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“Aquele que cede ante ao obstáculo, que desiste diante da dificuldade já 

perdeu a batalha sem a ter enfrentado. Não raro, o obstáculo e a dificuldade 

são mais aparentes que reais, mais ameaçadores do que impeditivos. Só se 

pode avaliar após o enfrentamento. Ademais, cada vitória conseguida se 

torna aprimoramento da forma de vencer e cada derrota ensina a maneira 

como não se deve tentar a luta. Essa conquista é proporcionada mediante o 

esforço de prosseguir sem desfalecimento e insistir após cada pequeno ou 

grande insucesso. O objetivo deve ser conquistado, e, para tanto, a coragem 

do esforço contínuo é indispensável. Muitas vezes será necessário parar para 

refletir, recuar para renovar forças e avançar sempre. É uma salutar 

estratégia aquela que faculta perder agora o que é de pequena monta para 

ganhar resultados permanentes e de valor expressivo depois.” 

Joanna de Ângelis 



RESUMO 

  

O presente estudo teve como objetivo analisar a percepção dos servidores públicos de uma 

autarquia federal com relação às práticas, ações e programas de Responsabilidade Social 

Corporativa voltados para o público interno e propor melhorias. Para tal, foi realizada revisão 

da literatura sobre a evolução da Responsabilidade Social Corporativa, suas aplicações no 

âmbito do setor público e no ambiente interno das organizações. A pesquisa quantitativo-

descritiva foi realizada a partir de levantamento (survey) utilizando questionário fechado 

desenvolvido a partir dos Indicadores Ethos voltados para as práticas de trabalho. Os 

resultados da pesquisa revelaram a superioridade das percepções negativas dos servidores 

acerca das praticas de Responsabilidade Social Interna na autarquia, assim como o maior 

percentual de percepção negativa dos servidores sem cargo de chefia e com menos tempo de 

trabalho em relação à percepção dos servidores com cargo de chefia e com mais tempo de 

trabalho na autarquia. A pesquisa permitiu identificar o grupo de práticas relativas às 

Condições de Trabalho, Jornada e Qualidade de Vida como o mais relevante e o grupo de 

práticas relativas à Relação com Sindicatos o menos relevante para os servidores. De forma a 

melhorar a percepção dos servidores quanto às questões avaliadas negativamente é 

recomendável que sejam desenvolvidas ações e programas relacionados com o 

desenvolvimento profissional, empregabilidade e aposentadoria, saúde e segurança, condições 

de trabalho e qualidade de vida, e que sejam desenvolvidas ações direcionadas aos servidores 

sem cargos de chefia e com menos tempo de serviço, cujas percepções foram mais negativas. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Social Corporativa; Responsabilidade Social Interna; 

Administração Pública; Servidores Públicos 

 

  



ABSTRACT 

 

The following paper aims to analyze the perception of civil servants from a federal autarchy 

regarding its practices, actions and Corporate Social Responsibility programs towards its 

servants, as well as proposing improvements. Thus, a revision of the existing literature on the 

evolution of Corporate Social Responsibility was carried out, as well as its applications on the 

public sector and inside its organizations. The quantitative-descriptive research was performed 

from a survey using a closed questionnaire developed from the Ethos Indicators focused on 

workforce. The research results indicated the dominance of a negative perception by the 

servants regarding Internal Social Responsibility practices in the autarchy, as well as the 

dominant negative perception from servants without leadership positions and with shorter 

length of service against the point of view of servants that occupy leadership positions and 

with longer length of service. The research allowed the identification of practices related to 

Working Conditions, Working Day and Life Quality as being more relevant, and practices 

regarding Unions Relations as being the least relevant for servants. In order to improve the 

perception of the servants on the issues evaluated negatively it is recommended to developed 

actions and programs related to professional development, employability and retirement, 

health and safety, working conditions and life quality, and to developed actions aimed at 

employees without leadership positions and with shorter length of service, whose perceptions 

were more negative. 

 

 

Key Words: Corporate Social Responsibility; Internal Social Responsibility; Public 

Administration, Civil Servants.  
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1. INTRODUÇÃO 

A sociedade demonstra estar cada vez mais atenta às práticas públicas exigindo do 

poder público melhores serviços e resultados, e desta forma, conduzindo as organizações a 

repensar os seus modelos gerenciais praticados. Neste contexto de transformações necessárias 

na Administração Pública está, entre outros fatores, a gestão de pessoas, que deixa de ser 

apenas um recurso operacional e passa a ser tratada como um recurso estratégico na busca da 

efetividade organizacional. 

Para Lima (2011) é através das políticas de Recursos Humanos que os empregados 

estabelecem sua relação com o trabalho e com a satisfação pessoal e profissional.  

Os fatores relacionados ao bem-estar do trabalhador, seu desempenho, 

comprometimento e resultados passam a ser o foco das organizações, que buscam identificar 

os fatores que impulsionam e motivam os indivíduos a alcançar seus objetivos.  

Servidores motivados podem proporcionar para a organização maior produtividade, 

melhor desempenho e comprometimento, baixo índice de absenteísmo, bom clima 

organizacional, melhores resultados, além de outros benefícios. A baixa qualidade de vida no 

trabalho tem efeitos negativos tanto para o servidor quanto para a organização, e 

consequentemente, para a sociedade.  

A obrigatoriedade da gestão de pessoas de se limitar a atuar em conformidade com os 

ditames constitucionais e legais torna difícil a tarefa de aplicar no setor público alguns fatores 

motivacionais que são eficazes no setor privado. Liderar e motivar os servidores públicos 

torna-se um constante desafio para o gestor. 

