- CONcMDO --=----._-,._---..:'- DISCORDO --.,;... --.. rI~ DISCORDO 
TOTALNtNTE MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTALMtHft 

DISCORDO CONCORDO 

08. Os usuários estão satisfeitos com a qualidade, quantidade e 

regularidade dos serviços. 

: 

I I MUITO ,lIASTAtml pouco I =: ~~~~ I POuco jllASTANTl1 .. UINTO I . . ., " 
CONCORDO ... , __ -- CONCOItDO • _ _ ..L- DISCORDO ____ o --.... rI..! DISCORDO 

TOTALNtNTl MAIS DO QUE MAIS 00 QUE TOTALMtHft 
DISCORDO CONCORDO 

, 

\ 



NívEL DE CHEFIA: 

, ~ 

QUESTIONARIO DE OPINIAO 
DIRETOR O 
SUPER1HTENDENTE' O 
GEREH~ O 
COORDENADOR c:J GERENCIAL 

CH. DrvlSÃO -O 

09. Os usuários est?o satisfeitos com os preços dos setviços. 

r " MUITO I eASmNTt, pouCO I ::~~ :~~~ I POUCO jllll3TANTlI MUIHTO I J -
CONCORDO 10-1 __ -- CONCOffoo- • __ I ... _----&..I -OISCOROO-~·--... ..,j..lOISCOflOO 
TOTALMeNTl MAIS 00 QUE MAIS 00 QUE TOTAUltNTI 

DISCORDO CONCORDO 

-. 

10. A Companhia está sendo importante na promoção do desenvol

vimento econômico do Estado. 

I IlMJfTO 

CONCORDO ... 
TOTALMeNTe: 

, eASmNtt, POUCO 

CONcOffoo 
MAIS DO QUE 
DISCORDO 

I MUITO I MUITO 
~CO POUCO 

~iGiiiiW 

I POUCO jllASTANTl1 MUINTO l -J 
! DISCOROO-~!--.... ..,j...40ISCOflOO 

MAIS 00 QUE TOTALMtNTI 
CONCORDO 

\ 

11. A Companhia está sendo impo~tante na promoçao do desenvolv! 

mento social do Estado. . 

I eASmICTE, POUCO 

CONCORDO "1._-- CONcOffoo 
TOTALMtNTl MAIS 00 QUE 

DISCORDO 

" 

I ::~ :~~~~ I PO!Ico ;IIASTANTI I MUIHTO 1. . .J 
• --- • OISCOROO--·--.... ..,j..lOISCOROO 

MAIS 00 QUE TOTALMtNTI 
CONCORDO 



, ~ 

QUESTIONARIO DE OPINIAO 

GERENCIAL 

NívEL DE CHEFIA : 

DIRETOR D· 
SUPERlHTENDENTE' O'· 
GEREHTE 

COORDENADOR 
,.., 

CH.DIVISAO 

O 
O 

·-0 

B. ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - ADRH 

Dl. As pessoas nomeadas para a Diretoria possuem capacidade de 

mobilização de apoio político e/ou financeiro junto a líd~ 

res e organizações respresentativas do setor privado. 

: 

. 
l J MUITO , eASTANTE

1 
POuCO I "",ITO MUITO J POIIÇO jDASTANTlI MUINTO I. --I pouco pouco 

• DISCORDO • ..I DISCORDO CONCOR:>O '- CONCOftOO --TOTAL,.tNTt: MAIS 00 QUE MAIS 00 QUE TOTIILMEHTI 

DISCORDO CONCORDO 

\ 

02. As pessoas nomeadas para a Diretor.ia possuem capacidade de 

mobilização de apoio político e/ou finahceiro junto a líd~ 

res e organizações representativas do setor governamental. 

r l-MUITO 

CONCORDO '
TOTAUltNU 

, eASTANTE

1 
pouco 

CO NCOItDO' 
MAIS DO QUE 
DISCORDO 

, 

I foIIJlTO MUITO J POUÇO 'IIIASTANT'I MUINTO I -I' 
POUCO pouco 

• ____ ~DISCORDO--·--,.rlI"IDIScOROO 
MAIS 00 QUE TOTALMEHTI 
CONCORDO 

• 



, 

, ... 
QUESTIONARIO DE OPINIAO 

GERENCIAL 

NíVEL DE CHEFIA: 

DIRETOR O 
SUPERI~NDEHTE' O 
GERENTE O 
COORDENADOR O 
CH. DIViSÃO . O 

03. As pessoas nome~das para a Diretoria possue~ capacidade de 
I 

mobilização de apoio político e/ou financeiro junto a lide 

res e organizações representativas da comunidade, em geral. 

I I WITO 

CONCORDO '
TOTALliltlCTt 

I B4S1J\N~, POUCO I~: I :~~~ I POUCO jlASTANTl1 MUINTO I -J -
CONCOltoo -....:.... ---._ .... -_--..... -OISCOROO-....;..·--.... ..!jDISCORDO 
MAIS DO QUE MAIS 00 QUE TOTALMENTI 

DISCORDO CONCORDO 

04. A Diretoria tem capacidade para conceber e implementar pr~ 

jetos que harmonizem os interesses da Companhia, -do setor 

governamental, do setor privado e da comunidade, em geral • 

, BASTANTE, POUCO 

CONCORDO 100'-_-- CONCOItOO 
TOTALMtl'tTt MAIS 00 QUE 

DISCORDO 

.. 

I MUITO I MUITO 
POUCO POUCO 

. ........ 
1 f'O\JCO jlASTANTlI MUINTO l. -.J . 
• DISCORDO -....;... --... .,{..! DISCORDO 

MAIS 00 QUE TOT4LMENTI 
CONCORDO 

, 

05. A Dire'toria tem capa'cidade para motivar e engajar o corpo 

funçional na implementação dos ·projetos da Companhia.-

r I O I pouco 'IIASTANTII MUINTO I . I • . MUITO ,BASTANTE, P'OU.CO I MUITO MUIT 
POUCO POUCO 

COHCORDO 1001 __ -- CONCOItOO' -...:..--., ___ I· ___ -~·-OISCORDO -~. --... .,{.-t DISCORDO 
TOTALloItl'tTt MAIS 00 QUE MAIS 00 QUE TOTALMtNTI 

DISCORDO CONCORDO 

, 



NívEL DE CHEFIA: 

, ~ 

QUESTIONARIO DE OPINIAO 
DIRETOR O 
SUPERlHTENDENTE' O 
GERENTE 

GERENCIAL COORDENADOR 
,." 

CH.DIVISAO 

O 
O 
O 

06. A grande maioria das deliberações da Diretoria sao obtidas 

por consenso. 

I J IMfO 

CONCORDO ... 
TOfAUltNfl 

, eASTA'ft~1 POUCO I =~~ . :~~1~ t POUCO j8ASTANTll IIUINTO I . I· 
CONCOItOO • .. ~.L-OlSCORDO-~' ---....{oo4 DISCORDO 
MAIS 00 QUE MAIS DO QUE TOTALMENn 

DISCORDO CONCORDO 

07. Os diretores . (individualmente) revelam coerência e coesao 

na implementação das deliberações da Diretoria (colegiada) . 

.. 

I J MUITO ,eASTAImI pouco I::: :~~~ 1 PO\ICO j8ASTANTlI "UINTO I . . . J 
CONCORDO ... 1 .. .,---- CONCO~OO _--:..' ---.._-, ...... ----..I.'-OlSCORDO -~' ---....{oo4DISCORDO 
TOTALMENTl MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTALMENn 

DISCORDO CONCORDO 

08. Nas nomeações para .cargos de Chefia, ~m geral sao escolh·i

dos os melhores titulares dos cargos de chefia de nível 

hierárquico imediatamente inferior. 

r '.MUlTO f eASTANnl PO~co I ::~~ :~~~~ I pouco j8ASfANTlI 

CONCORDO ... , .. _-- CONCO~OO' _--:..' ---._-I ...... ----..I.·-DISCORDO • 
TOTALMENTl MAIS 00 QUE MAIS 00 ,QUE 

DISCORDO CONCORDO 

IIUINTO I . J . 
.. I DISCORDO 

TOTALMENn 



. 

, ~ 

QUESTIONARIO DE OPINIAO 

GERENCIAL 

H ívEL DE CHEFIA : 

DIRETOR D· 
SUPERJHTENDEtm:" O"· 
GERENTE O 
COORDENADOR O 
CH. DIViSÃO • . O 

09. Os rrelhores especialistas em elaboração de projetos ou aperaçao e na 

nute"nção de sisterras de abastecirrento de água e esgotarrento sanitário 

são privilegiados quando da escolha de ocupantes de cargos de c.'1efia. 

: 

r 1 MUITO I 8AS"nINtE

1 
POUCO I'""'" IM'''. I POUCO jeASTANTlI MUINTO I I POUCO POUCO 

o DISCORDO o rlDlseoRDO CONCORDO lo.. CONcMoo . ... ........ 
MAIS DO QUE MAIS DO aUE TOTAU\Ert~ TOTAUltNU 

CONCOROO DISCOROO 

10. Os Superintententes e gerentes têm capacidade de organizar, dirigir e 

coordenar os recursos nateriais, financeiros, organizacionais e hurra

nos, na inplernentação dos projetos e atividades da Companhia . 

. 
1 pepco jeASTANTl1 MUINTO I. ".1' r J MUITO , 8ASlJINTC

1 
pouco I MUITO MuiTO 

POUCO POUCO . o DISCORDO • r(OlseORDO CONCORDO 1_ CONcMoo --TOTALMtftU MAIS 00 QUE MAIS 00 aUE TOTALMEN~ 

DISCOROO CONCOROO 

. .:, 

11. Os SUperintendentes e ger~tes têm capacidade para coordenar a inter~ 

pendência entre diretores e chef ias operacionais •. 

r Ta.JITO 

CONCORDO ... 
TOTALMtftU 

I 
8AS"nINTC pouco 'I .... ITO MUITO I " POUCO pouco 
CONCO~DO" o __ 

MAIS DO QUE 
DISCOROO 

I POUCO jDASTANTl1 MUINTO I . I' 
o DISCORDO _--=-o ---.r(,.{ DISCOROO 

MAIS 00 QUE TOTALMENTI: 
CONCOROO 



12. 

, ~ 

QUESTIONARIO DE OPINIAO 

GERENCIAL 

NíVEL DE CHEFIA: 

DIRETOR O 
~NDENTE'D 
GEREHTE O 
COORDENADOR c:J 
CH. DIViSÃO . O 

As pessoas nomeadas para cargo de Chefe de Divisão ou equiv~ 

lente t~m capac{dade para orientar e supervisionar ~ realiza 

çao das tarefas operacionais. 

I I ~VITO , IDAS~KU;I pouco , JNITO MUITO J POUCO j8ASTANTlI MUINTO 1 'I pouco pouco 

CONCORDO ... CONCOFtOO 
. .. - • DISCORDO • ...!OI9COROO 

TOTALMtNTl MAIS DO QUE MAIS 00 QUE TOTIILMtHT1! 

DISCORDO CONCORDO 

13. Na nomeação para cargo de Chefia, o critério do mérito prev~ 

lece sobre o critério da simples confiança pessoal. 

, I JN~O 
CONCORDO .... 
TOTALMtNTE 

r e~KT1!1 POUCO 

CONCOFtOO 
MAIS DO QUE 
DISCORDO 

, JNITO I MUITO 
POUCO POUCO 

. ........ 
11'0\.1<:0 j8ASTAHTII MUINTO I. ' :1 . 
• DISCORDO -.-.;.'--..,..I..t Ol9COROO 

MAIS DO QUE TOTALMEHT1! 

CONCORDO 

, 

14. Periodicamente, sao oferecidas,com igualdade de oportunidades 

treinamento em proaramasd'e desenvo~vir~1ento gerencial 

ocupantes de cargos de chefia. 

I J JNITO , e~Ku;1 pouco I JNITO MUITO 1 pouco jDASTAHTlI 
MUINTO ., ' I 

pouco pouco 

...!OI9COROO 
CONCQR:>O ... CONCOFtOO 

. .. - •. DISCORDO • 

TOTALloItNTE MAIS 00 QUE MAIS 00 QUE TOTAUIEHT1! 

DISCORDO CONCORDO 



, ~ 

QUESTIONARIO . DE OPINIAO 

GERENCIAL 

NívEL DE CHEFIA : 

DlRElOR O 
8UPERIHTENDEHTE· O 
GERENTE 

COORDENADOR 
,." 

CH.DIVISAO 

O 
O 
-0 

15. Os ocupantes de cargo de chefia que ascendem do nível oper~ 

cional para o gerencial e deste para o diretivo, sao subm~ 

tidos a treinamento em programas de desenvolvimento geren

cial especiais, que facilitem a adaptação ao novo nível. 

I j wrro 

CONCORDO ... 
TOTALNtltTl: 

, BASTANTe

I 
pouCO 

CONCOftoO 
MAIS 00 QUE 
DISCOROO 

I .... ITO I .. UITO 
rouco POUCO 

. ........ 
I PO\ICO jDASTANTl1 .. UINTO I. . . .1 
• OISCOÁDO-~·--.... ..!f11'4 DISCORDO 

MAIS DO QUE TOTALMU,. 

CONCORDO 

, 

16. Os programas de desenvolvimento gerencial especiais prevem 

um perf~l de pessoal qualitativamente distinto entre os ní

veis operacionais, gerencial e diretivo. 

l I· .... rro 

CONCORDO ... 
TOTALNtltTl 

, BASTANTe

I 
POU.CO 

CONCOItOO· 
MAIS DO QUE 
DISCORDO 

I .... ITO I .. UITO 
rouco POUCO ...... 

I POUCO jlASTANTl1 "UINTO l . J 
, DISCORDO -~. --,...!f11'4 DISCORDO 

MAIS DO QUE TOTALMEN" 

CONCORDO 

17. Considerando-se as características da' Co.mpanhia e as do meE 

cado em que atua, o plano de cargos (especificação dos trab~ 

lhos) e salários (renumeração pelos trabalhos) é satisfatório. 

r ,. wrro , BASTAN,., po~co I =~ ~~~ 1 pouco jlASTANTl1 "UINTO I . J . 
CONCORDD .. , ... _-- CONCOItOO· --!.' ---._-I._---.....I.'-OISCOROO-~·--,.rlf11'4 DISCORDO 
TOTALNtltTl MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTALMEICT! 

DISCORDO CONCORDO 

~. 



\. 

" 

NíVEL DE CHEFIA: 

, ~ 

QUESTIONARIO DE OPINtAO 
DIRETOR O .. 
SUPERJHTENDEHTE' O . 
GERENTE 

GERENCIAL COORDENAOOR 
,..., 

CH.DIVISAO 

O 
O 

·0 

18. No geral, pessoal administrativo ingressa na Companhia atr~ 

ves de concurso. 

I J ",,",ITO I BASlJINtr: pouco ~I",,",ITO MUITO I . rouco POUCO 

CONCORDO ... ,_--- CONCO~DO ' ... _ 
TOTALNtNTf MAIS 00 QUE 

DISCOROO 

I pouco jDASTANTlI MUINTO I J 
• DISCORDO -~·---.rllI"'1 DISCORDO 

MAIS 00 QUE TOTALlAtNTI 

CONCORDO 

19. No geral, pessoal técnico ingressa na Companhia através de 

concurso. 

