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INTRODUÇÃO 

 

O estudo do comportamento e da cultura organizacional foi realizado na 

estrutura da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins, na sua unidade de 

fiscalização do Posto Fiscal Bezerra, situado na divisa dos Estados de Goiás e 

Tocantins, no trecho da TO-050 e da GO-118. 

O posto fiscal é uma unidade de fiscalização e arrecadação de tributos 

estaduais. Sua atuação está diretamente ligada à legislação tributária por meio 

de seus contribuintes inscritos do cadastro único do Tocantins. 

Por ser uma unidade de fronteira, está diretamente ligada ao fluxo de 

veículos de transporte de mercadorias sujeitas ou não ao recolhimento do 

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Portando, é 

indispensável o contato direto com os contribuintes e transportadores e 

também de seus respectivos empregados ou encarregados envolvidos na 

operação. 

 



APRESENTAÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

O Posto Fiscal Bezerra é constituído de uma unidade fixa de 

atendimento e um depósito para apreensão de mercadorias. Seu quadro de 

pessoal é formado por dois departamentos: o de fiscalização, composto por 

dois Auditores Fiscais, e o Administrativo, composto por dois Assistentes 

Administrativos, três Auxiliares de Serviços Gerais. A unidade possui ainda um 

reforço na segurança com dois Soldados da Polícia Militar para evitar possíveis 

conflitos ou ameaças. 

O quadro administrativo é permanente e são egressos por meio de 

concurso público ou por nomeação de comissionados. Por medida de cautela, 

segurança e conveniência, os auditores trabalham sobre o regime de escala e 

rodízio, portanto estão sempre em movimentação. Isso se aplica também ao 

reforço militar da Secretaria de Segurança Pública. Somente o quadro 

administrativo é fixo. 

Todos os servidores efetivos são regidos pelo regime estatutário e 

possuem Plano de Carreira de Cargos e Salários específicos. 

Dentre os servidores lotados na unidade, foram entrevistados cinco (5) 

servidores compreendidos entre o departamento de fiscalização e o 

departamento de administração. 



RESULTADO DOS DADOS 

 

O nosso questionário foi dividido em duas partes, sendo que a parte II 

subdividia-se em duas fases. De acordo com o formulário de pesquisa utilizado, 

construímos o seguinte resultado da primeira parte, onde: 

80%

20%

Masculino

Feminino

 

Um dos fatores relevantes encontrados na pesquisa foi que 40% dos 

entrevistados possuem outro emprego com atividades similares, conforme 

compatibilidade de seus horários. 

Em virtude do Plano de Carreiras de Cargos e Subsídios 60% dos 

entrevistados receberam ao menos 1 (uma) promoção e concluíram cursos de 

aperfeiçoamento na organização. 

Em seguida na segunda parte do questionário, pedimos que os 

entrevistados registram-se suas opiniões sobre a sua organização e seu 

espaço e desenvolvimento na instituição, enumerando entre 1 a 5 algumas 

sentenças, onde 1 significava totalmente em desacordo e 5 significava 

totalmente de acordo. 



Vejamos o resultado da primeira fase: 
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Ainda que apenas 29,4% dos entrevistados estejam totalmente de 

acordo com as sentenças impostas, 100% deles disseram que essa 

organização merece suas lealdades e 60% responderam que eles realmente 

sentem que os problemas da instituição são como se fossem deles também. 

Porém, vale destacar que 18,4% manifestaram-se pela dúvida, 

principalmente quando a sentença se referiu sobre as suas situações atuais e 

que permanecer na instituição é na realidade uma necessidade mais que um 

desejo e que devem muito a esta instituição. 

Na segunda fase da parte II os resultados foram interessantes: 
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Nesta fase, os resultados mostraram-se opostos. 40% dos entrevistados 

responderam que estão de acordo com as sentenças impostas. Das mais 

relevantes destacamos que a instituição tem um imenso significado para eles. 

Ainda disseram que estão satisfeitos com o tratamento interpessoal na 

organização e com seus superiores. Ainda observou-se que os servidores 

reconhecem o seu papel como importante na instituição. 

Ainda segundo esta porcentagem, os integrantes da equipe da unidade 

fiscal estão satisfeitos com a variedade de tarefas que realizam. Porém 20% 

manifestaram-se totalmente em desacordo com o número de promoções 

recebidas, com o subsídio oferecido e com as garantias que a instituição 

dispõe. 

Os critérios de evolução funcional também foram rebatidos e 

principalmente o tempo de espera por uma promoção funcional. 

Quando imposto a eles a deixarem a instituição eles disseram o 

seguinte:  

80% dos entrevistados definiram 

como “De Acordo” que mesmo se eles 

quisessem, seria muito difícil para 

deixarem a instituição agora e se 

deixassem ficariam desestruturados. 
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CONCLUSÃO 

 

A estrutura organizacional da instituição oferece boas condições de 

trabalho aos seus servidores, inclusive através da criação do Plano de Carreira 

de Cargos e Subsídios. 

Verificou-se na pesquisa levantada uma insatisfação de salários por 

parte de seus servidores, pois todos estão de acordo que os proventos 

recebidos não estão de acordo com as atividades realizadas. 

Constatou-se também a necessidade de uma revisão no PCCS dos 

servidores, pois os intercícios e os prazos para progressões de carreira são 

insatisfatórios. 

Mesmo com a desmotivação salarial, os indivíduos que participaram da 

pesquisa demonstraram resistência para abandonar os atuais empregos, pois 

se consideram importantes na organização e também estão satisfeitos nas 

relações interpessoais na organização, embora a motivação dos indivíduos 

esteja baixa e precise ser trabalhada. 