O tratamento da motivação das pessoas no ambiente do serviço público, a exemplo de 

outros fenômenos nesse mesmo contexto, tomado em contraste com organismos da esfera 

privada, reveste-se de especial complexidade, pois decorre de um número substancial de 

características de natureza cultural, política, econômica, legal etc., que particularizam esse 

setor. (BERGUE, 2014) 

Segundo Andrade (2010), nas últimas décadas o escopo das discussões sobre 

sustentabilidade e responsabilidade social foi ampliado para além das questões ambientais, 

abordando entre outros aspectos, direitos humanos, direitos dos trabalhadores, corrupção e 

transparência. 
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Neste novo cenário no qual a gestão de pessoas passa a ter um papel estratégico, as 

práticas internas de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) proporcionam um 

relacionamento ético, responsável e sustentável, criando condições internas de satisfação e 

realização profissional, contribuindo com a melhoria da qualidade de vida dos servidores e 

motivando a produtividade. 

Para Kim et al., (2017) o ambiente de trabalho possui um importante papel na vida das 

pessoas, tendo em vista o enorme tempo e energia que as pessoas dedicam ao trabalho. As 

organizações responsáveis e sustentáveis tentam proporcionar um melhor ambiente de 

trabalho para seus empregados aumentando a qualidade de vida e consequentemente seus 

resultados. 

Na literatura estudada encontram-se dois tipos de orientações de Responsabilidade 

Social Corporativa: a Interna e a Externa. O foco deste estudo serão as ações de 

responsabilidade social voltadas para o público interno. 

A Responsabilidade Social Externa é definida pelas ações responsáveis com os 

clientes, comunidade e parceiros de negócios, enquanto a Responsabilidade Social interna é 

definida pelas ações voltadas para os empregados (SKUDIENE; AURUSKEVICIENE, 2012). 

A Responsabilidade Social tem sido utilizada como um dos incentivos para motivar os 

empregados, sendo a RSC Interna mais fortemente relacionada à motivação que a RSC 

externa (SKUDIENE; AURUSKEVICIENE, 2012).  

Napoleao et al. (2014) verificaram que as ações de RSC praticadas pelas empresas são 

mais direcionadas ao público externo que ao público interno. De Oliveira Conceição et al. 

(2009)  também observou que as práticas de RSC, em sua grande maioria, estão focadas em 

projetos e programas para o público externo, justificado pelo rápido retorno à empresa e pelo 

baixo custo de implantação, havendo poucas ações voltadas para o público interno 

objetivando a melhoria da qualidade de vida no trabalho.  
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1.1 PROBLEMA DA PESQUISA 

Os aspectos relacionados à Responsabilidade Social Corporativa voltada para o 

público interno vêm sendo abordados em diversos estudos, principalmente no âmbito do setor 

privado, sendo pouco explorados no âmbito do setor público (NAPOLEÃO et al., 2014).   

A análise da percepção dos servidores e a identificação das ações de RSI são 

essenciais para o desenvolvimento de estratégias e programas na esfera da Administração 

Pública, refletindo possivelmente na melhoria do clima organizacional e na produtividade, e 

consequentemente na melhoria dos serviços prestados para a sociedade. Neste contexto, qual 

a percepção dos servidores de uma autarquia pública federal em relação às ações de 

Responsabilidade Social Interna direcionadas aos mesmos? 

O estudo pretende além de avaliar a percepção dos servidores, identificar as ações, 

práticas e programas de RSI aplicáveis à gestão pública, a fim de melhorar a satisfação, 

motivação e o desempenho do servidor, sendo possível compreender melhor os conceitos de 

RSI no ambiente de trabalho e sua aplicabilidade na gestão pública.  

O resultado deste estudo auxiliará os gestores na análise e compreensão dos 

fenômenos comportamentais no ambiente de trabalho, na política dos recursos humanos, na 

tomada de decisão e na melhoria dos resultados, buscando a convergência entre os objetivos 

institucionais e os objetivos individuais.  

1.2 QUESTÕES DE PESQUISA 

 Qual a percepção dos servidores acerca das práticas de Responsabilidade Social 

realizadas pela autarquia voltadas para o público interno? 

 Qual a percepção dos servidores que possuem e que não possuem cargo em 

comissão ou função de confiança? 

 Qual a percepção dos servidores com menos e mais tempo de trabalho? 

 Quais as práticas de RSI mais relevantes para os servidores? 
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1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 Objetivo Geral 1.3.1

Analisar a percepção dos servidores públicos com relação às práticas, ações e 

programas de Responsabilidade Social Corporativa Interna e propor melhorias a partir da 

análise dos resultados da pesquisa. 

 Objetivos Específicos 1.3.2

 Verificar e analisar a percepção dos servidores quanto às ações de RSC interna 

baseando-se nos Indicadores Ethos;   

 Comparar a percepção dos servidores que possuem e que não possuem cargo em 

comissão ou função de confiança;  

 Comparar a percepção dos servidores com menos e mais tempo de trabalho na 

autarquia; 

 Identificar as ações de RSI mais e menos relevantes na opinião dos servidores. 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO  

Capítulo 1 - Introdução: O tema de estudo é contextualizado, são apresentados o 

problema, as questões e os objetivos da pesquisa. 

Capítulo 2 - Revisão da Literatura: São apresentados os conhecimentos existentes 

sobre o problema da pesquisa, Responsabilidade Social Corporativa, Responsabilidade Social 

Interna com destaque para as normatizações, legislações, publicações e ferramentas de gestão 

de Responsabilidade Social realizadas por institutos e organizações voltadas para o público 

Interno. 
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Capítulo 3 - Metodologia da Pesquisa: É apresentada a classificação da pesquisa, o 

universo, a amostra, o questionário, o método de coleta de dados e a forma de tratamento dos 

dados que foram utilizados para realizar a pesquisa. 