I J WTO 

CONCORDO ... 
TOTALNtNTI 

I eASlANTlI POUCO I::~ ~~~~'I POyCO jllASTANTlI MUINTO I. . ,I· 
CONCO~DO _-!-' ---, ...... I· ... _r---'"'-DISCORDO--·--'rI,.,DISCORDO 
MAIS 00 QUE MAIS 00 QUE TOTALlAtNTI 

DISCOROO CONCORDO 

';' 

20. No geral, a cultura e/ou o clima. da COIpanhia não sao tolerantes 

com práticas ilegais quanto à administração de pessoal. 

MUITO 
POUCO I pouco ',IlASTI'NTII MUINTO I . I· I I MUITO ,eASlANtE

1 
pouco I::~ 

CONCORDO h'_--- CONcMDO -~' ---. ...... 1, __ ---"-DISCORDo-~·--...... ..-I1 DISCORDO 
TOTALNtrtU MAIS 00 QUE MAIS DO QUE TOTALlAtNTI 

DISCORDO CONCORDO 

• 



NíVEL DE CHEfiA : 

, ~ 

QUESTIONARIO DE OPINIAO 
O DIRETOR 

SUPERJ~NDEHTE' O 
GEREHTE 

GERENCIAL COORDENADOR 

CH.DIVISÃO 

O 
O 
'O 

21· No geral, a cultura e/ou o clima da Ccnpanhia nao sao tolerantes 

com práticas ilegais quanto à administração de recursos financeiros. 

r J .... ITO ,eASTANTE, pouco I::~ :~~~ I PO\JCO j8ASTANTlI NUINTO I.·J 
CONCORDO "" ... ._-- CONCOftOO _-=-_-.. ... _f. ___ ----L·-OISCORDO --.,;;,' --.... rllO"! DISCORDO 

MAIS 00 QUE MAIS 00 QUE TOTALII!EHTE TOTALMtNTl 
DISCOROO CONCORDO 

';' 
, 

22. Os empregados possuem conhecimentos mínimos de Direito, em 

especial de Direito Administrativo, que lhes permitam ide~ 

tificar açoes ou omissões internas que impliquem em desvio 

de finalidade, abuso ou excesso de poder. 
,-. 

-

.. 

r J'MUlTO I MUITO "UITO t poucO j8ASTANTI'1 NUINTO l J pouco pouco 
I eASTANTE, POu,co 

. 'OISCORDO ' ri DISCORDO COrtCOROO 1- CONCOItOO' --TOTAUltl'CTl MAIS 00 QUE MAIS 00 QUE TOTALlI!tNn: 

DISCORDO CONCORDO 

';' 

23. ' No geral, não existe represália da Carpanhia a errpregado que u ti -

1iza a via judicial para reivindicar .direito pessoal supost~ 

mente prejudicado. . 

r I' MUITO J eASTANTE, PO~co I =~ 1 :~~~ I pouco j8ASTANTlI NUINTO I ' J 
--ROO ~'-"-- CONCOItDO' --=-. ---. ..... -_---.:..' -DISCORDO --.,;;,' --.. ri,,", DISCORDO 
••• ,...... .- MAIS DO QUE TOTALII!ENn: 
TOTALMtNTIt MAIS 00 QUE 

DISCORDO CONCORDO 

';' 

~--------------------------------------------------------------------'~ 



,\ \ 
\ 

NívEL DE CHEFIA : 

, ~ 

QUESTIONARIO DE OPINIAO 
DIRETOR O 
SUPERlNTENDEHTE' O 
GERENTE 

GERENCIAL COORDENADOR 

'" CH.DIVISAO 

C. PLA~EJAMENTO,ORÇAMENTAÇÂO E CONTROLE ANUAL - POC 

O 
O 
O 

01 .. Os objetivos e metas que integram os planos da Companhia, no 

curto prazo (anual) ,são compatíveis com os interesses dos 

empresários do s~tor. 

, I WITO 

COIiCORDO '
TOTALMtl«Tt: 

: 

I 
c~mllT% pouco I WITO ,",UITO 1 pouco l'II~TANTt: I IoIUIH1O l . J . I . pouco pouco 

CONCMOO --'--___ ... I~...I-OISCORDO-~·--.,..-!~ DISCORDO 
~AIS 00 QUE MAIS. 00 QUE TOTALMtN~ 
DISCORDO CONCORDO 

02. Os objet.ivos e metas que integram os planos da Companhia ,. no 

curto prazo (anual) ,são compatíveis com os interesses das 

outras duas esferas de governo (municipal e federal). 

I J WlTO I e~IIT%1 POu.co I =~ :~~~ 1 pouco ie~TAHTII .. UIH1O I . J . 
COIiCORDO ,",,-_"""-- CONcoFfoO • _ ~...I-DISCORDO __ o --...... II"'\! DISCORDO 
TOTALMtl«Tt: ~AIS 00 QUE MAIS DO QUE TOTALMtN~ 

DISCORDO CONCORDO 

.. 

03. Os obj~tivos e metas que integram os planos da Companhia, no 

curto prazo (anua1),sãocompatí:veis com·os interesses da c~ 
-

munidade,emgera1. 
. : 

: 

r I WITO I ~1It: PO\.'CI' I Nlll!\) " ~uITO ) pouco ie.~TANtrz I "UI"'10 1 . J . I . roJco I PC\lCO I : . 
CONCllRDO ""',..._-- CO~C()FfOO _.....:.... - ___ , __ - • ..:-D1SCORI)O ----.... r·..j DI'lconDO 

r',AIC:_ !""O "ur I M:,15 DO aVE TOTALMtN~ TOTAUoltNT( .., _.... • 
DISCORDO CONCOROO 

~ 
---~~---------------------------



, ~ 

QUESTIONARIO DE OPINIAO 

GERENCIAL 

NívEL. OE CHEFIA : 

DIRETOR O 
SlJPERÜ:lTENDENTE' D 
GERENTE O 
COORDENADOR O 
CH.OIVISÃO ' O 

04. Os objetivos e rreta,s são estabelecidos e os recursos são al<X::fdos dentro 

de um processo participativo e negociado, com todos os níveis hierárquicos 

envolvidos. 

r J WlTO I e~N'T%1 POu~o 
CONCORDO \00"'..---- CONCO~OO 
TOTAL.Mtl(t[ ~AIS 00 QUE 

DISCORDO 

I INIT'O \litUITO , POUCO ',DASTANT'l litUINTO I ' J ' 
POUCO POUCO, 

• .. _ .:..- DISCORDO -~._-.,~r1 DISCORDO 
MAIS, 00 QUE TOTAL.MEMn 
CONCORDO 

05. No geral, e aplicado um sisterra de planejanento, orçarrentação e controle 

anual, através do qual a Corrpanhia orienta e controla sua gestão no CU!:. 

to prazo. 

r J INITO 

CONCORDO "
TOTAL.MtNTE 

I 
e~N'T% pouCO 

I ' 
CONcMDO 
~AIS 00 QUE 
DISCORDO 

, WIT'O \ .. UITO 1 pouco ·,DASTANT'l "UINTO , . j 
pouco . pouco 

• ~':"-DISCORDO -~. --..... II'i\ DISCORDO 
.. . MAIS DO QUE TOTALMEMn 

CONCORDO 

06. O processo de planejanento, orçarrentação e controle anual inclui, na pra . -
tica, estas fases ou 6equivalen:tes) :a) sensibilizâção da Ccrrpanhiã.;, b) a~ 

liação de resultados e identificação de necessi.dádes futuras; c) formula

ção de diretrizes gerais; d) formulação dos ~rograrras de trabalho e dos 

orçarrentos setoriais e globais . 

. 1 PO\.ICO jDASTANT'"l MUINTO I. .J I I MUITO , eAS11INtt

l 
pouco IINITO "UITO 

pouco pouco 

CONCORDO .... CONcMDO 
. ,.. - • DISCORDO • ~DISCORDO 

TOTAL.MENTE MAIS 00 QUE MAIS 00 QUE TOTAL.MEMtt 
DISCORDO CONCORDO 



. 
NIVEL DE CHEFIA: 

, ... 
QUESTIONARIO . DE OPINIAO 

DIRETOR O 
SUPERlNTENDENTE' O 
OEREHTE 

GERENCIAL COORDENADOR 
,.., 

CH.DIVISAO 

O 
O 
-O 

07. O processo de planejamento, orçamentação e controle anual 

inclui, na prática esta fase ou ~quivalente): e) controle 

da utilização dos recursos físicos e financeiros e da pr~ 

dução dos bens e serviços correspondentes. 

r I aMTO 

CONCORDO ... 
TOTALNtrtT[ 

, eAS1'J\NlX, !'OUCO 

CONCO~OO 
fílA1S DO QUE 
DISCORDO 

I toIUlTO I "'UITO ll'OUCO ·IDASTANTlI "UINTO I . ,-
rouco pouco 

• ... ___ ~OISCOROO---=-·--.., .. ~IDISCDRDO 
MAIS DO QUE TOTAL""tN~ 

CONCORDO 

, 

08. O processo de planejamento, orçamentação e controle anual 

inclui, ·na prática, esta fase ou ~quivalent~: f) avaliaç~o 

dos resultados ou benefícios finais. 

I' I- MUITO I eASTANTt, !'Ou_co 

CONCORDO ~ ... _-- CONcMoo-
TOTALMCNTl MAIS 00 QUE 

DISCORDO 

'. 

I toIUlTO "'UITO 1 !'Ouco ·IDASTANTlI .. UINTO I -, 
I'OUCO pouco, I 

• ____ -·-DISCOROO-~·--... rI~ DISCOROO 
MAIS DO QUE TOTALMtrnt: 

CONCORDO 

0'9. Os diretores participam realrnent!e das fases "a", "b", "c", 

e Há" indicadas acima. 
~ .:. ~~. 

: . 

I I MUITO ,eAS1'J\~I!'Ouco I::: :~~~ ll'OUc~" jlASTANTlI "UINTO I ·1 
CONCORDO ~I ___ -- CONcoffoo _....:... -__. ..... -t._-----'==--'==. DISCOROO-~·--... r!~ OISCORDO 
TOTALMCNT[ MAIS 00 QUE - MAIS 00 QUE TOTALMtNn 

DISCOROO CONCOROg 

\ 



, ~ 

QUESTIONARIO DE OPIN~AO 

GERENCIAL 

NíVEL DE CHEFIA : 

DIREtOR D· 
SUPER1HTEHDENTE' O . 
GERENTE 

COORDENADOR ,.., 
CH.DIVISAO 

O 
O 

·0 

10. Os diretores participam realmente da fase "e" :ipdicada acÍlIB.. 

I I MUITO 

CONCOt\OO ... 
TOTALMeNTE 

IIIASTAN~I pouco 

CONCOftDO 
MAIS DO QUE 
DISCORDO 

':. 

I MUITO I MUITO 
POUCO POUCO ... ~ 1 PO\Jco j8ASTANTlI "UINTO I. ' . J 

• DISCORDO _-...:.'--.,r-!~ DISCORDO 
MAIS 00 QUE TOTALMeN~ 

CONCORDO 

11. Os -diretores -partic ipam realmente da fase "f" indicada acÍlIB.. 

I' JUlnTO 

CONCORDO ... 
TOTALMeNTE 

, IIASTA"~I po~co 

CONCOItDO' 
MAIS 00 QUE 
DISCORDO 

':. 

'

MUITO I MUITO 1 pouco '18ASTANTII .. UINTO I -J 
pouco pouco 

• ____ ~ DISCORDO -.......;... ---. .. ",,~ DISCORDO 
MAIS DO QUE TOTALME:N~ 

CONCORDO 

12. O processo de planejamento, orçarcentação e controle anual e real,!. 

zado éom auxílio de computadores. 

I .1 MUlTO IIIASTAN~1 pouco I:::' ~~~ 1 pouco j8ASTANTII "UINTO I -J 
CONCORDO ... ""_-- CONCOItDO _.....:.·--..... ~I .. _ ...... -~· -DISCORDO _-...:.·--, ... ..-ll DISCORDO 

.'AIS 00 QUE MAIS 00 QUE TOTALME:~ 
TOTALMeNTE .. , 

DISCORDO CONCORDO 



\. 

, ~ 

QUESTIONARIO DE OPINIAO 

GERENCIAL 

NíVEL DE CUEFIA : 

DIRETOR O 
~NDEHTE'O 
GEREHTE 

COORDENADOR 

CH.DIVISAO 

O 
O 
'O 

13. A contabilidade.encontra-se atualizada (~ capaz de Iproduzir 

estados financeiros até 15 dias após a ocorrência do fato gerador) . 

I I wrro 

CO/tCOROO .... 
TOTALNCNU 

I DASmNTE

1 
!"OUco I::: ::~~ J pouco jIlAST"NT11 MUINTO I. 'J 

CONCO~DO -...;·=----:--... _ ... 1 ... _,,,_-·..:.,· -DISCORDO __ o --..... ooIloI!ICOROO 
MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTALMENTE 

DISCORDO CONCORDO 

, 

• 



NíVEL DE CHEFIA: 

, .. 
QUESTIONARIO DE OPINIAO 

DIRETOR O, 
SUPCRlNTENDENTE' O'' 

GERENCIAL 

D. SISTEMA NORMATIVO - SN 

GERENTE 

COORDENADOR 
IV 

CHoDlVlSAO 

O 
O 

·0 

01. Os atos administrativos que envolvam compra de materiais ou 

equipamentos, venda de bens da Companhia, realização de obras 

ou prestação de serviços por terceiros, atendem à legislação 

federal e ,estadual aplicável. 

I I IoIIIITO I IIA5lJ\KU
1 
POu~o 

eOHCORDO 1-01-.,._-- CONcMDO 
TOTALMt/(T[ "'AIS DO QUE 

DISCORDO 

I IoIUITO I ",uITO J pouco o,IIASTANTE I MUINTO I ' J ' 
rouco POUCO" 

o _ _ ,..L- DISCORDO __ o --... rI"" DISCORDO 
MAIS DO QUE TOTALMtNn 

CONCORDO 

, 

02. A Companhia possui "regulamento de contratações", ou equiva

lente, onde estabelece os critérios e situações em que fará ' 

contratação direta (quando for o caso) ou licitação propria

mente dita, respeitando os princípios de: a) formalidade mí

nima; ,b) igualdade entre proponentes; c) sigilo na apresent~ 

çao de propostas; d) vinculação ao edital ou convite; e) ju! 

gamento objetivo; f) adjudicação compulsória ao vencedor . 

I I MIlITO ,IIASTANU
1 
POu~o 

COHCORDO ,1-0_..---- CONCMDO 
TOTALMt/(T[ "'AIS 00 QUE 

DISCORDO 

.. 

I IoIUITO MUITO J pouco o,eAS',ANTlI MUINTO I ." rouco POUCO 

_ _ • DISCORDO • ri DISCORDO 

MAIS, 00 QUE TOTALMENn 

CONCORDO 

, 



NíVEL DE CHEFIA: 

, ... 
CUESTIONARIO DE OPINIAO 

GERENCIAL 

DIRETOR 

GERENTE 

COORDENADOR 

CH.DIVISÃO 

o 
O 
O 
O 
-O 

03. Esse "regulamento de contrat~c6es" e aplicado, na prática. 

[ j WITC 

(;OHCIJRDO 1-
TUTAl .. CNTf 

I 
eA!lTIIHT.t: pouco I "I,lIro 'I' Io(U'TO ) pouco ·,e/.!l'ANu'l IiIU'"'O i ' -I . I . f'OUCO pouco, I 
CONCOROO _...:--_. __ -r~ • ..!- DISCORno ---='---.~ DlsconDO 
~A'S 00 QUE , W.I5 00 OVE TOTAlMEltTl 

DISCORr)O CONCORDO 

, 

04. A Companhia p.ossui "regulamento de serviços", ou equivalente, 

que define diréitos e deveres da Companhia e dos usuários • 

I I WITO 

CONCORDO ,
TOTAl .. CNTE 

.. 