ANEXO – FORMULÁRIO DE PESQUISA 

PARTE I – ASSINALE A OPÇÃO MAIS ADEQUADA OU COMPLETE COM NUMERAL 

Sexo   1= masculino 
2= feminino 

Idade Faixa etária. 

Estado civil 1= solteiro 
2= casado/vivendo junto 
3= viúvo 
4= desquitado/divorciado 

Exerce outra 
atividade 

1= sim, outro emprego com atividades similares.  
2= sim, outro emprego por conta própria.  
3= sim, outro trabalho voluntário sem remuneração.  
4= não, nenhum outro trabalho 

Tempo de serviço 
na empresa 

_______ anos 

Salário _______ salários mínimos 

Existe programa 
formal de 
socialização de 
novos empregados 

1= sim     
2= não 

Número de cursos 
concluídos na 
empresa 

_______ cursos. 

Promoções 
recebidas na 
empresa 
 
 
 

________ promoções 

PARTE II - Para as sentenças a seguir, registre no espaço à esquerda, o número 
correspondente a sua opinião, utilizando a seguinte escala: 
5= totalmente de acordo; 
4= de acordo; 
3= em dúvida; 
2= em desacordo; 
1= totalmente em desacordo. 
 

 01 Essa organização merece minha lealdade. 

 02 Eu realmente sinto os problemas da instituição como se fossem meus. 

 03 Na situação atual, ficar nesta instituição é na realidade uma necessidade mais que 
um desejo. 

 04 Eu não sinto nenhuma obrigação de permanecer nesta instituição. 

 05 Eu me sinto uma pessoa de casa nesta instituição 

 06 Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse esta instituição. 

 07 Eu devo muito a esta instituição 

 08 Eu não me sinto emocionalmente vinculado a essa instituição. 

 09 Uma das poucas conseqüências negativas de deixar essa instituição seria a 
escassez de alternativas imediatas. 

 10 Eu seria muito feliz em dedicar o resto da minha carreira a esta instituição. 

 11 Eu me sentiria culpado se deixasse essa instituição agora. 

 12 Se eu já não tivesse dado tanto de mim nesta instituição, eu poderia pensar em 
trabalhar num outro lugar. 

 13 Eu não deixaria essa instituição agora porque tenho uma obrigação moral com as 
pessoas daqui. 



 14 Eu não sinto um forte senso de integração com esta instituição. 

 15 Mesmo se fosse vantagem para mim, sinto que não seria certo deixar esta 
instituição. 

 16 Mesmo que eu quisesse, seria muito difícil par mim, deixar essa instituição agora. 

 17 Esta Instituição tem um imenso significado pessoal para mim. 

 18 Se eu decidisse deixar essa instituição agora, minha vida ficaria bastante 
desestruturada. 

 19 No meu trabalho atual estou satisfeito com o espírito de colaboração de meus 
colegas.  

 20 No meu trabalho atual estou satisfeito com o modo como meu coordenador 
organiza o trabalho.   

 21 No meu trabalho atual estou satisfeito com o numero de vezes que já fui promovido 
nessa instituição.  

 22 No meu trabalho atual estou satisfeito com as garantias que a instituição oferece a 
quem é promovido.  

 23 No meu trabalho atual estou satisfeito com o meu salário comparado com o quanto 
eu trabalho. 

 24 No meu trabalho atual estou satisfeito com o tipo de amizade que meus colegas 
demonstram por mim.  

 25 No meu trabalho atual estou satisfeito com o grau de interesse que minhas tarefas 
me despertam.  

 26 No meu trabalho atual estou satisfeito com o meu salário comparado a minha 
capacidade profissional.  

 27 No meu trabalho atual estou satisfeito com o interesse de meu coordenador pelo 
meu trabalho.   

 28 No meu trabalho atual estou satisfeito com a maneira como a instituição realiza 
promoções de seu pessoal. 

 29 No meu trabalho atual estou satisfeito com a capacidade de meu trabalho me 
absorver.  

 30 No meu trabalho atual estou satisfeito com meu salário comparado ao custo de 
vida.   

 31 No meu trabalho atual estou satisfeito com a oportunidade de fazer o tipo de 
trabalho que faço.   

 32 No meu trabalho atual estou satisfeito com a maneira como me relaciono com 
meus colegas de trabalho.  

 33 No meu trabalho atual estou satisfeito com a quantia de dinheiro que recebo ao 
final de cada mês.   

 34 No meu trabalho atual estou satisfeito com as oportunidades de ser promovido 
nesta instituição.  

 35 No meu trabalho atual estou satisfeito com a quantidade de amigos que tenho 
entre meus colegas de trabalho.  

 36 No meu trabalho atual estou satisfeito com as preocupações exigidas pelo meu 
trabalho.   

 37 No meu trabalho atual estou satisfeito com o entendimento entre meu coordenador 
e eu.   

 38 No meu trabalho atual estou satisfeito com o tempo que tenho de esperar por uma 
promoção nesta instituição.   

 39 No meu trabalho atual estou satisfeito com o meu salário comparado com os meus 
esforços no trabalho.   

 40 No meu trabalho atual estou satisfeito com  a maneira como meu coordenador me 
trata.  

 41 No meu trabalho atual estou satisfeito com a variedade de tarefas que realizo.  

 42 No meu trabalho atual estou satisfeito com a confiança que eu posso ter em meus 
colegas de trabalho.  

 43 No meu trabalho atual estou satisfeito com a capacidade profissional do meu 
coordenador.  

 