Capítulo 4 - Resultados e Discussão: Os resultados são apresentados graficamente de 

acordo com as respostas obtidas a partir do questionário aplicado e as propostas de melhoria 

para a autarquia. 

Capítulo 5 - Conclusões: São apresentadas as conclusões do estudo e sugestões para 

futuras pesquisas.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 A revisão da literatura tem como objetivo apresentar a evolução histórica, os 

conceitos e os benefícios da Responsabilidade Social Corporativa, descrever a atuação da 

Responsabilidade Social Corporativa no Setor Público, os instrumentos, ferramentas, 

relatórios, normas e diretrizes que abordam a Responsabilidade Social Interna. 

2.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

Para este estudo será adotada a definição de RSC social definida por Hopkins (2005), 

na qual a Responsabilidade Social Corporativa é um processo que se preocupa em tratar de 

forma ética ou socialmente responsável os stakeholders de uma organização.  

As partes interessadas ou stakeholders são aquelas afetadas pelas decisões e 

atividades da empresa, como fornecedores, clientes, comunidade, governos, entre 

outras. Por conta dessa condição passam a influenciar a gestão da empresa, tendo 

suas opiniões e interesses reconhecidos, por meio de processos de engajamento 

(ETHOS, 2017, p.16). 

“A RSC pode ser definida como práticas e políticas que as organizações empregam na 

criação de mudanças sociais positivas, inclusive ambientais, voltadas para diferentes 

stakeholders” (FERREIRA; DE OLIVEIRA, 2014, p. 234). 

De acordo com Reiner (2009), o crescimento do interesse das organizações na RSC é 

motivado pela oportunidade de alavancar os negócios e pelo alinhamento e ampliação do 

relacionamento com o público interno e externo através das práticas sociais.  

Segundo Moratis (2016, p.36) as ações de RSC podem: 

criar vantagem competitiva, construir reputação, desenvolver sua capacidade de 

recrutar e manter funcionários e clientes e uma visão positiva de investidores, 

proprietários e comunidade financeira. 
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 Evolução Histórica 2.1.1

As origens e os conceitos de Responsabilidade Social Corporativa são amplos e 

diversos entre os principais autores do tema. De acordo com Carroll (1999), um dos autores 

mais citados em artigos publicados na base Scopus, embora as referências iniciais ao tema 

tenham surgido antes da década de 50, foi nesta década que as principais definições de RSC 

foram desenvolvidas.  

Howard R. Bowen, considerado o pai da RSC por sua abordagem séria e moderna do 

tema, a definiu como sendo "a obrigação social do homem de negócios de adotar políticas, 

tomar decisões e seguir linhas de ações que sejam compatíveis com os fins e valores da nossa 

sociedade” (BOWEN,
1
 1953 apud CARROLL, 1999, p. 270). 

Inicialmente a motivação para a RSC vinha da preocupação com o cumprimento das 

leis e normas estabelecidas sobre o tema, sendo mais tarde estendida ao atendimento das 

necessidades das partes interessadas com o objetivo de melhoria dos resultados gerenciais 

(KIM et al., 2017). 

Conforme descreveram Lima e Gomes (2013), as iniciativas de Responsabilidade 

Social voltadas para as partes interessadas e para a sociedade surgiram a partir do crescimento 

da demanda da sociedade por maior responsabilidade social e ambiental das empresas.  

Embora a demanda por uma noção mais ampla de RSC tenha surgido nos anos 60 com 

o surgimento de movimentos sociais como reação a um cenário empresarial alheio aos 

problemas sociais, foi apenas nos anos 70 que esta mensagem ficou mais clara com a criação 

de órgãos governamentais que estabeleciam legislações sociais reconhecendo oficialmente o 

ambiente, empregados e consumidores como sendo os stakeholders dos negócios, obrigando 

os executivos a balancear os objetivos da corporação com as reivindicações e expectativas 

legais e éticas de cada stakeholder (CARROLL, 1991). 

O conceito de stakeholders continuou sendo desenvolvido nos anos 80 e foi 

popularizado quando Freeman (1984) apresentou um mapa de grupos ou indivíduos que 

podem afetar ou serem afetados pelas organizações, conforme pode ser observado na Figura 1 

a seguir. 

                                                 
1
 BOWEN, H. R. Social responsibilities of the businessman. New York: Harper & Row, 1953, p.6 
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Figura 1 - Stakeholder Visão da Empresa 

 
Fonte: Adaptado de Freeman (1984, p.25) 

  

 

O enfoque dos stakeholders representou uma mudança na visão de gestão tradicional 

ao ampliar a dimensão estratégica das empresas a todos os grupos que interagem e que 

possuem algum interesse na relação com as mesmas (DIAS, 2012).  

“O conceito de RS está se ampliando, deixando de abranger somente as relações com a 

comunidade, para abranger todas as relações da empresa: com seus funcionários, clientes, 

fornecedores, acionistas, concorrentes, meio ambiente e organizações públicas e estatais.” 

(NETO; FROES, 2001, p.79)  

No Brasil, o interesse das empresas pelo desenvolvimento de ações sociais iniciou nos 

anos 80 com debates sobre ética, corrupção e desenvolvimento sustentável e cresceu em 

meados dos anos 90 com a criação de diversas organizações como o Grupo de Institutos e 

Fundações Empresariais (GIFE) e o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social 

(ETHOS) devido ao avanço da globalização e do poder das grandes empresas perante o 

Estado e a sociedade (SAUERBRONN; SAUERBRONN, 2011).  
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O Instituto Ethos tem como objetivo disseminar as práticas de RS através de 

publicações, indicadores e prêmios que mobilizam e orientam as empresas a atuarem de forma 

responsável. Para o Instituto Ethos, a Responsabilidade Social Empresarial: 

É a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com 

todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas 

empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, 

preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a 

diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais (ETHOS, 2017, p. 