I IIASTIIHU, pouco I =: :~~~~, POUCO jeASTANTlI "UINTO I . I . 
CONCMOO --=---__ -1, ___ -' - DISCORDO _-'-o --., .. ...!! DISCORDO 
~AIS 00 QUE MAIS DO QUE TOTAlloltH~ 

DISCORDO CONCORDO 

'; 
, 

05. Esse ~regulamento de serviços" e aplicado, na prãtica. 

: 

[ IINITo. ftASTIIHU' POuco " )o!IlITO II "'UITO l pouco 'leASTANTI'1 "UINTO I . 1 _ _ I I· P'OCco pouco . -
CONCORDO ~~_-- 'CONCORDO ---=-______ ..!-DISCORDO -~. --"'''''~ DISCORDO 
'\'OTAt.. .. CNTf \Ç\AIS 00 QUE ! MAIS 00 QUE TOTAlIolEHT1t 

DISCORDO CONCCt?OC 

, 
.~ 

• 



, ~ 

QUESTIONARIO "DE OPINIAO 

GERENCIAL 

NíVEL DE CHEFIA : 

O DIRETOR 

SUPERUfTENDENTE' O 
GERENTE 

COORDENADOR 
,.., 

CH.DIVISAO 

O 
O 
-O 

06. A Companhia possui "manual do sistema integrado de prestação 

'de serviços e atendimento ao p6blico", ou equivalente, que 

-define os critérios, normas e procedimentos operativos sobre 

atendimento ao p6blico, sobre programaçao, execuçao e contr~ 

le da manutenção ~reventiva e corretiva de redes e ramais 

prediais e sobre o fluxo de informações que liga o sistema 

ao conjunto da Companhia. 

r I !AlITO 

COtlCORDO ... 
TOTAL.MtNTf 

I C~'!l\Hl%1 pouco 

CONCO~DO 
~AIS 00 QUE 
DISCORDO 

.. 

1
l0ii.i110 I .. VITO J POUCO 'IIIASTANTEI JoIUINTO I -J -
rouco pouco, 

, _ ~~DISCOROO--·--, .. I"1{ DISCORDO 
MAIS 00 QUE TOTAL.MUn 

CONCORDO 

'" 

07. Esse "manual do sistema integrado de prestação de serviços 

e atendimento ao p6blicd' é aplicado na'prátic~. 

I I !AlITO 

eOtlCORDO ... 
T{\TAL.MtNn: 

, 1)~H'I%i 1"O .. t'0" '1l0ii.i110 I' MUITO ; POUCO ',IIAST'ANTE 1i NUINTO I I I - pouco rouco 1 1,_ 

CONCO~OO -: "1 __ -~OISCORDO __ o --"Ii..,.{o-! OIS::OilOO 
Jt!A!$ 00 QUE " t.WS DO QUE TOTAL.MENn 

OISCOROO CUNCORDO 

-, . 
C 

I , , 

, 



NíVEL DE CHEFIA: 

I ~ 

QUESTIONARIO DE OPINIAO 
DIRETOR O, 
SUPERlHTENDEHTE' O" 

GERENCIAL 
GERENTE 

COORDENADOR 
,.., 

CH.DIVISAO 

O 
O 

.0 

08. A Companhia possui "manual de planejamento, orçamentação e 

controle anual", ou equivalente, que defin~ os crit~rios , 

normas e procedimentos operativos sobre estabelecimento de 

objetivos e metas de curto prazo, alocação de recursos, con_ 

trole da execuçao, avaliação e replanejamento. 

, .) WITO I e~K'Il':1 pouco 

eotlCOlIDO ....... _-- CONCOftOO 
TOTALMtNT[ I'IAIS 00 QUE 

DISCORDO 

, 

\ 

wlTO IIoIUITO 1 pouco ',ISASTI\NTlI IoIUINTO I . J . 
pouco pouco, 

• ~";"DISCOROO--O--... ...!..., DISCORDO 
... . MAIS 00 QUE TOTALMtN~ 

CONCORDO 

, 

09. Esse "manual de planejamento, orçarnentação e controle anual" 

e aplicado, na prática. 

,<1 

, 

, . J INITO I eASTAK'Il':1 POu~o I =: :~~~~ I pouco jlSAStl\NTlI IoIUINTO l . J . 
eOtlCORDO ... , _____ CONCQftoO ---=----, __ , .... _.,---'- DISCORDO __ o __ , .. .-!! DISCOROO 

TOTALMtKTt "'AIS 00 QUE MAIS. 00 QUE TOTALMEN~ 
DISCORDO CONCORDO 

, 

, 

• 



, .., 
QUESTIONARIO DE OPINIAO 

GERENCIAL 

NíVEL DE CHEFIA: 

DIRETOR O 
SUPERJHttNDENTE' O 
GER~ O 
COORDENADOR O 
CH. DIViSÃO . O 

10. A Companhia pos.sui "manual de recursos humanos", op equiv~ 

lente, onde define os critérios, normas e procedimentos op~ 

rativos sobre seleção e admissão de pessoal, progressao fu~ . 
cional, promoção e nomeaçao para cargos de chefia e sobre 

.. 

açoes de desenvolvimento pessoal, profissional e funci·onal. 

. i t ...,ITO i ,.:lITO 1 pouco 'le~rANTt:'1 MUINTO l . J . [~ ~JITO I tI~':'tIHn:1 pouco. ,""",co I N',1I:0 \ 

CONCOI'!:'C -: _ ___ .!.-olscorlDo--'--..,,...joo1 0IS::01!OO 
eOIiCOROO 1001-_-- !tIAI::; DO QIJ( . tU .. !') 00 QUE TOTALMEKU 
TC'TAL,,,trtf( o ... ·0 

~SCORDO CONe Rv. 

11. Esse "manual de recursos humanos", ou equivalente, e aplic~ 

do, na prática. 

I I WITO 

eONeORDO '
TOTAL MtlCU 

I DAmNU, POU~O I~: :~~~ 1 pouco jBASTANTl1 ,.UINTO l . I . 
CONCOffOO • _ ... ':"-0ISCOROO--'--,rI.-10ISCOROO 
~AIS 00 QUE MAIS DO QUE TOTALMEMU 

DISCORDO CONCORDO 

, 



\. 

, ... 
QUESTIONARIO DE OPINIAO 

GERENCIAL 

NívEL DE CHEfiA : 

DIRETOR O 
SUPERINTENDENTE' O 
GERENTE O 
COORDENADOR D 
CH. DIViSÃO . O 

12. Os membros do Conselho Fiscal examinam os atos dos adminis 

tradores e verificam o cumprimento dos seus deveres legais 

e estatutários, denunciando erros, fraudes ou crimes que 

descobrirem e sugerindo as providências cabíveis. 

: 

I I U\I1TO I D~II'1%1 POuco I =~ :~~~~ I pouco jDASTANTt: I MUIHTO I ' J ' 
COHCOIlOO 1001_--- CONCOFfOO --=----, __ 1, ___ --.:-DISCORDO --:;..' --.... rI'"' DISCORDO 
TOTAI.MtNTt ~AIS 00 QUE MAIS 00 QUE TOTAI.~[HTt: 

OISCORDO CONCORDO 

13. Os membros do Conselho Fiscal analisam, ao menos trimestral 

mente, o balancete e demais demonstrações financeiras elabo 

radas periodicamente pela Companhia, bem corno examinam os 

estados financeiros do exercício social sobre eles opinam . 

D """TO fi DASTTIllrl, Palie, o. rllolUl~ - i NUITO i pouco ",DlI.SrANTt'1 
POOICO I pouco 

~~ ~ . 
CONCOROO ""'---- CONCO~OO • -1,-'- . btSCOROO 
TOTAI.NtNTf ,.,11.:5 00 QUE Mf .. fS 00 QUE 

Oi:;CORPC CCtNCCflDO 

. "..r: 

'--

NVIHTO I']' 
--...,..! DISo;;ORDO 

TOfAI.M[KTt: 

, 

..... 
't' I 



, 

, ~ 

QUESTIONARIO DE OPINIAO 

GERENCIAL 

NíVEL DE CHEFIA: 

lMRETOR O .. 
SUPERlNTENDENTE' O . 
GERENTE 

COORDENADOR 
,." 

CH,DIVISAO 

O 
O 

·0 

14. A auditoria interna exerce suas funções sempre que possível 

com caráter preventivQ verificando o atendimento aos aspe~ 

tos legais e normativos, externos e internos. 

l J MUITO 

CONCORDO 1_ 
TOTALMtrcn: 

, ,,-"mK1%1 POU.CO I::: :~~6~ f pouco jD-"TANTlj MUIICTO I . J . 
CONCOftOO _--:.' --., __ 1· ___ --... ·-DISCORDO --'--...,..1...: DISCORDO 
~AIS 00 QUE MAIS 00 QUE TOTALIoIEN'-' 
DISCORDO CONCORDO 

15. As normas, procedimentos operacionais e regulamentos da Co~ 

panhia sao elaborados pela unidade de organização e 'métodos" 

ou equivalente, com base nas recomendações e na participa _ 

çao da(s) unidade(s) encarregada(s) do respectivo serviço. 

. - I N"INTO I l' II w:TO ,'''\/:TO i poucO '"-,,rANTIE I .. 
,"""co rouco 1 

. ...1 ____ ~OISCORDO-.-.;.·--,..-\"'1 DI':ORCO 
t.~r..~5 DO OUE TOTALMt"'-' 

. CONCORDO 

, .. 

• 



.' t; " , 
t 

t 
\ . . 

I , . , 

ANEXO r: ((X)NT • ) 

- QUESTlOOÁRICS APLIC2\IXE -



... 

\. 

I ~ 

QUESTIONARIO DE OPINIAO 

GERENCIAL 

NíVEL DE CHEFIA: 

DIRETOR O 
SUPERINTENDENTE O 
GERENTE c=J 
COORDENADOR c=J 
CH. DIViSÃO c=J 

A - PESSOi\L 

t 

01 - As pessoas naneadas para o COnselho de Administração e para o Conse

lho Fiscal possuem alta capacidade de mobilização de apoio político 

junto a líderes e organizações representativas do setor privado. 

J MUITO I i BA:-. f ANTE ., MUINTO ,-
-

] I BASTANTE, POUCO I ~ITO I MUITO pouco 
POUCO POUCO 

CONCORDO !-- CONCORDO I -I ....... DISCORDO ~ DISCORDO 
TOTALMENTE MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTALMENT'E 

DISCORDO CONCORDO 

02 - As pessoas l'lOlreadas para o Conselho de Administração e para o Conse

lho Fiscal possuem aI ta capacidade de mobilização de apoio polí ti co 

e/ou financeiro junto a líderes e organizações representativas do 

setor gOlTeTIlalllelltal. 

t I MUITO I eASTANTE, POUCO 

CONCORDO Ioo!--_-- CONCORDO 
I ~~~~ I ~.~~~ I POUCO íB~TANTE·, MUINTO 1 -- 1 

TOTALMENTE MAIS DO QUE -,- DISCORDO -----.~~ DISCORDO 
MAIS DO QUE TOTALMENT'E 

DISCORDO CONCORDO 

03 - As pessoas naneadas para o Conselho de Administração e para o Conse

lho Fiscal possuem alta capacidade de mobilização de apoio político 

e/ou financeiro junto a líderes e organizações representativas da ~ 

numidade. 

l I MUITO 

CONCORDO !-
TOTALMENTE 

I BASTANTE, POUCO I ~~~~ ~~~~~ I POuco jBAHANTE·, MUINTO'. -- J 
CONCORDO ----=---, __ ] .... _----=-- DISCORDO -----..../-1 DISCORDO 
MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTALMENT'E 
DISCORDO CONCORDO 

04 - As pessoas naneadas para a Diretoria Possuem alta capacidade de mob!, 

lização de apoio político e/ou 'financeiro junto a líderes e organi

zações representativas do setor privado. 



/ 

, ~ 

QUESTIONARIO DE OPINIAO 

GERENCIAL 

NíVEL DE CHEFIA: 

DIRETOR O 
SUPERINTENDENTE· O 
GERENTE c=J 
COORDENADOR c=J 
CH, DIViSÃO c=J 

05 - As pessoas naneadas para a Diretoria possuen alta capacidade de rrob.!. 

lização de apoio político e/ou financeiro junto a lIderes e organi

zações representativas do setor governamental. 

I-~I MUITO 
I i BASTANTE', fo4UINTO I ~ 1 I 

I!lAST.t. NTE I pouco I M\JITO MUITO 

1 
pouco 

pouco pouco 
CONCORDO "- CONCO~DO - ...... DISCORDO ....: DISCúRDO 
TOTALMENTE MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTAL.MENTE 

I 

I 

DISCORDO CONCORDO 

06 - As pessoas naneadas para a Diretoria possuem a1 ta capacidade de rrob!. 

lização de apoio polItico e/ou financeiro junto a lIderes e organi

zações representativas da cammidade. 

i BASTANTE', MUINTO I - - ~ 

l I MUITO I 
BASTANTE, PO';\JCO I ....,ITO MUITO 

1 
pouco 

pouco pouco 
CONCORDO "- CONCORDO -- DISCORDO r1 O:S:CFi::; 
TOTALMENTE MAIS DO QJE MAIS DO QUE TOTAL.ME."~ 

DISCORDO CONCORDO 

07 - A Diretoria tem a1 ta capacidade para conceber e :implementar projetos 

que hanronizan os interesses da Ccrrpanhia, ido setor governarreIltal 

do setor privado e da comunidade. 

J MUITO jBASTANTE " MUINTO I ---

I BASTANTE, POUCO I ""'ITO MUITO 

1 
pouco 

pouco pouco l 
CONCORDO "- CONCORDO - ...... DISCORDO ..1 DISCCFiDO 
TOTALMENTE MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTAL. .. ENTE 

DISCORDO CONCORDO 

08 - A Diretoria tan alta capaciadade para rrotivar e engajar o corpo :Eu!! 
cimal na :implementação dos projetos da Ccrrpanhia. 

r IoIUINTO I, - l L J MUITO I BAST.t."Tf:, POUCO 'I ~~~~~ ~~~~~ 1 pouco jBASTANTE', 

CONCORDO ~"----- CONCORDO _ ...... DISCORDO ------...1 .... O.SCORDO 
MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTALMENTE TOTALMENTE 

rnSCORDO CONCORDO 

09 - A grande mioria das deliberações da Diretoria são obtidas por UIlaIl!. 
midade ou por concenso. 

I J MUITO I 
BASTANTE, POUCO I MUITO MUITO 

1 
pouco i BASTANTE " fo4UINTO l -- 1 

POUCO POUCO 

CONCORDO DISCORDO ..1 DISCORDO CONCORDO "- -...... 
TOTALMENTE MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTAL.MENTE 

DISCORDO CONCORDO 



, 

EMPRESA: 

, ~ 

QUESTIONARIO DE OPINIAO 

GERENCIAL 

NíVEL DE CHEFIA: 

DIRETOR O 
SUPERINTENDENTE O 
GERENTE 

COORDENADOR 

CH,DIVISÃO 

O 
O 
O 

10 - Os diretores (individualmente) revelam alto grau de coesao na lmpl~ 

rrentação das deliberações da Diretoria (oolegiada). 