16). 

 

Na década de 90 surgiu o conceito do triple bottom line, tripé da sustentabilidade, 

proposto por John Elkington, que define 3 dimensões da RS: social, ambiental e econômica, 

expandindo o modelo de negócios tradicional ao considerar a performance social e ambiental 

e não somente a performance financeira das empresas (DIAS, 2012).  

A dimensão econômica engloba o desenvolvimento econômico dos seus stakeholders 

e o desempenho financeiro da organização através dos bens e serviços produzidos. A 

dimensão ambiental se refere ao impacto das atividades da organização no ecossistema, a 

gestão e proteção eficazes do ambiente. A dimensão social abrange a politica social e o 

respeito aos direitos humanos e a melhoria do bem estar-social nas relações da organização 

com seus empregados, fornecedores, clientes, comunidades e sociedade. De acordo com este 

conceito para uma organização ser sustentável ela precisa ser socialmente justa, 

ambientalmente responsável e financeiramente viável, ou seja, as 3 dimensões da RS 

precisam interagir de forma holística (BRANCO; RODRIGUES, 2006).  

Em 2000 a divulgação do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) 

abrangendo 10 princípios relacionados com Recursos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e 

Combate à Corrupção, apresentados na Figura 2 a seguir, incentivou a discussão e estimulou a 

adoção das práticas de RS pelos setores empresariais, além de disseminar os conceitos para a 

sociedade e governos, e desta forma construir um mundo mais equilibrado (LIMA, 2011).   
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Figura 2 - Os 10 Princípios do Pacto Global da ONU 

Os 10 princípios 
Publicado em 25 de abril de 2013 

 

O Pacto Global advoga dez Princípios universais, derivados da Declaração Universal de Direitos Humanos, da  

Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, da 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção: 

  

Direitos Humanos 

1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos 

      reconhecidos internacionalmente; e 

2. Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos. 

 

  

Trabalho 

3. As empresas devem apoiar a liberdade  

      de associação e o reconhecimento efetivo  

      do direito à negociação coletiva; 

4. A eliminação de todas as formas de trabalho  

      forçado ou compulsório; 

5. A abolição efetiva do trabalho infantil; e 

6. Eliminar a discriminação no emprego. 

 

  

Meio Ambiente 

7. As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva  

      aos desafios ambientais; 

8. Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade  

      ambiental; e  

9. Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias  

      ambientalmente amigáveis. 

 

  

Contra a Corrupção 

10.   As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão  

       e propina. 

  

Fonte: (PACTO GLOBAL, 2013) 

 

Em 2004 foi publicada a norma ABNT NBR 16001, certificável, a fim de estabelecer 

os requisitos mínimos à implantação de um sistema de gestão da responsabilidade social 

(DIAS, 2012). 

Em 2010 foi lançada a ISO 26000, norma de responsabilidade social, não certificável, 

resultante do trabalho conjunto de diversos países, incluindo o Brasil, com o objetivo de 

proporcionar diretrizes que sejam seguidas ou inseridas na gestão e na estratégia das 
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organizações, harmonizar a orientação sobre a responsabilidade social e integrar o 

comportamento socialmente responsável em todos os tipos e tamanhos de organizações em 

todas as esferas  (LIMA; GOMES, 2013). 

Como pode ser observado, inicialmente focado na sociedade de onde originavam os 

lucros, o conceito de RS evoluiu, abrangendo o desempenho social, a cidadania, a 

governança, a sustentabilidade e o empreendedorismo social corporativos, que possuem 

obrigações sociais em comum além das financeiras (KIM et al, 2017). 

 Responsabilidade Social Corporativa no Setor Público 2.1.2

De acordo com Dias (2012), o Estado foi inserido na agenda de debates sobre 

Responsabilidade Social, quando organizações internacionais como o Banco Mundial e a 

União Européia começaram a relatar e a analisar os papéis do governo no âmbito da 

Responsabilidade Social como regulador, facilitador, aliado e apoiador.  

Como regulador, o Estado define os padrões mínimos para as organizações de acordo 

com as legislações vigentes. Como facilitador, incentiva as organizações a engajarem-se nas 

ações de RS, através de legislações e orientações que fomentem investimentos, incentivos 

fiscais e ampliem o debate com os stakeholders. O Estado, como aliado, ao desenvolver 

parcerias estratégicas com o setor privado e com a sociedade, complementa os recursos e os 

conhecimentos a serem aplicados nas ações de RS. No papel de apoiador, o Estado, além de 

apoiar politicamente as práticas de RS, atua como demonstrador das mesmas, promovendo e 

desenvolvendo o conceito e as práticas de RS ao adotá-las na esfera pública. (FOX; WARD; 

HOWARD, 2002). 

Madariaga (2008) ao analisar a inclusão dos critérios de Responsabilidade Social nas 

compras públicas, identificou três papéis do Estado enquanto o mesmo atua como uma 

organização no mercado, os papéis de regulador, comprador e empregador.  

O Estado, quando desempenha suas atividades passa a assumir as mesmas obrigações 

socialmente responsáveis de uma empresa, como evitar a degradação ambiental 

(responsabilidade social externa) e garantir melhores condições de trabalho para os seus 

funcionários e para os das empresas que fornecem produtos e serviços (responsabilidade 

social interna), foco deste estudo (DIAS, 2012). 
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Desta forma, o Estado, em todos os seus papéis, tem a possibilidade de adotar práticas 

responsáveis nas suas atividades promovendo o fortalecimento e o desenvolvimento da RS 

tanto na esfera pública quanto na privada. “Órgãos governamentais ou organizações estatais 

têm as mesmas responsabilidades por suas práticas de trabalho que outras organizações” 

(ABNT, 2010). 