I 
-~-

1 f IoIUITQ e~"TI pouco " MUITO MUITO 

1 
pouco jBASTANTE 'I "JI"ro I I I pouco pouco , 

CONCORDO ~ c:: '.:::)fiDO -....... DISCORDO ... DISCORDO 
TOTALMENTE M":':S DO QiJE MAIS DO QUE TOTALMENTE 

DIS:ORDO CONCORDO 

11 - Os rcelhores SUperintendentes (ou Gerentes) são alçados a cargo de 

Diretor. 

I J IoIUITQ ,e~-'\TII pouco ,:~~~~ :~~~~ f pouco jBASTANTE'1 "JINTO ,- --- 1 
CONCORDO I--~--- CC.'.:ORDO --..:.--..... _-I-....... ----=--DISCORDO -----..... __ :,5::0RDO 
TOTALMENTE Mt.iS CO QUE MAIS DO QUE TOTALMENTE 

DISCORDO CONCORDO 

12 - Os rcelhores Gerentes são alçados a cargo de Superintendente. 

f I MUITO 

CONCORDO "
TOTALMENTE 

f 
pouco '/BASTANTE '/ .. UINTO I ~-. -1 " BASTt. NTI I pouco I 

CONCORDO ---=---..... _-I-....... ----=--DISCORDO -----,.. ... _ D:SCORDO 

'

MUITO 
POUCO 

MUITO 
POUCO 

MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTALMENTE 
DISCORDO CONCORDO 

13 - Os melhores Chefes de Divisão são alçados a cargo de Gerente. 

r I MUITO 

CONCORDO '"
TOTALMENTE 

I BASTANTI POUCO I MUITO MUITO f I pouco pouco 

CONCORDO _ ....... 
MAIS DO QUE 
DISCORDO 

POUCO jBASTANTE'/ .. UINTO I ---- 1 
DISCORDO -----...-1- DISCORDO 

MAIS DO QUE TOTALMENTE 
CONCORDO 

14 - Nas nareações para cargos de Chefia, em geral são esoolhidos ocupag 

tes de cargo de Chefia de nível hierárquico irCaliataIrelte inferior. 

I r MUITO 

CONCOFi;': N 
TOTt.L"~"~E 

I 
BASTANTE, POUCO " MUITO MUITO 1 POU:: '/Bt..STANTE'! .. UINTO I ---l 

pouco pouco 

,..( ---=------.-I,_--~ DI<:_ ~-,RDO ------.~..l DISCORDO CONCOnDO _ ........ _~ ~ 

MAIS DO QUE Mt.IS ~() QUE TOTALMENTE 

DISCORDO CCNCORDO 



EMPRESA: 

, ~ 

QUESTIONARIO DE OPINIAO 

GERENCIAL 

NíVEL DE CHEFIA: 

DIRETOR O 
SUPERINTENDENTE· O 
GERENTE c=J 
COORDENADOR c=J 
CH.DIVISÃO D 

15 - Os melhores especialistas em operação e manutenção de sistemas 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário são alçados a 

de 

car-

.9Os de Chefia cada vez mais elevados até atingirem cargos de 

te, Superintendente ou Diretor. 

Geren 

I j IoIUIT~ ! MSTANTE, pouco ',~~~~ :~~~~ I PC,J::~ ;!:..s7f.NTE 'i IotUINTO I . -- 1 
CONCOfi ~ç .... _.---- CONCORDO ----=---.... _-1·_-----'-- c: ~:::lR: :I -----.. ~ool DISCORDO 
TOTALIiIEN7E MAIS DO QUE "'.J..!S C·:, ~JE TOTALMENTE 

DISCORDO CCNCOR:)O 

16 - As pessoas naneadas para cargo de Superintendente ou Gerente têm a!, 

ta capacidade de organizar, dirigir e coordenar os recursos mate

riais, financeiros e humanos, na implementação dos projetos e ativi

dades da Ccrrpanhia. 

I t.tUINTO I -l L J IoIUIT~ : MSTANTE, pouco ',~~~ :~~~~ 1 pouco jB~Tf.NTE·i 
CONCORDO .... "-.---- CONCORDO ----"----,_-1·_-----'-- DISCORDO ----__ ~.l DISCORDO 
TOTALIiIEN;! MAIS 00 QUE MAIS DO QUE TOTALMENTE 

DISCORDO CONCORDO 

17 - As pessoas naneadas para ca:D3O de Chefe de Divisão têm alta capaci~ 

de de orientar e supervisionar a realização das tarefas 

nais. 

operacio~ 

I lloI<JlTO I MSTANTEi POuco 

CONCOfiD':' .... '-__ -- CONCORDO 
TC;':'LIiIEN;E MAIS 00 QUE 

DISCORDO 

POuco ;B~7f.1;T[·1 IotUINTO' -- J 
DI5C::==\:)0 ----___ ~..I DISCORDO 

MAIS CJ QUE TOTALMENTE 
CONCORDO 

I MUITO I MUITO I 
POUCO POUCO 

-I ...... 

18 - Na nareação para caDJO de Chefia, o critério do mérito prevalece so 

bre o critério da confiança. 

I 1l4UITO 

CONCORDO '"
TOTALIiIENTE 

I eASTANTE, POUCO I ~~~~ :~~~~ 1 POuco jB~TANT['1 t.tUINTO I --~ 1 
CONCORDO ---'----,_-I .... _-----.!- DI S COR DO ------.~..l DISCORDO 
MAIS 00 QUE MAIS DO QUE TOTALMENTE 
rnSCORDO CONCORDO 



EMPRESA: NíVEL DE CHEFIA: 

I 

, ~ 

QUESTIONARIO DE OPINIAO 

GERENCIAL 

DIRETOR O 
SUPERINTENDENTE· O 
GERENTE 

COORDENADOR 

CHoDIVISÃO 

D 
O 
O 

19 - O mérito é aferido através da aplicação periÓdica e sistemática de 

processos de avaliação de desarq:>enho. 

I MUITO I eASTANTE, pouco 'I MUITO MUITO 

1 
POuco j BASTANTE·I MUINTO ,- - ---1 

pouco pouco 

CONCORDO ~ CONCOÂDO - ....... DISCORDO ~ DISCORDO 
TCTtoLWENTE MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTALMENT'E 

DISCORDO CONCORDO 

20 - Periodicamente, são oferecidas, derrocraticamente, oportunidades de 

treinamento em Programas de Desenvolvimento Gerencial para os ocu~ 

tes de cargo de Chefia, nos níveis estratégico, tático e operacio

nal. 

[ I MUITO BASTANTE, 
, 

jBASTANTE "I to4UINTO I ---

--1 I 
pouco I MUITO , WUITO F-OUCO 

POUCO P,JUco J 
I 

co.~RDO ~ CONCOÂDO -j- DISCOÁDO ~ DISCORDO 
T:~t.LJoIENTE MAIS DO QUE ~I.AIS DO QUE TOTALMENT'E 

DISCORDO CONCORDO 

21 - Os ocupantes de cargo de Chefia que ascenden do nível operacional pa 

ra o tático e deste para o estratégico, são sul::metidos a treinamento 

en Programas de Desenvolvimento Gerencial específicos, que facilitem 

a adaptação ao novo nível. 

I I MUITO I eASTANTE, POUCO I ~~~~ I ~~~~~ 
CONCORDO ~,,-""--- CONCOÂDO ----'-----_-,_ 
TCTtoLJoIENTE MAIS DO QUE 

I FC.JCO jBASTANTEol to4UINTO ,- -- l 
CISCORDO -----,,~~ DISCORDO 

MJ..IS DO QUE TOTALMENT'E 
DISCORDO CONCORDO 



EMPRESA: NíVEL DE CHEFIA: 

QUESTIONÁRIO DE OPINIÃO 

GERENCIAL 

DIRETOR O 
SUPERINTENDENTE O 
GERENTE c=J 
COORDENADOR c=J 
CH.DIVISÃO O 

B - PU\NEJAMEN'IO E ORÇAMENl'O ANUAL 

I 

01 - Existe, em todos os nIveis, um entend.:i.m:mto claro da responsabili~ 

de da Ccnpanhia, em face do que as ccrnunidades usuárias esperam d~ 

la. 

,- I MUITO I eASTANTE, POUCO I ~~~~ :~~~~ 1 pouco jBASTANTE', MUINTO 1-- -1 
CONCORDO I..~----- CONCORDO ----'---.... _-I ........ ---~ DISCORDO ----~rI....t DISCORDO 
TOTALMENTE MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTALMENTE 

DISCORDO CONCORDO 

02 - Existem rrecanisrros que pennitern identificar as expectativas da ~ 

nidade e transfonná-las nos abjeti vos e metas que integram os planos 

da Ccnpanhia. 

I MUITO I 
BASTANTE POUCO I MUITO MUITO 

1 
pouco iBASTANTE " MUINTO I --1 , pouco pouco 

CONCORDO ~ CONCORDO -- DISCORDO ri DISCORDO 
TOTALMENTE MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTALMENTE 

DISCORDO CONCORDO 

03 - Esses mecanismos estão incorporados ao Sistema de Infonnações da 

Ccnpanhia. 

I I MUITO I 
BASTANTE POUCO I MUITO I MUITO 

1 
pouco i BASTANTE'/ MUINTO I - -1 , pouco pouco I CONCORDO ~ CONCORDO DISCORDO ri OISCORDO -1-TOTALMENTE MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTALMENTE 

DISCORDO CONCORDO 

04 - são utilizados orçamentos anuais para operacionalizarem os planos da 

Ccnpanhia. 

f .1 MUITO I BASTANTE, POUCO I ~~~~ :~~~~ 1 pouco i BASTANTE', MUINTO l--l 
CONCORDO ""'~---- CONCORDO ----'---..,_-I· ....... ---~ DISCORDO --·---...rI- DISCORDO 
TOTALMENTE MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTALMENTE 

DISCORDO CONCORDO 



EMPRESA: NíVEL DE CHEFIA: 

"-

, ~ 

QUESTIONARIO DE OPINIAO 

GERENCIAL 

DIRETOR O 
SUPERINTENDENTE O 
GERENTE 

COORDENADOR 

CH.DIVISÃO 

D 
O 
O 

05 - 'No orçamento da Conpanhia, são estabelecidas metas globais e para 

cada um dos seus setores, visamo a consecução dos objetivos estabe

lecidos nos planos. 

I- r MUITO iBASTANTE "/ MUINTO I - -

-1 I 
eASTANTE pouco I MUITO MUITO 

1 
pouco , POUCO POuco 

CONCORDO DISCORDO r! DISCORDO CONCORDO I- --TOTALWENTE MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTt..LMENTE 
DISCORDO CONCORDO 

06 - As metas são estabelecidas e os recursos alocados, dentro de um pr~ 

cesso participativo e de negociação com todos os níveis hierárquicos 

~, ,envolvidos. 

," I MUITO 

CONCORDO I
TOTALWENTE 

I BASTANTE, POUCO I :~~~ ~~~6~ 1 pouco i BASTANTE '/ "UINTO I' -" 1 
CONCORDO ---.:----._-�_----'-- DISCORDO ------"r! .... Di SCORDO 
MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTt..L.MENTE 

~SCORDO CONCORDO 

07 - A preocupação ma.is ~rtante do processo participativo e de nego

ciação de metas, é a melhoria de deserrpenho na gestão da CCIrpanhia. 

I I MUITO MUITO MUITO 1 POuco ," BASTANTE '/ .. UINTO I ,- 1 I BASTANTE, POUCO I POUCO pouco 

CONCORDO 1001-_-- CONCORDO ----=---_~I-_----~DISCORDO -----"r!~ DISCORDO 
TOTALWENTE MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTALMENTE 

~SCORDO CONCORDO 

08 - O custeio dos Programas de funcionarrento (capacidade instalada) p~ 

véu integralmente das receitas tarifárias. 

" I MUITO I BASTANTE, POUCO I :~~~ ~~~6~ 1 POUCO j BASTANTE '/ "UINTO 11 
CONCORDO ... 1---- CONCORDO ---.:---._-I._---~ DISCORDO -----"r!~ DISCORDO 

I 

TOTALWENTE MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTAL.MENTE 
DISCORDO CONCORDO 

09 - O financiamento dos Programas de investinento (expansão da capaci~ 

de instalada) prován integralmente de recursos de errpréstim:>s. 

IIo4UITO 

I 
BASTANTE pouco 'I MUITO MUITO 

1 
pouco í BASTANTE '/ "UINTO I " l , POUCO POUCO 

CONCORDO I- CONCORDO -- DISCORDO r! DISCORDO 
TOTALWENTE MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTALMENTE 

DISCORDO CONCORDO 



EMPRESA: NíVEL DE CHEFIA: 

, ~ 

QUESTIONARIO DE OPINIAO 

GERENCIAL 

DIRETOR O 
SUPERINTENDENTE O 
GERENTE c=J 
COORDENADOR O 
CH,DIVISÃO O 

10 - Existem mecanismos para controlar periodicamante o deserrpenho da ~ 

panhia e dos seus setores, quanto a funcionarrento e quanto a invest,!. 

rcentos. 

," I ~UITO I eA!TA NTE , POUCO ,~~~~~ ~~~~~ f pouco jBASTANTE', "'UINTO ,-- -1 
CONCORDO ~ 
TOTALMENTE 

CONCORDO ----'----._- .... _----=-- DISCOR DO ------.rl- DISCORDO 
MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTALMENTE 

f 

DISCORDO CONCORDO 

11 - Esses rcecanismos estão incorporados ao Sistema de Infonnações da ~ 

panhia. 

I I MUITO I eA!TANTE' POUCO ,~~~~ ~~~~~ I pouco jBASTANTE', "'UINTO I -- l 
CONCORDO J..~ ___ -- CONCORDO ----..... _- .... _----=--- DISCORDO ----~r-!~ DISCORDO 
TOTALMENTE MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTALMENTE 

DISCORDO CONCORDO 

12 - Tanto são utilizadas as infonnações contábeis caro as de resultados, 

canparando-se realizações contra previsões. 

I r MUITO " MUITO MUITO 1 pouco ',BASTANTE', MUINTO I "- 1 I eA!TANTE, POUCO POUCO POUCO I 
CONCORDO """~----- CONCORDO -----._-I~_----.:......- DISCORDO ------.rl...l DISCORDO 
TOTALMENTE MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTALMENTE 

rnSCORDO CONCORDO 

13 - Emitem-se relatórios periódicos e oportunos (no tanpo hábil) para os 

diferentes níveis hierárquicos. 

I MUITO I 
!!A!TANTE, POUCO " MUITO MUITO 

1 
pouco i BASTANTE', MUINTO l 0 ___ l 

POUCO POUCO 

CONCORDO ~ CONCORDO -- DISCORDO rl DISCORDO 
TOTALMENTE MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTALMENTE 

DISCORDO CONCORDO 

14- A Diretoria e os diferentes níveis hierárquioos analisam e discutem 

os relatórios. 