No Brasil, as ações de Responsabilidade Social no âmbito da Administração Pública 

estão, na sua maioria, voltadas para o consumo e uso de recursos, para as compras e 

contratações sustentáveis. A Instrução Normativa nº 01 definiu e estabeleceu critérios de 

sustentabilidade ambiental a serem adotados nas aquisições de bens, contratações de serviços 

ou obras realizadas pela administração direta, autárquica e fundacional do governo federal. 

(BRASIL, 2010). 

Já a Instrução Normativa n º 10 definiu regras para a elaboração dos Planos de Gestão 

de Logística Sustentável, que são ferramentas que permitem aos órgãos estabelecer práticas de 

sustentabilidade na Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional e nas 

empresas estatais, abordando além dos temas abordados pela Instrução Normativa nº 01 

(BRASIL, 2012) o tema Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho, conforme apresentado 

no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Sugestões de boas práticas de sustentabilidade e de racionalização de materiais  

V – Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho 

1.   Adotar medidas para promover um ambiente físico de trabalho seguro e saudável. 

2.   Adotar medidas para avaliação e controle da qualidade do ar nos ambientes climatizados. 

3.   Realizar manutenção ou substituição de aparelhos que provocam ruídos no ambiente de trabalho; 

4.   Promover atividades de integração e de qualidade de vida no local de trabalho; 

5.   Realizar campanhas, oficinas, palestras e exposições de sensibilização das práticas sustentáveis para os 

servidores com divulgação por meio da intranet, cartazes, etiquetas e informativos; e 

6.   Produzir informativos referentes a temas socioambientais, experiências bem-sucedidas e progressos 

alcançados pela instituição. 

Fonte: (BRASIL, 2012) 
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2.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA INTERNA 

Para ser considerada socialmente responsável, uma empresa não pode direcionar suas 

ações apenas à comunidade e ao meio ambiente.  

É necessário investir no bem estar dos seus funcionários e dependentes e num 

ambiente de trabalho saudável, além de promover comunicações transparentes, dar 

retorno aos acionistas, assegurar sinergia com seus parceiros e garantir a satisfação 

dos seus clientes e/ ou consumidores (NETO; FROES, 2001, p. 78). 

A interação das organizações com o seu público interno está relacionada com o 

desempenho das organizações, motivo pelo qual crescem os estudos visando a melhoria da 

qualidade de vida, produtividade e satisfação do público interno (REINER, 2009).  

De acordo com Neto e Froes (2001) a empresa cidadã atua tanto na gestão da 

responsabilidade social externa tendo como foco a comunidade, quanto na interna, focando no 

seu público interno, assegurando o bem-estar de seus funcionários e contribuindo também 

para o desenvolvimento da comunidade. O Quadro 2 a seguir apresenta as principais ações de 

RSI desenvolvidas pelas empresas. 

 

Quadro 2 - Principais ações de RSI 

 
Fonte: Adaptado (NETO, FROES, 1999, p. 87) 

 

Para DIAS (2012) as práticas de Responsabilidade Social nas organizações permitem 

atrair e reter colaboradores de qualidade, dentre outros benefícios descritos no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Benefícios obtidos pelas empresas no ambiente interno

 
Fonte: Adaptado DIAS (2012, p.86) 

 

- Bem Estar dos empregados: 

. Programas de Remuneração e Participação nos Resultados 

. Assistência Médica, Social e Alimentar 

. Transporte 

- Qualificação dos empregados 

. Programas de Treinamento 

. Programas de Capacitação 

. Financiamento de cursos 

. Fidelidade do pessoal à empresa 

. Melhora da motivação e da produtividade no trabalho 

. Aumento da Qualificação e capacidade dos trabalhadores 

. Maior envolvimento dos funcionários na gestão empresarial 

. Melhoria da Qualidade dos produtos e serviços  

. Maior potencial de inovação 

. Incremento da eficiência dos processos produtivos e diminuição dos custos 

. Maior capacidade de adaptação diante das mudanças e gestão de crises 
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Segundo Kim et al., (2017) os empregados estão entre os principais interessados ao 

tratar-se de RSC, uma vez que podem moldar a imagem corporativa. Apesar do estudo da RSI 

ter crescido, para os autores em questão, ainda existem poucos estudos sobre a percepção e os 

efeitos da RSC no âmbito interno das organizações e seu impacto na qualidade de vida dos 

empregados. 

De forma a destacar as abordagens de RSC para o público interno, foco deste estudo, 

nos itens a seguir serão apresentados os conceitos, normatizações, legislações, publicações e 

ferramentas de gestão de Responsabilidade Social realizados por institutos e organizações 

voltadas para o público interno das organizações.  

 O conceito de Stakeholders 2.2.1

As ações de RSC externa são relacionadas às operações externas da empresa 

relacionadas com os stakeholders externos como consumidores, comunidade local e parceiros 

de negócios (SKUDIENE; AURUSKEVICIENE, 2012). 

Já as ações de RSC interna, foco deste estudo, estão relacionadas com os stakeholders 

internos, como trabalhadores e seus familiares e terceirizados. “As atividades de RSC Interna 

estão relacionadas a todas as operações internas da empresa” (BRAMMER; MILLINGTON; 

RAYTON, 2007, p.1702). 

Baseado no conceito de stakeholders, Dias (2012) afirma que no âmbito interno das 

organizações, as ações e decisões da empresa com seus trabalhadores podem ocasionar alta 

rotatividade, denúncias e baixa produtividade. Os interesses básicos dos trabalhadores que 

devem ser levados em consideração pelas empresas socialmente responsáveis são (Quadro 4):  

 

Quadro 4 - Quadro simplificado dos principais stakeholders e seus interesses básicos na empresa.  

 

Fonte: Adaptado (DIAS, 2012, p. 61) 

. Condições justas de trabalho 

. Salário adequado 

. Possibilidades de promoção e crescimento profissional 

. Liberdade de associação e direitos de negociação 

. Informação e transparência 

. Igualdade de tratamento 

. Horários definidos 

. Segurança e saúde no trabalho 



 30 

 

 O Pacto Global da ONU 2.2.2

Alguns dos princípios do Pacto Global da ONU abordam ações voltadas para o 

público interno das organizações, tais como as apresentadas no Quadro 5 a seguir: 

 

Quadro 5 - Os Princípios do Pacto Global da ONU voltados para o público interno 

 Fonte: Adaptado - (PACTO GLOBAL, 2013) 

 

Segundo Dias (2012) as ações de RS derivadas destes princípios universais podem 

melhorar o ambiente interno das organizações: fortalecendo a identificação dos trabalhadores 

com a empresa e aumentando a produtividade e a fidelidade.  

 O Livro Verde da União Européia 2.2.3

A União Européia publicou em 2001 o Livro Verde com o objetivo de iniciar um 

amplo debate sobre a RS tanto na Europa quanto internacionalmente. De acordo com o livro é 

possível identificar duas dimensões da RS, a interna e a externa. Na dimensão externa as 

partes interessadas estão fora do ambiente da organização, são as Comunidades Locais, 

Parceiros comerciais, fornecedores e consumidores, Direitos Humanos e Preocupações 

ambientais globais (COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2001).  

Na dimensão interna, representada na Figura 3, as práticas socialmente responsáveis 

relacionam-se com a Gestão de recursos humanos, saúde e segurança no trabalho, adaptação à 

mudança e a gestão do impacto ambiental e dos recursos naturais [grifo nosso] (COMISSÃO 

DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2001; ATP, 2011).  

Direitos Humanos 

1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos 

reconhecidos internacionalmente; e 

2. Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos. 
 

Trabalho 

3. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à 

negociação coletiva; 

4. A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório; 

5. A abolição efetiva do trabalho infantil; e 

6. Eliminar a discriminação no emprego. 
 

Contra a Corrupção 

1. As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina 
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Figura 3 - Dimensão Interna da Responsabilidade Social  

 

Fonte: ATP (2011, p. 8) 

 A Norma ISO 26000 2.2.4

A norma ISO 26000 proporciona diretrizes que permitem integrar a responsabilidade 

social com as atividades de diferentes tipos e tamanhos de organizações e em todas as fases de 

desenvolvimento ou implementação de RSC (ABNT, 2010). 

“É uma norma que foca pontos muito específicos e requer um sistema de gestão para 

sua aplicação. Ela se baseia nas normas ISO14001 de meio ambiente e ISO 9001 de 

qualidade, que se apoiam no sistema PDCA (plan, do, check, act)”(LIMA; GOMES, 2013, p. 

12).  

O documento descreve vários temas centrais interdependentes baseados em princípios 

e em práticas de responsabilidade social, que são apresentados na Figura 4 a seguir: 

governança organizacional, direitos humanos, práticas de trabalho, meio ambiente, práticas 

leais de operação, questões relativas ao consumidor, desenvolvimento e envolvimento da 

comunidade [grifo nosso] (ABNT, 2010).   
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Figura 4 - Os setes temas centrais da Responsabilidade Social 

 

Fonte: ABNT NBR 26000 (2010, p. 21) 

 

Dentre os temas centrais abordados pela norma, as práticas trabalhistas (item 6.4 na 

figura 4) representam todas as políticas e práticas realizadas pela organização com o público 

interno, seus empregados diretos e terceirizados. A norma descreve questões relativas às 

práticas trabalhistas que requerem ações das organizações além daquelas estabelecidas por lei, 

regulamentos e acordos, são elas: emprego e relações de trabalho, condições de trabalho e 

proteção social, diálogo social, saúde e segurança no trabalho, desenvolvimento humano e 

treinamento no local de trabalho (ABNT, 2010).  

 A Norma Social Accountability 8000 (SA 8000) 2.2.5

A norma internacional SA 8000 foi desenvolvida em 1997 pela Social Accountability 

International (SAI) conforme o modelo estabelecido pela ISO baseada em convenções da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) e em outras convenções das Nações Unidas 

(ONU) e “estabelece metas transparentes, mensuráveis e verificáveis para certificar o 

desempenho de empresas em nove áreas essenciais” (DIAS, 2012, p.152).  
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De acordo com a Norma SA 8000 (SAI, 2001) a certificação ajuda a desenvolver e a 

melhorar a responsabilidade em todas as operações e garante que a empresa implantou 

processos internos nas seguintes áreas relacionadas no Quadro 6:  

 

Quadro 6 - Requisitos de Responsabilidade Social  

 

Fonte: SAI (2001, p. 5-8) 

 A Global Reporting Initiative (GRI) 2.2.6

Segundo Dias (2012, p.145) a GRI, criada em 1997 como uma organização global 

independente possui como missão elaborar e divulgar diretrizes para a elaboração de 

relatórios de sustentabilidade pelas organizações, “um marco comum para a divulgação da 

sustentabilidade como ferramenta para que as organizações articulem as dimensões 

econômicas, ambientais e sociais de suas atividades, produtos e serviços”.  

Os relatórios de sustentabilidade ajudam as organizações a definir metas, medir a 

performance e gerenciar mudanças para garantir que suas atividades sejam sustentáveis (GRI, 

2015). 