I I ~UITO I eA!TANTE, pouco ',~~~~ ~~~~~ 1 pouco jBASTANTE', MUINTO I -. l 
CONCORDO I..~---- CONCORDO -----,_-1 .... _-------'- DISCORDO ------.rl~ DISCORDO 
TOTALMENTE MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTALMENTE 

DISCORDO CONCORDO 



EMPRESA: 

QUESTIONÁRIO DE OPINIÃO 

GERENCIAL 

NíVEL DE CHEFIA: 

DlRElOR O 
SUPERINTENDENTE' O 
GERENTE 

COORDENADOR ,.., 
CH.DlVISAO 

O 
O 
O 

15. TOmam-se providências oportunas para corrigir os eventuais desvios 

verificados, quanto ao aspecto financeiro e quanto a resultados. 

,-- to4UINTO I ._. 
.- " 

1 f MUITO 

I 
5A!""mHTl:, POUCO " MUITO MUITO 

1 
pouco i BA!TANTE', 

pouco pouco 
CONCORDO DISCORDO ..-I DISCORDO CONCORDO I<- - ........ 

TOTALMENT[ MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTAL.t.lENTE 

DISCORDO CONCORDO 

16 .' No geral, existe e é aplicado um Sistema de P1anejanento e orçarte!! 

to anual, através do qual a Ccnpanhia estabelece objetivos e netas e 

orienta sua gestão a curto prazo. 

f r MUITO 

CONCORDO 1_ 
TOTALMENTE 

( 5A!TAHTl:, POUCO I ~~~ ~~~~~ I pouco jBASTANTE'/ to4UINTO r- ""1 
CONCORDO ---...:--__ ~I ... _----'-- DISCORDO ----___ ..-1-1 DISCORe:) 

MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTAL.t.lENTE 
~SCORDO CONCORDO 



EMPRESA: 

QUESTIONÁRIO DE OPINIÃO 

GERENCIAL 

c - DISPOSIçQES NORM1\TIVAS 

NíVEL DE CHEFIA: 

DIRETOR O 
SUPERINTENDENTE' O 
GEREHTE 

COORDENADOR 
N 

CH,DlVISAO 

O 
O 
O 

01 - Os atos administrativos praticados pelas Chefias da Carpanh.lJa, em 

todos os níveis, sujeitam-se aos mandamentos da lei, às exigências 

do bem comum e ao interesse pUblico. 

f I MUITO I eASTANTf:, POUCO I ~~~~ ~~~~~ I POuco jBASTANTE', /.IUINTO I 1 
CONCORDO 1001-__ -- CONCORDO ---:---_ ... I~_----!.-.- DISCORDO -------.r1~ OI SCOROO 
TOTALMENTE MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTALMENT! 

DISCORDO CONCORDO 

02 - Os atos administrativos que envolvam carpra de materiais ou equi@ 

mentos, verrla de bens da COnpanhia, realização de obras ou pres

tação de senriços por terceiros, são, oficial.rrente, divulgados @ 

ra conhecimento por todos os interessados diretos e pela cammi~ 

de em geral. 

~ I MUITO I eASTANTf:, POUCO I ~~~~ ~~~~~ I POUCO jBASTANTE', MUINTO I --' l 
CONCORDO 1001-__ -- CONCORDO ---.:.---._-I"_---!.-.- DISCORDO -------.r1~ DI SCORO o 
TOTALMENTE MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTALMENTf: 

~SCORDO CONCORDO 



[UPRESA: NívEL DE CHEFIA : 

QUESTIONÁRIO DE OPINIÃO 

GERENCIAL 

DIRETOR O 
SUPERINTENDENTE' O 
GERENTE 

COORDENADOft 
,., 

CH.DlVISAO 

O 
O 
O 

D - PRESTAÇÃO DE SERVIÇX? E ATENDIMENIO AO POBLlOO 

01 - O Sistana Integrado de Prestação de Serviços e de Atendimento ao 

PÚblico (SIPSAP), dispÕe de rreios materiais, financeiros, organi~ 

cionais e humanos necessários a receber e atender às demandas dos 

usuários. 

C' r MUITO I e.r.sTANTt/ POUCO I MUITO MUITO 1 pouco ',BASTANTE '/ MUINTO I --1 
pouco pouco I I 

CONCORDO "
TOTALMENTE 

CONCOR DO ---=----. __ I_ .... ~---"- DISCORDO ------..r1..J DI seORO o 
MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTALMENTE 
DISCORDO CONCORDO 

02 - O SIPSAP dispõe de rreios materiais, financeiros, organizacionais_ e 

humanos necessários à programação e execução dos se:cviços de ~ 

~ação e de manutenção preventiva e corretiva das redes e dos 

mais prediais. 

I r MUITO 

CONCORDO 1_ 
TOTALMENTE 

ra 

I et.ST:.kTI / PC vC o ',:~~~~ ~~~~~ 1 pou co i BASTANTE '/ MUINTOf - ] 

'----_ ....... 
CO N COR CO ---=----. __ I ........ _--..!.- DISCORDO ------"" ....... ;::. s:::;: : 
MAIS CO O~E MAIS DO QUE TOTt.L."'!N:E 

DISCORDO CONCORDO 

03 - O SIPSAP está contribuin1o para reduzir os níveis de perda de água . 

e para melhorar a qualidade dos serviços. 

r 1 MUITO i MUITO 
. 

I pouco j8ASTANTE " MUINTO r '1 I BASTt.HTE

1 
pouco MUITO 

POUCO POUCO . 
DISCORDO rol DISCORDO CONCORDO "- . CONCO~DO -.... 

MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTALMENTE TOTALMENTE 
DISCORDO CONCORDO 

04 - A estrutura do atendirrento ao público, através do 195, é canpatí

vel cem o nível de reinvidicação da cx:munidade e can a capacidade 

de resposta da Carpanhia. 

r 1 MUITO 

CONCORDO "
TOTALMENU 

I BASTt.HTE1 POUCO ',~6~ :~~~~ l POUCO j8ASTANTE', MUINTO I -I 
CONCO~DO ... .... • DISCORDO ----=·----.rol~ DISCORDO 
MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTALMENTE 

~SCORDO CONCORDO 



EMPRESA: NíVEL DE CHEFIA : 

\.. 

, ~ 

DIRETOR O 
SUPERlHTENDEHTE' O QUESTIONARIO DE OPINIAO 

GERENTE c:J 
GERENCIAL COORDENADOR c:J 

CHo DIViSÃO O 

05 - Os usuários estão satisfeitos cem a qualidade, quantidade e regul~ 

ridade dos serviços prestados 

l I MUITO I ~TANnl POUCO ',~~~~ ~~~~~ 1 POUCO jBASTANU0, a.cUINTO I-'-~-l 
CONCOROO ... k,.,.--- CONCORDO ---=---..... _ ... I-""'----=-- DISCORDO -----..virl DISCORDO 
TOTALMENTE MAIS DO QUE MAIS DO QUE TOTALMENTE 

DISCORDO CONCORDO 

06 - Os usuários têm rerrla que lhes permitem suportar,e, além 'disso, a

ceitam (acham justo) o pagamento dos preços dos serviços prestados, 

I I MUITO I ISAS'Tt.Nn POUCO "MUITO MUITO I POUCO POUCO 

CONCOROO ... 1----- CONCORDO __ 
TOTALMENTE MAIS DO QUE 

DISCORDO 

I POUCO jlSASTANTE °I .. UINTO I '\ 
, DISCORDO -----.... ..1~ DISCORDO 

MAIS DO QUE TOTALMENn 

CONCORDO 

, / 



" .. . •. l' 
" 

I, 

.... 

ANEXO 11 

- FLUXCXiRAMi\ E CICLO DE PLANEJAMENTO E 0RÇru01EN'l0 ANUAL -

(CCM>ANHIAS ESTADUAIS DE SANEAMENro) 



. - ...... 

o CICLO DE PLANEJAMENTO/ORCAMENTO 
E AS INTEGRAÇÕES VERTICAJS 

AOOS 
_-----__ To 

~ 
.. . 

~ 

~ I ~ r" ; liiJ:: 
u o 
c ~ 

EXECUCÃO 

ATUALlZACÃO 

ACOMPA{~HAMENTO 

E 

AVALlACÃO 

LEGENDA DAS INTEGRACÕES 
E::J DIRETOkI4/0EflENCIA 

1:::::::::::1 G ERENCIA / : ;'EI<ACÃO 

FORMULAcÃO 

EXERcíCIO 

\ SEGUINTE 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 

FOO'IE: CEF /ABES/cn1PA'lliIAS/CCNS. EX'!'. 

" ~.(, 
" ~-f> , o , , , 

\ 
\ 

"'" \ . \ 
\ ~ 
\ 'i. 
\ ~ 
\ o 

\ , 
". 

'"",,'" 



l·u 
lu 
lU 

FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO A 
CURTO PRAZO / ORÇAMENTO PROGRAMA 

F PQE.ARACIo 
A E 
5 SENSIBluZACAll 
EDA 
I E .... RESA 

F AVALlACÃO 
A ooS 
5 ~SIJLTAooS 
E I[)[NT NEC 
n FUTURAS 

F RlIIUULAeJO 
Aoos 
5 PROGRAUAS 
EOE 

TRAIlAUtO 
E 
ORCA"'ENTO 

_ EXECUCIo 

A 
5 
E 

i-
I 
I 

i 
I 

i 
I 

ACOI.41""HM(~ 

! 

1 
i 

F 
A 
5 
E 

"Vi ,------ ------------- ----- -------

F VALlACIo 

AE 
5 
E REPROGAAUAÇIo 

VIi 



ANEXO IIJ 

ESTATíSTICAS DA PESQUISA 

ITENS (OU QUESITOS) INDIVIDUAIS 

CATEGORIAS: 

- ADRH A.l a A.21 

- POC B.l a B.16 

- SN C.l a C.02 

- SIPSAP 0.1 a 0.06 



----------1---------- ---------1---------- ----------
MEDIA VARIACAO: DESVIO CV 

_._--- : ----_. --_._-- : -_._. I ----- ----_. : ----
ITEM NIVEL1POSS. REAL VALOR: % lPOSS. REAL POSS.IREAL 

-_._-- : ------_ ..... _-- 1-- ... ··--- ----- I _._- -----I 

NI I 8.0 5.0 3.0: 60 0.8 0.0 0.102 0.00 
------ I -_.-.. ----_. I 

~?. 6 I 79 2.9 3.0 I 
Al 

_._--_._. : ---_ ... -
NG: 5.8 

---._-
0.495 0.92 

--"-'--- I -_.-. _._,--_ .. 
I 

_._._-- : _._._--_. ---_.-... 

:-i.0 I 72 2.0 2.8 I NO I 7.1 4.1 0.280 0.68 ---_ .. -. I _._-... -----I ---- : ------ : ---- .... - _._---

Val'"iacao entr'e NI e NG POSSIVEL · 1.094 · 
Val'"iacao entre NI e NO POSSIVEL 0.463 

VaI'" i aCat1 entl'"e NG e NO POSSIVEL · 0.63 :i. · 
Var i ac:ao entr€:~ NI e NG REAL · 0.875 · 
Variacao ent r'e NI e NO REAL · 0.44:1. · 
Variacao entre NG e NO REAL. · 0.434 · 



:---------- ---------- .... _._--_ .. _ ......... __ ..... _ ... _. __ .... __ "O' _, _ •• 

MEHA VARIACAO DESVIO 
: .. --_.-.. _. __ .. _- -_ .... _-_. ----_.- -_ .. _._ .... 
I ITEM NIVEL POSSo REAL I VALOR r. POSSo REAl.. 
: '--'--- --._-- ----- -_ .. _-_. _._ .. _--

NI 8.0 7.0 1 .0 j.4 0.8 j. .0 
-----: ---_.- ........ _-- -----

A2 NG I 6. 4 I 4. :i '"> 1:.. • 1. 48 3.0 :i.3 -_ .... _- : -----: ---- _._--- _._-_ .. -
NO: 8.0: ~'i • 4 ~?. 6 49 1 .8 2.9 

:----1-----1-----1---- .... _--- -----

Variacao entre NI e NG POSSIVEL: 0.813 

Variacao entre NI e NO POSSIVEL: 0.019 

Variacao entre.NG e NO POSSIVEL: 0.831 

Variacao entre NI e NG REAL 

Variacao entre NI e NO REAL 

Variacao entre NG e NO REAL . . 

1.346 

0.795 

0.55:1. 

0_. _. __ ._ .. __ .•. __ . _ •... 

CV 
-... _ ........ _ .. I 

I 
. ... _._.-

POSSo I REAl.. I 

----_. I _._._-
I 

0. 102 I 0. j.4 I 

---_._., I ----I 

0.477 I 0.77 
---'-- I 

I .... -.--
0.223 I 0.5:i I 

----_ .. I _ ..... _-
I 



I ----------1----------• ----.. _. -'-" .-._- : --.. __ .-.. -_._-._. 
MEDIA VARIACAOI DESVIO 

I ---- ----- , .... __ ...... - : -_._ .. - --_ .. _-. ----_. 
ITEM NIVELIPOSS. IREAL. VAL.OR /. POSSo REAL 

---_.-: ----- : ----- -_._-- _._._._-
Nl • 6.31 5.0 1.3 ~:~7 1 .7 • ---_.- : .... _._--: _.---- ----- --_._-

A3 NG • 5 '")1 ;?.6 2.6 t02 ,.) ") 

• .1:... t: .. • 1: •• _._--- : _._-_ ..... : ---- ______ : --_o. -----
NO • 7.1 • 4. ~j 2.71 60 2.3 • • ----_. : ----_. : ----- -----1---· -----

Variacao entre NI e NG POSSIVEL: 0.573 

Variacao entre NI e NO POSSIVEL.: 0.407 

Variacao entre NG e NO POSSIVEL.: 0.980 

Variacao entre NI e NG REAL 

Variacao entre NI e NO REAL 

Variacao entre NG e NO REAL. 