De acordo com a última geração do guia elaborado pela GRI, denominado G4, a 

dimensão social da sustentabilidade abrange os impactos sociais causados pelas atividades da 

organização e engloba quatro subcategorias: práticas de trabalhistas e trabalho decente, 

direitos humanos, sociedade e responsabilidade de produto [grifo nosso] (GRI, 2015). 

A Sub Categoria Práticas de Trabalhistas e Trabalho Decente contempla os aspectos 

voltados ao público interno conforme descritos no Quadro 7. 

 

- Trabalho infantil 

- Trabalho forçado 

- Higiene e Segurança 

- Liberdade de associação 

- Discriminação 

- Práticas disciplinares 

- Horário de Trabalho 

- Remuneração  

- Gestão 
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Quadro 7 - Aspectos nas diretrizes  

 
Fonte: Adaptado GRI (2015, p. 54) 

 

Cada um desses aspectos aborda indicadores como contratação, rotatividade, 

comunicação, negociação, programas de saúde e de segurança, treinamento, igualdade e 

assistência ao público interno (GRI, 2015).   

 Os Indicadores do Instituto Ethos 2.2.7

Atualmente 535 empresas estão associadas ao Instituto Ethos, sendo 44,86% destas 

classificadas de porte Grande Empresa e 65,79 % localizadas nos Estados do Rio de Janeiro e 

São Paulo (ETHOS, 2016). 

“Os Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e Responsáveis têm como foco 

avaliar o quanto a sustentabilidade e a responsabilidade social têm sido incorporadas nos 

negócios, estimulando que os negócios sejam sustentáveis e auxiliando na definição de es-

tratégias, políticas e processos” (ETHOS, 2017a, p. 8).  

Os indicadores Ethos, apresentados no Quadro 8, estão agrupados em dimensões que 

se desdobram em temas e subtemas baseados na Norma ISO 26000: 

 

Quadro 8 - Indicadores Ethos 

Dimensão Tema Subtema Indicador 

Visão e 
Estratégia 

Visão e 
Estratégia 

Visão e Estratégia 

1 Estratégias para a sustentabilidade 

2 Proposta de Valor 

3 Modelo de Negócios 

 
 

Governança 
e Gestão 

 
 

 
 

Governança 
Organizacional 

 
 

Governança e Conduta 

4 Código de Conduta 

5 Governança da Organização 

6 Compromissos Voluntários e Participação em Iniciativas de RSE/ 
Sustentabilidade 

7 Engajamento das Partes Interessadas 

- Emprego 

- Relações de Trabalho e Gestão  

- Saúde Ocupacional e Segurança 

- Treinamento e Educação 

- Diversidade e Igualdade de Oportunidades 

- Igualdade de Remuneração para Mulheres e Homens 

- Avaliação de Fornecedores para Práticas Trabalhistas 

- Mecanismos de Reclamação de Práticas Trabalhistas 
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Dimensão Tema Subtema Indicador 

 
 
 
 
 
 
 
 

Governança 
e Gestão 

 
Governança 

Organizacional Prestação de Contas 

8 Relações com Investidores e relatórios financeiros 

9 Relatos de Sustentabilidade e Relatos Integrados 

10 Comunicação com Responsabilidade Social 

Práticas de 
Operação e 

Gestão 

Concorrência Leal 11 Concorrência Leal 

Práticas Anticorrupção 12 Práticas Anticorrupção 

Envolvimento Político 
Responsável 

13 Contribuições para Campanhas Eleitorais 

14 Envolvimento no Desenvolvimento de Políticas Públicas 

Sistemas de Gestão 

15 Gestão Participativa 

16 Sistema de Gestão Integrado 

17 Sistema de Gestão de Fornecedores 

18 Mapeamento dos Impactos da Operação e Gestão de Riscos 

19 Gestão da RSE/ Sustentabilidade 

 

 

 

 
 

 

 

 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direitos 
Humanos 

Situações de Risco para os 
Direitos Humanos 

20 Monitoramento de Impactos do Negócio nos Direitos Humanos 

21 Trabalho Infantil na Cadeia de Suprimentos 

22 Trabalho Forçado (ou Análogo ao Escravo) na Cadeia de Suprimentos 

Ações Afirmativas 23 Promoção da Diversidade e Equidade SIM Essencial Ampla Abrangente 

Práticas de 
Trabalho 

Relações de Trabalho 

24 Relação com Empregados (Efetivos, Terceirizados, Temporários ou 
Parciais) 

25 Relações com Sindicatos 

Desenvolvimento 
Humano, Benefícios e 

Treinamento 

26 Remuneração e Benefícios 

27 Compromisso com o Desenvolvimento Profissional 

28 Comportamento frente a Demissões e Empregabilidade 

Saúde e Segurança no 
Trabalho e 

Qualidade de Vida 

29 Saúde e Segurança dos Empregados 

30 Condições de Trabalho, Qualidade de Vida e Jornada de Trabalho 

Questões 
relativas ao 
consumidor 

Respeito ao Direito do 
Consumidor 

31 Relacionamento com o Consumidor 

32 Impacto decorrente do Uso dos Produtos ou Serviços 

Consumo Consciente 
33 Estratégia de Comunicação Responsável e Educação para o Consumo 
Consciente 