· · 
: 

· · 

t.214 

0.953 

0.0 

1.8 

2.7 

_._._--_._--_ . 
CV 

-------
POSSo REAL.. 
.... __ ._-
0.268 0.00 
-'-----' 
0.432 0.72 
-----
0.316 0.60 
-----



----------1----------:--------- ---------- ----------
MEDIA : VARIACAO DESVIO 

----- -----1----1----- -----:----
ITEM NIVEL POSS.~REALIVALOR % POSS.IREAL 

_._ .. _--' ----
NI 7.3 6.5 

A4 NG ~i.0 

0.8 13 

.. , ..., 
~ .. ~. 79 

------ : ----
0.51 0.5 

------ I ----
2 .. 5: 2.1 

---- .. - : ---- t 

CV _. __ .. --
POSSo REAl. 
-----
0.064 0.08 -_._--
0. 49~j 0.75 
-----

NO 7.6 4.6 :~. 0 65 1.7: 2.5:0.226 0.54 
1----:----- ----- ----.- 1---- : -----

Variacao entre NI e: NG POSSIVEL : 1.167 

VaI" i acao entre: NI E~ NO POSSIVEL · 0.14B · 
Var i acac) entre: NG e NO POSSIVEL : 1.315 

Variacao entr'e NI e NG REAL · 1.850 · 
Variacao entre NI e NO REAL · 0.942 · 
Variacao entre NG e NO REAL · 0.90B · 



----------1---------- ---------1---------- ----------:. 
MEDIA VARIACAOI DESVIO CV 

-----1-----1---- ----- ---1----- ----- ; ----I . 
ITEM NIVELIPOSS.IREAL VALOR X IPOSS. REAL POSS.IREALII 

-----1-----1---- ----- ---1----- -----1----1· 
NI 1 7.3: 7.0 0.3 51 0.5 0.8 0.06410.121 

-----1-----1---- ----- ---1----- -----1----1· 
AS NG 1 :5.9: 3.1 2.8 921 2.7 1 .9 I 0 • 462 10.64 1 

-----1-----1---- ----- ---1----- ----1-----1----1· 
NO 1 8.4: 5.8 2.6 461 1.3 2.510.14910.431 

-----1-----1---- ----- ---1----- ----:-----1----1· 

Variacao entre NI e NG POSSIVEL · 0.725 · 
Variacao entr'E~ NI e NO POSSIVEL 0.537 

V .. -\r i acao ent:re NG e NO POSSIVEL ~ 1.2óa 

Variacao entre NI e NG REAL · 1.9ó7 · 
Variacao entre NI e NO REAL · 0.611 · 
Variacao entre NG e NO REAL · 1.356 · 



-_. __ .-._---- . __ ._-_. __ ..... -... - .... - _ .. _. _ .. _ .. _. - - I - _ .. - - -- _. -... - _.- - .... _- .... _ ..... _.-._- I 
I I 

MEDlA VARIACAO DESVIO CV 
_ ... -.. ".- I ---_.- _._ ... _._ ..... .. ... _-..... -. . ....... _._- ............ -- _._ .... - I 

I I 

ITEM I NIVEL.. POSSa REAL. VALOR % POSSa REAL POSSo REAL I I I I 

-'---. I ---_.- ---_ .. _- -_._-.- -_ .. --- _._---- ____ o 

I I 

NI 7.7 6.3 j . • 3 21 0. :';j 0.5 0.061 0.07 
I ----- ----- --_.- I ----- ----- -----I I 

NG 0:' t::' 2.7 I 2.8 j,05 2.5 i t:' 0.465 0.58 I A6 .J • .J I • .J 
I _._-_.- ........ _.--- ____ o 

I ----_.- --_ .... - --_._--I I 

NO 7 ~) 4.9 I 2.3 48 2.2 2.5 0.30B 0.51 .t:;. I 

I ----- I --_ .... - _._-_.- --_ .. _.- I ----- ----- ---_.-I I I 

Variac:ao entre NI € NG POSSIVEL · 1.098 · 
Variacao ent:rE NI e NO POSSIVEL · 0.241 · 
Variacao entre NG e NO POSSIVEL. 0.857 

Variacao entre NI e NG REAL · 1.83:3 · 
Variacao entre NI e NO REAL · 0.741 · 
Variacao entr'e NG E,' NO REAL. 1 • 09::J 



- - _ ................ -_. _._. _ ........... -_.- _. _ ..... -- - _ .. _. '-' _ ......... _., .... _. -- - _ .. _. - - _. -_. 
MEDIA VARIAGAO DESVIO 

----- ---.-._._. I 
I 

____ o ----,-- :--- --_ ........ 
ITEM NIVEL POSSo I REAL.. VALOR I /. POSSo REAL I I -_. __ .. - _._._--- I -_._- ----.. - I -- .... - ---_.-• • 

NI 9.3 • 8.0 1 .3 I 17 o 0;:" 0.0 • I .'-J _._--_ . • .... __ ._- I ---- ----- I --- -.. _---I • I 

A7 NG I 5.8 I 3. :3 r) 0::- I 76 2.6 2.2 I I Co •• ".1 I 

---_.- I ........ _-- I ------ --_. __ .. :--- --_._-• I 

NO I 8.4 • 5.4 3.0 I ","o::- 1 .6 2.6 • I '-J,J 

----- :----- I _ .... _-- - .. ---.- I 
___ o ----_. I • 

Variacao entre NI e NG POSSIVEL: 1.784 

Variacao entre Nl e NO POSSIVEL 0.444 

Variacao entre NG e NO POSSIVEL: 1.340 

Variacao entre NI e NG REAL 

Variacao entre NI e NO REAL 

Variacao entre NG e NO REAL 

· · 
· · 
: 

2.367 

1.270 

1.089 

-_ •• _ ......... , - __ o _._. 

CV _._---
POSSo REAL _._._--
0.0!:'i1 0.00 
------
0.447 0.67 
----_. 
0. 186 0.48 
_ .. _--_. 



----~----- ----------1---------1---------- ----------1 
MEDIA 1 VARIACAOI DESVIO CV 1 

----1----- -----1----1-----1---1----- -----1----1· 
ITEMINIVEL POSS.IREALIVALORI % IPOSS. REAL POSS.IREALII 
----1----- -----:----1-----1---1----- -----1----:· 

NI 8.01 7.71 0.31 41 0.0 0.5 0.00010.061 
1----- -----1----1-----1---1----- -----1----1 

AS NO 5.81 3.11 2.61 841 2.7 2.1 0.46710.671 
1----- -----1----1-----1---1----- -----:----: 

NO 8.41 4.81 3.6: 751 1.6 2.7 0.18910.561 
----:----- -----1----1-----1---:----- -----1----: 

Variaeao entre NI e NO POSSIVEL · 1.118 · 
Variaeao entre NI e NO POSSIVEL : 0.204 

Var i aeac) entre NO e NO POSSIVEL : 1.321 

Variaeao entre NI e NG REAL · 2.267 · 
Variaeao entre NI e NO REAL · 1.426 · 
Variaeao entre NG e NO REAL · 0.84j. · 



1----------1---------- --------- ----------1----------1· 
MEDIA VARIACAO DESVIO: CV 

-----1-----1---- ----- -----1----1-----1----1· 
ITEM NIVELIPOSS.IREAL VALOR X POSS. 1 REAL POSS. I REAL 

-----1-----1---- ----- -----1---- -----
NI 1 9.01 8.7 0.3 4 0.8: 0.9 0.091 0.11 

-----1-----1---- ----- -----1---- -----
A9 NO: 5.71 5.41 0.3 ... -

..J 2.21 2.1 0.379 0.38 
-----1-----:----1----- -----1---- -----

NO: 7.61 5.41 2.2 41 2.11 2.7 0.274 0.50 
-----1-----1----1----- -----1---- -----

Variacao entre NI e NO POSSIVEL · 1.647 · 
Variacao entre NI e NO POSSIVEL · 0.712 · 
Variacao entre NO e NO POSSIVEL · 0.936 · 
Variacao entre NI e NO REAL · 1.619 · 
Variacao entre NI e NO REAL · 1.653 • 

Variacao entre NO e NO REAL · 0.034 · 



---------- ----------1--------- ----------:----------
MEDIA VARIACAO DESVIO CV 

----- ----- -----:--- ----- -----1----
ITEM NIVEL POSSa REAL VALOR 1 i(; POSSa REAL POSS. 1 REAL 

----- ----- ----- ----- -----:----
NI 8.7 8.3 0.3 4 0.5 1.2 0.05410.15 

----- _.---- ----- ----- -----:----
AlO NG 6.4 5.4 0.9 17 2.4 2.8 0.37210.52. 

----- ----- ----- ----- -----1----\ 
NO 8.3 6.0 2.3 37 0.9 2.4 0.11310.40\ 

----- ----- ----- ----- ----- : ---- : . 

Variacao entre NI e NG POSSIVEL : 1.146 

Variacao entre NI e NO POSSIVEL · 0.185 · 
Variacao entre NG e NO POSSIVEL : 0.961 

Variacao entre NI e NG REAL · 1.452 · 
Variacao entre NI e NO REAL : 1.147 

Variacao entre NG e NO REAL : 0.305 



:----------1---------- ---------1----------1----------
MEDIA VARIACAOI DESVIO CV 

:---- -----1-----1---- ----- ---:-----1----1-----1----
IITEM NIVELIPOSS.IREAL VALOR /. IPOSS. IREAL POSS. IREAL I 

1---- -----1-----1---- ----- ---1-----1---- -----1----
Nr 1 8.0 6.3 1.7 261 2.81 0.9 0.35410.15 

-----:----- ----- ---1-----1---- -----1----
3.5 1451 3.51 2.0 0.58710.83 AlI NG I 5.9 2.4 I 

-----1----- ----- ---1-----1---- -----:----
3.3 831 2.41 2.8 0.32810.70 NO I 7.3 4.0 I 

:---- -----:----- ----- ---:-----:---- -----1----

Variacao entre NI e NG POSSIVEL · 1.029 · 
Variacao entre NI e NO POSSIVEL • 0.333 • 

Variacao entre NG e NO POSSIVEL · 0.696 · 
Variacao entre NI e NG REAL · 1.952 · 
Variacao entre NI e NO REAL : 1.167 

Variacao entre NG e NO REAL : 0.786 



---_ .. _._---- _._._----_._- --------- ---------- ----------1· 
MEDIA VARIACAO DESVIO CV 

----- -----:---- ----- ----- -----1----1 
ITEM NIVEL POSS. 1 REAl. VALOR " POSS. REAL POSS. IREALI 

----- -----:---- ----- ----- -----:----
NI 9.31 7.7 1.7 22 0.9 2.1 0.10110.27 

----- -----1---- ----- ----- -----1----

Al2 NO 6.81 3.4 3.3 97 2.7 2.4,0.40410.69 
-----1-----:---- ----- ---1----- ----1-----1----

NO I 7.91 3.9 4.0 1021 2.2, 3.010.28310.77 
-----:-----:---- ----- ---1-----1----1-----1----

Variacao entre NI e NO POSSIVEL : 1.284 

Variac:ao entre NI e NO POSSIVEL :r 0.74j. 

Variacao entre NO e NO POSSIVEL · 0.544 · 
Varo i acao entre NI e NO REAL • 2.119 · 
Variacao entre NI e NO REAL · 1.887 · 
Variacao entre NO e NO REAL · 0.232 · 



1----------1----------1---------1---------- ----------
MEDIA 1 VARIACAOI DESVIO CV 

----- ----- ----1-----1---1-----1---- -----1----
ITEM NIVEL POSS. REAL/VALOR 1 ~ /POSS./REAL POSS.IREAL 

----- ----- -----/---1-----1---- -----/----
NI 9.3 6.7 2.71 401 0.91 0.5 0.10110.07 

Al3 ----- -----
NG 7.0 

-----I---I-----J---- -----1----
3.5 3.511001 2.41 2.4 0.35010.67 

----- ----- -----1---1-----1---- -----1----
NO 7.9 4.2 3.71 901 2.31 3.0 0.29510.72 

----- ----.- -----1---1-----1---- -----1----

Variacao entre NI e NG POSSIVEL · 1.167 · 
Variacao entre NI e NO POSSIVEL : 0.704 

Variacao entre NG e NO POSSIVEL • 0.46:3 · 
Variacao entre NI e NG REAL · 1.583 · 
Variacao entre NI e NO REAL · 1.244 · 
Variacao entre NG e NO REAL : 0.339 



----------1---------- -------_.- ---------- ---------- : . 
1 MEDIA VARIACAO DESVIO CV 

-----1----- -----1-·-- -----1---- ----- : ---- I . 
ITEM NIVELIPOSS. REAL VALOR: /. POSS. REAL POSS. REAL:I 

-----:----- -----1--- ----- ----- ----I· 
NI 8.0 7.7 0.3: 4 1.6 0.5 0.204 0.061 

A14 ----- ----- -----1--- ----- ----- ----I· 
NG 6.4 4.8 1.61 33 2.6 2.5 0.407 0.521 

----- ----- -----:--- ----- ----- ---- ,. 
NO 7.1 4.6 2.61 56 2.6 3.0 0.365 0.65: 

----- ----- -----1--- ----- ----- ----I ' 

Variacao entre NI e NG POSSIVEL : 0.824 

Variacao entre NI e NO POSSIVEL · o .42f) · 
Variacao entre NG e NO POSSIVEL · 0.398 · 
Variacao entre NI e NG REAL · 1.440 · 
Variacao entre NI e NO REAL : 1.548 

Variacao entre NG e NO REAL · 0.107 · 



----------1---------- --------- ---------- ----------
MEDIA VARIACAO DESVIO CV 

----1-----:-----1---- ----- -----1---- -----
ITEMINIVEL'P()SS. IREAL VALOR " POSS. 1 REAL POSS. REAL 
----1----- -_. __ .- : ____ o ----- ----- -----

NI 6.3. 5.3 1.0 19 3.3 1.2 0.521 0.23 

AlS 1----- -----1---- ----- ----- -----, NG 5.0: 3.1 1.9 59 2.4 2.0 0.475 0.62 I 

11---·-- -----1---- ----- ,---1----- -----
NO 6.01 4.5. 1.5: 331 2.8 2.6 0.471 0.58 

----:----- -----:----:-----1---1----- -----

Variacao entre NI e NG POSSIVEL · 0.667 · 
Variacao entre NI e NO POSSIVEL : 0.185 

Variacao entre NG e NO POSSIVEL : 0.48j. 

Variacao entre NI e NG REAL · 1.095 · 
Variacao entre NI e NO REAL : 0.417 

Variacao entre NG e NO REAL : 0.679 



1----------1----------1--------- ---------- ----------1, 
MEDIA VARIACAO DESVIO CV 

1---- -----1-----1---- -----1--- -----1---- ----- ----I 
IITEM NIVELIPOSS.IREAL VALOR 1 X POSS.IREAL POSS. REALI 
1---- -----1-----1---- -----1--- -----1---- ----- ----I 

NI 1 7.0 5.7 1.31 24 0.81 1.7 0.117 0.30 
-----1----- -----1--- -----1---- -----Al6 

NO 1 6.4 4.2 2.21 521 2.41 2.4 0.378 0.58 
-----1----- -----1---1-----1----1-----

NO I 8.3 5.21 3.01 581 1.81 2.410.218 0.47 
1----1-----1----- ----1-----1---:-----:----:-----

Variac:ao entre NI e NO POSSIVEL · 0.294 · 
Variac:ao entre NI e NO POSSIVEL · 0.630 · 
Variac:ao entre NO e NO POSSIVEL · 0.924 · 
Variacao entre NI e NO REAL · 0.726 · 
Variacao entre NI e NO REAL · 0.226 · 
Variacao entroe NO e NO REAL · 0.500 · 



---------- ---------- --------- ---------- ----------
MEDIA VARIACAO DESVIO CV 

----- ----- -----1--- ----- -----
ITEM NIVEL. POSSo REAL VALOR: :r. POSSo REAL POSSo REAL 

----- ----- -----1--- ----- -----
NI 8.0 6.7 L3: 20 1.4 0.9 0.177 0.14 

----- ----- -----1--- ----- ----- ----J, 
Al7 NG 7.7 4.5 3.21 71 L4 2.3 0.176 0.501 

----_. ----- -_.-_ .. - 1 --- -- .. --- ----- ----: 
NO 8.7 5.9 2.81 47 1.1 2.4 0.131 0.401 

----1----- ----- -----J--- ----- ----- ----: 

Variacao entre NI e NG POSSIVEL : 0.156 

Variacao entre NI e NO POSSIVEL : 0.370 

Variacao entre NG e NO POSSIVEL · 0.527 · 
Varlacao entre NI e NG REAL · 1.083 • 

Variacao entre NI e NO REAL · 0.369 · 
Variacao entre NG e NO REAL : 0.714 



----_._---- ----------J--------- ----------1----------
MEDIA I VARIACAO DESVIO I CV I 

---_.- ----- ..... _._-: ----- ----- _. __ ._.: --._--
ITEM NIVEL POSS. REALIVALOR i:: POSS. REAl..IPOSS. REAL I 

----- ----- ----1----- ----- ----1-----
NI 5.3 3.71 1.7 45 0.9 2.110.177 0.56 

Al8 ----- ----- ----1----- ----- ----J-----
NG 6.2 2.91 3.3 113 .., co 1. 910. 402 0.65 ,.'-J 

----- ----- ----1----- ----- ----1----- ----: 
NO 6.9 4.01 2.9 72 2.4 2.810.342 0.70: 

:---- ----- -----1----1----- ---~----- ----J----- ----: 

Varlacao entre NI e NG POSSIVEL · 0.451 · 
Variacao entre NI e NO POSSIVEL · 0.796 · 

'. Varlacao entre NG e NO POSSIVEL : 0.345 

Variacao entre NI e NG REAL : 0.369 

Variacao entre NI e NO REAL : 0.185 

Variacao entre NG e NO REAL : 0.554 



---------- ----------1--------- ----------1----------
MEDIA 1 VARIACAO DESVIO CV 

----- -----1---- ----- ----- ----: ---_ .... 
ITEM NIVEL POSSo IREAL VALOR " POSSo REALIPOSS. REAL 

----- -----l---- ----- ----- ----1-----
NI 8.01 4.3 3.7 85 1.6 2.910.204 0.66 

Al9 ----- -----1---- ----- ----- ----1-----
NG 5.71 1.4 4.3 2991 3.4 1.310.591 0.91 

----- -----1---- ----- ---1----- ----1-----
NO 6.61 2.4 4.2 1711 2.8 2.1/0.427 0.87 

1---- ----- -----:---- ----- ---1----- ----1-----

Varlacao entre NI e NG POSSIVEL · 1.147 · 
Variacao entre NI e NO POSSIVEL · 0.685 · 
Variacao entre NG e NO POSSIVEL : 0.462 

Variacao entre NI e NG REAL · 1.452 · 
Variacao entre NI e NO REAL · 0.944 · 
Variacao entre NG e NO REAL • 0.508 · 



----------1---------- ---------1----------
MEDIA VARIACAOI DESVIO 

-----1-----1---- ----- ---1-----
ITEM NIVELIPOSS.IREAL VALOR " IPOSS. REAL 

-----'-----1---- ----- ---1------
NI 8.01 4.0 4.0 1001 1.6 

----- -;.---- ~ ---- ----- ---1-----A20 NG 7.01 2.4 4.6 1.921 2.8 
----- ---:"--1----= ----- -::---1-----

NO 7.81 3.6 4.1 1141 2.2 
----- -----1---- ----- ---J-----

Variacão entre NI e NG POSSIVEL: 0.500 

Variacao entre NI e NO POSSIVEL: 0.111 

Variacao entre NG e NO POSSIVEL: 0.389 

Variacao entre NI e NG REAL 

Variacao entre NI e NO REAL 

Variacao entre NG e NO REAL 

. . 
: 

0.800 

0.179 

2.2 

1.9 

2.5 

----------
CV 

-----1----
POSS. IREAL 
-----;----
0.20410.54 
-----1----
0.40710.80 
-----1----
0.28310.69 
-----~----



1----------1---------- ---------1---------- ---------- : . 
MEDIA VARIACAOI DESVIO CV 

:---- -----1----- ----- --- I ----;.., 1 ---- ----- ----I, 
I ITEM NIVEl.IPOSS. REAl. VALOR Z 1 POSS. I REAL POSS. REAL 
:---- ----- ----- ----- ---1----- -----

NI 7.3 4.0 3.3 831 2.5 0.8 0.340 0.20 
----- ----- ----- ---1----- -----

A21 NG 6.2 2.7 3.5 1321 3.1 2.0 0.497 0.76 
----- -----1---- ----- ---J----- -----

NO 8.01 3.7 4.3 1171 2.0 2.6 0.250 0.72 
:---- ----- -----1---- -----1---1----- -----

Varjacao entre NI e NG POSSIVEL · 0.57B · 
Variacao entre NI e NO POSSIVEL · 0.333 · 
Variacao entre NG e NO POSSIVEL · 0.91:;! · 
Variacao entre NI e NG REAL · 0.667 · 
Variacao entre NI e NO REAL : 0.161 

Variacao entre NG e NO REAL : 0.506 



I 

\ 

• , 

\ 
\ . 

1----------1----------1---------1----------1----------1 
MEDIA 1 VARIACAOI DESVIO CV 

1 ____ 1 _____ 1 _____ ' ____ 1 _____ ---1-----1----1-----1----1-
IITEMINIVELIPOSS. REALIVALOR ~ IPOSS.IREALIPOSS.IREALII 
1----1-----1----- ----1----- ---1-----1----1-----1----1 

NI I 7.7 5.71 2.0 351 1.7: 1.710.22210.301 
1-----1----- ----1----- ---1-----1----1-----1----1 

Bl1 NO 1 6.6 3.21 3.4 1061 2.61 1.710.39310.541 
:-----1----- ----1-----1---1-----1----1-----1----1 

NO 1 8.1 4.61 3.51 771 2.11 2.410.26110.521 
1----1-----1----- ----1-----1---1-----1----1-----1----1 

Variacao entre NI e NO POSSIVEL · 0.539 · 
Variacao entre NI e NO POSSIVEL · 0.222 · 
Variacao entre NO e NO POSSIVEL · 0.761 · 
Variacao entre NI e NO REAL · 1.233 .. 

Variacao entre NI e NO REAL : 0.548 

Variacao entre NO e NO REAL · 0.686 · 



1---------- ----------1---------1---------- ----------
I MEDIA 1 VARIACAOI DESVIO CV 
1----1----- ----- ----1----- ---1----- -----1----
IITEM/NIVEL POSS. REALIVALOR ~ IPOSS. REAL POSS./REAL 
:----1----- -----

B2 
: I 

NI 7.0 
1----- -----

NO 7.2 
J----- -----
1 NO 7.7 

1----1----- -----

Variacao entre NI 

Variacao entre NI 

e 

e 

Variacao entre NG e 

Variacao entre NI e 

Variacao entre NI e 

Variacao entre NG e 

----- ---:----- -----1----
4 • 3 2. 7 62 : 1 • 4 2.1 0.20210.47 

----- ---/----- -.---- I ---- : 
4.4 2.7 621 2.1 2.2 0.292/0.501 

----- ---1----- -----1----1 
5 • 1 2. 6 52 1 2 • 1 2.1 0.27110.41/ 

----- ---1----- -----1----1 

NG POSSIVEL · 0.088 · 
NO POSSIVEL · 0.352 · 
NO POSSIVEL · 0.264 · 
NG REAL · 0.052 · 
NO REAL · 0.369 · 
NO REAL : 0.317 



----------J---------- --------- ---------- ----------- : ' 
MEDIA VARIACAO DESVIO CV 

-----:-----:---- ----- ----- -----1----1 
ITEM NIVELIPOSS.IREAL VALOR " POSSa REAL POSS. 1 REAL 1 

-----1-----1---- ----- ----- -----1----1 
NI • 6.71 3.3 3.3 100 1.2 0.9 0.18710.281 • 

-----:-----:---- ----- ----- -----:----; 
B3 NG i 6.81 3.7 3.1 85 2.1 2.1 0.30310.561 • 

-----1-----1---- ----- -----1---- -----1----: 
NO I 7.91 4.6 3.3 72 2.01 2.2 0.24910.481 

-----;-----1---- ----- -----:---- -----;----1 

Variacao entre NI e NG POSSIVEL · 0.078 · 
Variacao entre Nr e NO POSSIVEL · 0.59:'=} · 
Variacao entre NG e NO POSSIVEL · 0.514 · 
Variacao entre NI e NG REAL · 0.177 · 
Variacao entre NI e NO REAL I 0.619 

Variacao entre NG e NO REAL : 0. 44~~ 



---------- ---------- --------- ---------- ----------
MEDIA VARIACAO DESVIO CV 

----1----- -_._-- -----1--- -----:---- -----
ITEM'NIVEL POSSo REAL VALOR 1 7- POSS. 1 REAL POSSo REAL 

----- ----- -----1--- -----:---- -----
NI 8.0 5.0 3.01 60 1.41 0.8 0.177 0.16 

----- ----- -----1--- -----1---- -----
B4 NG 7.4 5.3 2.01 38 1.51 2.3 0.203 0.43 

----- ----- -----1--- -----:---- ----- ----I 
NO 8.6 7.2 1.4: 19 1.91 1.7 0.226 0.231 

1---- ----- ----- -----:--- -----:---- ----- ----I 

Varlacao entre NI e NG POSSIVEL · 0.324 · 
Variacao entre NI e NO .POSSIVEl. · 0.315 · 
Variacao entre NG e NO POSSIVEL · 0.638 · 
Variacao entre NI e NG REAL : 0.156 

Variacao entre NI e NO REAL · 1.111 · 
Variacao entre NG e NO REAL · 0.955 · 



----------:----------1--------- ---------- ----------
MEDIA I VARIACAO DESVIO CV I 

----1-----1----- ----1----- ----- -----
ITEMINIVELIPOSS. REAL VALOR ;. POSSa REAL POSSa REAL I 

----1-----1----- ----- ----- -----
NI I 8.0 4.0 4.0 100 1.4 2.2 0.177 0.54 I 

1-----1----- ----- ----- -----
B5 NG I 7.2 5.5 1.7 30 2.0 1.9 0.276 0.351 I 

:-----1----- ----- ----- ----- ----I 
NO I 8.3 6.7 1.6 24 1.8 2.0 0.219 0.301 

----:-----:----- ----- ----- ----- ----l 

Variacao entre NI e NG POSSIVEL · 0.412 · 
Variacao entre NI e NO POSSIVEL · 0.167 · 
Variacao entre NG e NO POSSIVEL : 0.578 

Variacao entre NI e NG REAL · 0.750 · 
Variacao entre NI e NO REAL · 1.357 · 
Variacao entre NG e NO REAL · 0.607 · 



---------- ---------_. ---------:---------- ----------, 
MEDIA VARIACAOI DESVIO CV 

----- -----1---- ----- -----1---- -----
ITEM NIVEL POSS. REAL VALOR X POSS. : REAL POSS. REAL 

----- ----- ----- ----- -----
NI 8.7 6.0 2.7 44 1.2 0.0 0.144 0.00 

----- ----- ----- ----- -----
B6 NG 6.4 4.3 2.0 47 2.6 2.3 0.411 0.54 

----- ----- ----- ----- -----
NO 7.9 4.6 3.3 72 2.0 2.9 0.249 0.63 

----- ----- ----- ----- -----

Variacao entre NI e NG POSSIVEL · 1.157 · 
Variacao entre NI e NO POSSIVEL · 0.407 • 

Variacao entre NG e NO POSSIVEL · 0.749 · 
Variacao entre NI e NG REAL • 0.844 · 
Variacao entre NI e NO REAL : 0.714 

Variacao entre NG e NO REAL · 0.129 · 



---------- ----------:---------;----------J----------I· 
MEDIA I VARIACAOI DESVIO CV _._--- ----- ----1----- ---1-----1----1----- ----ta 

ITEM NIVEL POSSa REALIVALOR 7- :POSS.1REALIPOSS. REALII 
----- ----- ----1----- ---1-----1----1----- ----I· 

Nl 8.3 6.31 2.0 321 1.21 0.510.150 0.071 
----- ----- ----:----- ---1-----1----1----- ----:-

B7 NG 6.9 3.91 2.9 751 2.6: 2.3:0.379 0.591 
----- ----- ----1----- ---1-----;----;----- ----I· 

NO 7.4 5.31 2.2 411 2.41 2.610.326 0.491 
----- ----- ----1----- ---1-----1----1----- ----I· 

Variacao entre NI e NG POSSIVEL · 0.725 · 
Variacao entre NI e NO POSSIVEL : 0.444 

Varlacao entre NG e NO POSSIVEL · 0.281 · 
Variacao entre NI e NG REAL · 1.198 · 
Variacao entre NI e NO REAL · 0.524 • 

Variacao entre NG e NO REAL · 0.674 · 



----------1---------- ---------1---------- ----------
MEDIA VARIACAOI DESVIO CV 

----1-----1----- -----1---1----- -----1----
ITEMINIVELIPOSS. REAL VALOR ~ IPOSS. REAL POSS.IREAL 
----1-----1----- -----1--------- ---1-----

1 NI 1 7.3 7.3 0.0 01 0.9 0.9 0.12910.13 
1-----1----- ----- ---~----- -----1----

re)1 NG 1 6 .8 7 • 0 -0.2 -31 3.2 3.0 0.46610.42 
1-----1----- ----- ---1----- -----1----

NO I 6.7 5.3 1.3 251 3.0 3.2 0.44910.61 
----1-----1----- ----- ---1----- -----1----

Variacao entre NI e NG POSSIVEL · 0.267 · 
Variacao entre NI e NO POSSIVEL : 0.333 

Variacao entre NG e NO POSSIVEL · 0.067 • 

Variacao entre NI e NG REAL : 0.167 

Variacao entre NI e NO REAL : 1.000 

Variacao entre NG e NO REAL · 0.833 · 



---------- ---------- ---------1---------- ----------
MEDIA VARIACAOI DESVIO CV 

----- ----- ----- ---1-----1---- -----1----
ITEM NIVEL POSS. REAL VALOR ~ 1 POSS. t REAL POSS. 1 REAL 

----- ----- ----- ---1----- -----
NI 8.0 8.7 -0.7 -81 0.0 0.9 0.000 0.11 

----- ----- ----- ---1----- -----
B9 NG 7.4 7.8 -0.4 -51 2.3 2.0 0.315 0.26 

----- -_ ..... _- ----- ---1----- -----
NO 6.8 6.5 0.3 41 2.7 2.8 0.403 0.43 

1---- ----- ----- ----- ---1----- -----

Variacao entre NI e NG POSSIVEL · 0.300 · 
Varlacao entre NI e NO POSSIVEL · 0.593 · 
Variacao entre NG e NO POSSIVEL · 0.293 · 
Variacao entre NI e NG REAL : 0. 43~~ 

Variacao entre NI e NO REAL · 1.064 · 
Variacao entre NG e NO REAL · o .63~. · 



:---------- ----------1--------- ---------- ----------
MEDIA I VARIACAO DESVIO CV I 

1---- ----- -----1----1----- ----- -----1----
IITEM NIVEL POSS. IREALIVALOR " POSS. REAL POSS. IREAL 
1---- ----- -----1----1----- ----- -----t----

NI 6.71 4.01 2.7 67 2.9 2.4 0.43010.61 
----- -----1----1----- ----- -----1----

B10 NG 6.51 4.31 2.3 53 2.5 2.1 0.38810.50 
----- -----1----1----- ----- -----1----

NO 8.21 4.81 3.4 72 1.9 2.3 0.22510.49 
1----:----- -----1----1----- ----- ----.:-1----

Variacao entre NI e NG POSSIVEL · 0.083 · 
Variacao entre NI e NO POSSIVEL · 0.778 · ... 

Variacao entre NG e NO POSSIVEL :: 0.861 

Vc;,r i acao entre NI e NO REAL · 0.125 · 
Varíacao entre NI e NO REAL · 0.389 · 
Varíacao entre NG e NO REAL · 0.264 · 



----------- ---------- --------- ----------1----------1· 
MEDIA VARIACAO DESVIO CV ---- : -_._-- ----- -----1--- -----1----1----- ---- I· 

ITEMINIVEL POSSo REAL VALOR: X POSS.IREALIPOSS. REAL 1I 
----;----- ----- -----:--- ----- ----- ----: . 

NI 6.7 3.3 3.31100 2.<; 2.1 0.430 0.62 
t----- ----- -----1--- ----- -----

Bll NG f 6.1 3.7 2.41 64 2.7 1.8 0.442 0.49 
1-----1----- -----1--- ----- -----

NO f 8.3 4.4 3.91 88 1.8 2.6 0.217 0.59 f 

1----1-----;----- -----t--- ----- -----

Variacao entre NI e NG POSSIVEL · 0.302 · 
Variacao entre NI e NO POSSIVEL · 0.815 · 
Variacao ent,"e NG e NO POSSIVEL · 1.117 · 
Variacao entre NI e NG REAL = 0.177 

Variacao entre NI e NO REAL : 0.537 

Variacao entre NG e NO REAL : 0.360 



----------:---------- --------- ---------- ---------- 1 . 
MEDIA VARIACAO DESVIO CV 

----1-----1----- ----- ----- ----- 1 ---- : . 
ITEMINIVELIPOSS. REAL VALOR :t POSS. REAL P OSS. I R EAL 1I 
----!-----I----- ----- ----- ----- ----I· 

NI I 8.0 6.7 1.3 20 1.4 2.5 0.177 0.371 
1-----1----- ----- ----- ----- ----I· 

B12 NO , 6.1 3.5 2.6 75 3.1 2.2 0.498 0.63: I 

1-----1----- ----- ----- ----- ----I· 
NO , 8.4 5.2 3.2 61 1.3 2.510.159 0.481 I 

----1-----1----- ----- ----- ----1----- ----:. 

Variacao entre NI e NO POSSIVEL : 0. 93~=J 

Variacao entre NI e NO POSSIVEL : 0.204 

Variacao entre NO e NO POSSIVEL · 1.137 · 
Var i acac) entre NI e NO REAL : 1.583 

Variacao entre NI e NO REAL • 0.726 · 
Variacao entre NO e NO REAL · 0.857 · 



:----------1---------- ---------1----------
MEDIA VARIACAO: DESVIO 

:---- ----- ----- ----- ---1-----
:ITEM NIVEL POSSo REAL VAL.OR ~ IPOSS. REAL 
:---- ----- ----- ----- ---:-----
I NI 6.0 3.7 2.3 641 3.7 I 

----- ----- ----- ---1-----
B13 NG 5.4 3.3 2.2 67: 3.2 

----- ----- ----- ---:-----
NO 7.7 3.6 4.1 115: 2.8 

:----:-----1----- ----- ---1-----

Variacao entre NI e NG POSSIVEL: 0.294 

Variacao entre NI e NO POSSIVEL.: 0.833 

Variacao entre NG e NO POSSIVEL: 1.127 

Variacao entre NI e NO REAL 

Variacao entre NI e NO REAL 

Variacao entre NG e NO REAL 

: 

. . 
0.208 

0.048 

0.161 

2.1 

2.6 

2.2 

----------
CV 

-----
POSSo REAL 
-----
0.624 0.56 
-----
0.595 0.80 
-----
0.365 0.62 
-----



--_ .. _------ ---------- --------- ---------- ----------
MEDIA VARIACAO DESVIO CV 

----- -----1---- ----- -----;---- -----
ITEM NIVEL POSSo 1 REAL VALOR ;;: POSS. 1 REAL POSSo REAL 

----- -----1---- ----- -----1---- -----
NI 5.71 4.3 1.3 31 2.61 0.5 0.463 0.11 

----- -----1---- ----- -----1---- -----
Bl4 NG 5 cr, .;;,), 2.3 3.2 137 2.91 1.8 0.525 0.78 

----- -----:----:- ----- -----1---- -----
NO 7.71 3.1 4.6 151 2.2: 2.5 0.280 0.81: 

----- -----1---- ----- -----:---- ----- ----: 

Variacao entr'e NI e NG POSSIVEL · 0.098 · 
Variacao entre NI e NO POSSIVEL · 1.019 · 
Variacao entre NG e NO POSSIVEL : 1.117 

Variacao entre NI e NG REAL · 1.010 · 
Variacao entre NI e NO REAL : 0.631 

Variacao entre NG e NO REAL · 0.379 · 



---_ .. _._---- ----------1--------- ---------- --_._------
MEDIA 1 VARIACAO DESVIO CV 

- .... --1----- -----1----1-----1--- ----- -----1----
ITEMINIVEL POSS. IREALIVALORI 7- POSS. REAL POSS. IREAL 
----:----- -----1----1-----1--- ----- -----1----

NI 6.3 5.71 0.71 12 1.7 3.7 0.26810.65 
:----- ----- ----1-----1--- ----- -----1----

B15 NG 5.8 2.51 3.31131 3.0 2.1 0.51710.84 
1----- ----- ----J-----J--- ----- -----1----

NO 8.3 3.81 4.51120 2.2 2.4 0.26310.64 
----1----- ----- ----1-----1--- ----- -----1----

Variacao entre NI e NG POSSIVEL ~ 0.284 

Variacao entre NI e NO POSSIVEL · 0.963 · 
Variacao entre NG e NO POSSIVEL : 1.247 

Variacao entre NI e NG REAL · 1.583 · 
Variacao entre NI e NO REAL · 0.958 · 
Variacao entre NG e NO REAL · 0. 62~.'.i · 



: ----_ .... _---- ---------- -_ ...... _----_. ------_._-- - _____ 00--_-
I MEDIA VARIACAO DESVIO CV I 

1---- ----- -----1---- ----- ----- -----1----
IITEM NIVEL POSS. I REAL VALOR r. POSS. REAL POSS. 1 REAL 
:---- ----- ----- ----- ----- -----1----

NI 8.3 5.3 3.0 56 1.2 0.9 0.15010.18 
----- _._--- ----- ----- -----1----

B16 NG 6.8 4.3 2.5 57 2.4 2.3 0.35710.52 
----- ----- ----- ----- -----1----

NO I 8.3 4.91 3.4 69 2.0. 2.5 0.24610.52 I 

:---- -----1----- ----1----- -----1---- -----1----

Varlacao entre NI e NG POSSIVEL · 0.784 · 
Variacao entre NI e NO POSSIVEL : 0.037 

Variacao entre NG e NO POSSIVEL .. 0.747 .. 

Variacao entre NI e NG REAL · 0.510 .. 

Variacao entre NI e NO REAL .. 0.220 · 
Variacao entre NG e NO REAL : 0.290 



l· . 

----------1---------- _._------- ----------1----------1· 
MEDIA VARIACAO DESVJ:O CV 

----J----- -----1---- ----- -----;----1----- ----I· 
ITEMINIVEL POSS. IREAL VALOR ;. POSS. IREALIPOSS. REAL 1I 
----;----- -----1---- ----- -----1----1-----

NI 9.3 8.3 1.0 12 0.91 1.210.101 0.15 
:----- ----- ----- -----t----:-----

Cl NG 7.0 4.9 2.1 44 2.41 2.210.350 0.46 
1----- ----- ----- -----1----1-----

NO 8.4 6.2 2.3 37 1.71 2.610.207 0.41 
----1----- ----- ----- -----1----1-----

Variacao entre NI e NG POSSIVEL . 1.167 . 
Variacao entre NI e NO POSSIVEL : 0.444 

Variacao entre NG e NO POSSIVEL : 0.722 

Variacao entre NI e NG REAL I: 1.738 

Variacao entre NI e NO REAL : 1.077 

Variacao entre NG e NO REAL : 0.661 



1-------·-·-- ---------_ ..... -_._------ _._-------- ----------
I MEDIA VARIACAO DESVIO CV • 
·----1----- ----- -----1--- ----- -----

ITEMINIVEL POSS. REAL VALOR: 7- POSS. REAL POSS. REAL 
----1----- ----- -----t--- ----- -----

NI 9.3 8.7 0.71 8 0.9 1.2 0.101 0.14 
1----- ----- ----1-----1--- ----- -----

C2 NG • 8.0 7.0: 1.01 14 2.0 2.1 0.254 0.30. • : ----.- 1 ----- ----1-----1--- ----- ----- ----I, 
NO • 8.3 7.01 1.3: 19 2.1 2.6 0.252 0.37: I 

----1-----1----- ----1-----1--- ----- ----- ----I 

Variacao entre NI e NG POSSIVEL : 0.667 

Variacao entre NI e NO POSSIVEL · 0.519 · 
Variacao entre NG e NO POSSIVEL · 0.148 · 
Variacao entre NI e NG REAL · 0.833 · 
Variacao entre NI e NO REAL · 0.833 · 
Variacao entre NG e NO REAL : 0.000 



I .' ' . • I , 
, , I 

i " , , ' 
I :, 
; I ',~ ~ 

; --_._ ..... _._--- _ .... _-------- ---------1----------1----------
MEDIA VARIACAO DESVIO CV 

: -_._.- ----- ----- ----- -----1----1-----, , ITEM NIVEL POSSo REAL VALOR " POSSo IREALIPOSS. REAL , 
1---- ----- ----- ----- -----1---- -----

NI 8.7 5.0 3.7 73 0.91 1.4 0.109 0.28 -_._-- ----- ----- -----:---- -----
Dl NG 7.1 4.6 ':) "" ",.-.:1 55 2.11 2.1 0.290 0.45 

----- ----- ----- -----:---- -----
NO 8.1 4.8 3.3 69 1.91 2.3 0.241 0.48 

;---- ----- ----- ----- -----1---- ----- ----I 

Variacao entre NI e NG POSSIVEL · 0.798 · 
Variacao entre NI e NO POSSIVEL. : 0.296 

Variacao entre NG e NO POSSIVEL. : 0.501 

Variacao entre NI e NG REAL : 0.214 

Variacao entre NI e NO REAL : 0.107 

Variacao entre NG e NO REAL · 0.107 · 



----------1---------- ---------;----------:----------
MEDIA VARIACAOI DESVIO CV 

-----1----- ----- -----1----1-----
ITEM NIVELIPOSS. REAL VALOR ~ POSS.IREALIPOSS. REAL 

-. -----1----- ----- ----- ----1-----
NI • 8.7 4.3 4.3 100 0.9 2.410.109 0.54 I 

-----:----- ----- ----- ----1---- ..... 
D2 NG I 6.6 4.5 2.2 49 2.2 2.010.325 0.45 I 

-----1----- ----- ----- ----1-----
NO • 8.4 4.5 3.9 86 1.6 2.310.187 0.52 I 

-----1----- ----- ----- ----1-----

Variacao entre NI e NG POSSIVEL · 1.012 · 
Variacao entre NI e NO POSSIVEL · 0.148 · 
Variacao entre NG e NO POSSIVEL · 0.864 · 
Variacao entre NI e NG REAL : 0.064 

Variacao entre NI e NO REAL · 0.08:3 · 
Variacao entre NG e NO REAL · 0.019 · 



:---------- ----------:---------1---------- -------_._-
MEDIA , VARIACAOI DESVIO CV , 

: --_.- ----- ----- ----1-----'---:----- -----
'ITEM NIVEL POSSa REAL I VAl.OR " IPOSS. REAL POSSa REAL 

----- ----- ----1----- ---1----- -----
NI 8.7 6.71 2.0 301 1.2 0.9 0.144 0.14 

----- ----- ---- : --_._- ---:----- -----
D3 NG 7.6 5.41 2.2 411 1.6 2.1 0.216 0.39 

----- ----- ----:----- ---1----- -----
NO 8.6 5.81 2.8 481 1.3 2.1 0.145 0.37 

----- ----- ----:----- ---1----- -----

Variacao entre NI e NG POSSIVEL : 0.548 

Variacao entre NI e NO POSSIVEL : 0.019 

Variacao entre NG e NO POSSIVEL · 0.529 · 

Variacao entre NI e NG REAL : 0. 65~;j 

Variacao entre NI e NO REAL · 0.423 · 
Variacao entre NG e NO REAL : 0.232 



---------_. --_._-----_.- ---------1---------- -------_._-
MEDIA VARIACAOI DESVIO CV 

----- -----1---- ----- ---1----- -----
ITEM NIVEL POSS. IREAL VALOR 7- IPOSS. REAL POSS. REAL 

----- -----1---- ----- ---1----- -----
NI 7.71 ~3. 7 4.0 1091 0.5 3.1 0.061 0.84 

----- ----- : ----- ----_. ---: ---_.- -----
NG 7.41 5 '") 2.2 4'")' 1.1 2.010.143 0.39 D4 ."'- c.. , 

----- -----:---- ----- ---1----- ----1-----
NO , 8.6: 5.7 2.8 49: 1.1 2.1: 0.126 0.37, , 

-----1-----1----1----- ---1----- ----1----- -'---1 

Variacao entr"e NI e NG POSSIVEL · 0.146 · 
Variacao entre NI e NO POSSIVEL : 0.455 

Variacao entre NG e NO POSSIVEL : 0.601 

Variacao entre NI e NG REAL : 0.767 

Variacao entre NI e NO REAL · 1.037 · 
Variacao entre NG e NO REAL · 0.270 · 



1 --.---.----- ---------- ---------1---------- --'--'-'-'-'--'- : . 
MEDIA VARIACAOI DESVIO CV 

:---- ----- ----- ----- ---1----- ----- 1 ---- 1 . , ITEM NIVEL POSS. REAL VALOR " IPOSS. REAL POSS. REAL I 
----- --_._.- _._--- ----- -----

NI 7.3 7.3 0.0 0 0.5 0.5 0.064 0.06 
----- ----- ----- ----- -----

NG 6.9 5.4. 1.5 28 1.6 2.0 0.236 0.37 
DS ,----- ----- ----1----- ._---- -----

NO 8.0 5.11 2.9 57 1.4 2.4 0.173 0.47, 
----;----- ----- ----1----- ----- ----- ----: 

Variacao entre NI e NG POSSIVEL 0.198 

Variacao entre NI e NO POSSIVEL · 0.333 · 
Variacao entre NG e NO POSSIVEL · 0.531 · 
Variacao entre NI e NG REAL · 0.967 · 
Variacao entre NI e NO REAL : 1.113 

Variacao entre NG e NO REAL : 0.146 



1----------1---------- --------- ---------- ----------: 
I MEDIA VARIACAO DESVIO CV I 

:---- -----:----- ----- ----- -----1----
I ITEM NIVELIPOSS. REAL VALOR /. POSS. REAL. POSS. REAL 

-----:----- --_._- ----- -----
NI I 7.0 6.7 0.3 5 0.8 1.2 0.117 0.19 I 

-----:----- ----- ----- -----
NG I 5.3 4.61 0.7 15 2.5 2.1 0.479 0.45 I 

D6 -----1----- ----1----- ----- -----
NO I 6.4 4.21 2.2 53 2.7 2.3 0.425 0.56 I 

-----1----- ----:----- ----- -----

Variacao entre NI e NG POSSIVEL · 0.844 · 
Variacao entre NI e NO POSSIVEL · 0.296 · 
Variacao entre NG e NO POSSIVEL · 0.547 · 
Variacao entre NI e NG REAL · 1.033 · 
Variacao entre NI e NO REAL · 1.244 · 
Variacao entre NG e NO REAL : 0.211 