Envolvimento 
com a 

comunidade e 
seu 

desenvolvimento 

Gestão de Impactos na 
Comunidade e 

Desenvolvimento 

34 Gestão dos Impactos da Empresa na Comunidade 

35 Compromisso com o Desenvolvimento da Comunidade e Gestão das 
Ações Sociais 

36 Apoio ao Desenvolvimento de Fornecedores 

Ambiental Meio Ambiente 

Mudanças Climáticas 
37 Governança das Ações Relacionadas às Mudanças Climáticas 

38 Adaptação às Mudanças Climáticas 

Gestão e Monitoramento 
dos Impactos sobre os 

Serviços Ecossistêmicos e 
a Biodiversidade 

39 Sistema de Gestão Ambiental 

40 Prevenção da Poluição 

41 Uso Sustentável de Recursos: Materiais 

42 Uso Sustentável de Recursos: Água 

43 Uso Sustentável de Recursos: Energia 

44 Uso Sustentável da Biodiversidade e Restauração dos Habitats Naturais 

45 Educação e Conscientização Ambiental 

Impactos do Consumo 
46 Impactos do Transporte, Logística e Distribuição 

47 Logística Reversa 

Fonte: Ethos (2017a, p. 96) 
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As questões relativas às práticas de trabalho, que serão apresentadas nos itens a 

seguir, englobam o público interno e tratam de questões como: Relação com Empregados 

(Efetivos, Terceirizados, Temporários ou Parciais), Relações com Sindicatos, Remuneração e 

Benefícios, Compromisso com o Desenvolvimento Profissional, Comportamento frente a 

Demissões e Empregabilidade, Saúde e Segurança dos Empregados e Condições de Trabalho, 

Qualidade de Vida e Jornada de Trabalho. 

2.2.7.1 Relação com Empregados (Efetivos, Terceirizados, Temporários ou Parciais) 

Este indicador contempla medidas que garantam que as relações e condições de 

trabalho obedeçam às legislações e normas trabalhistas.  “A empresa deve adotar critérios que 

orientem a relação da empresa com empregados de diferentes vínculos empregatícios” 

(ETHOS, 2017a, p. 45). 

A organização deve apoiar os direitos humanos, assegurar que estes direitos não sejam 

violados e estimular práticas que eliminem a discriminação no emprego e cargo (PACTO 

GLOBAL, 2013).  

2.2.7.2 Relação com Sindicatos 

De acordo com o Instituto Ethos (2017a, p.45) “As relações com os sindicatos 

constituem direito fundamental do trabalhador, motivo por que a empresa deve assegurar a 

liberdade de associação e o direito à negociação coletiva”.   

Desta forma, as organizações devem cumprir os acordos coletivos, permitir a filiação a 

sindicatos e negociar reivindicações (GRI, 2015). 
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2.2.7.3 Remuneração e Benefícios 

Segundo a ABNT (2010), a organização deve oferecer remuneração e benefícios em 

conformidade com as leis, adequados às necessidades dos trabalhadores e de suas famílias e 

garantir a igualdade de remuneração para os gêneros e para trabalhos de igual valor.   

“Devem ser implementadas pela empresa políticas de remuneração e benefícios que 

visem valorizar as competências potenciais de seus empregados” (ETHOS, 2017a, p.45). 

2.2.7.4 Compromisso com o Desenvolvimento Profissional 

Organizações sustentáveis oferecem aos seus funcionários capacitação, treinamento, 

aprendizado e oportunidades de progressão na carreira (ABNT, 2010).  

Conforme o Instituto Ethos (2017a, p. 45) “A empresa deve investir na capacitação e 

desenvolvimento profissional dos empregados”.  

A oferta de treinamento e capacitação contribui para o desenvolvimento 

organizacional, além de promover melhorias no nível pessoal e igualdade de oportunidades no 

local de trabalho (GRI, 2015). 

2.2.7.5 Comportamento frente a Demissões e Empregabilidade 

“A responsabilidade da empresa com seus empregados contempla o processo de 

demissão e se estende até a aposentadoria. Nesse momento e nessa situação, a empresa deve 

adotar medidas que visem garantir o futuro dos empregados após seu desligamento” (ETHOS, 

2017a, p.45). 

De acordo com a GRI (2015), os programas de apoio à aposentadoria ou a demissão 

como: planejamento de pré-aposentadoria, reciclagem para continuidade, assistência e 

serviços de colocação no mercado de trabalho, contribuem para a satisfação do empregado e 

melhoram a qualidade das relações de trabalho.  
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2.2.7.6 Saúde e Segurança dos Empregados 

Para o Instituto Ethos (2017a, p.45) “A empresa é responsável por estabelecer padrões 

de excelência das condições de trabalho com vistas a garantir a saúde e a segurança dos 

empregados”. 

A saúde e segurança dos empregados abrangem o bem-estar físico, mental e social dos 

empregados, a prevenção e proteção aos riscos, além da adaptação do ambiente de trabalho às 

necessidades dos empregados (ABNT, 2010). 

2.2.7.7 Condições de Trabalho, Qualidade de Vida e Jornada de Trabalho 

“A empresa deve adotar sempre, e em todas as circunstâncias, padrões de excelência 

nas condições do trabalho, assegurando, desse modo, a qualidade de vida dos empregados” 

(ETHOS, 2017a, p.45). 

O Pacto Global (2013) determina em um dos seus princípios que toda a forma de 

trabalho forçado e compulsório deve ser eliminado das organizações.  

Para a ABNT (2010) a qualidade de vida dos empregados e de seus familiares e o seu 

desenvolvimento social e econômico são diretamente afetados pelas condições de trabalho 

proporcionadas pelas organizações.  
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Quanto aos fins esta pesquisa é descritiva quantitativa, a fim de descrever qual a 

percepção dos servidores da autarquia acerca das ações de Responsabilidade Social Interna.  

As pesquisas quantitativas são realizadas mantendo-se uma distância física dos 

respondentes e geram dados baseados em números, enquanto as pesquisas qualitativas são 

realizadas com contato direto com os entrevistados, gerando dados baseados em textos, 

fotografias e outros meios visuais (GRAY, 2012). 

A pesquisa descritiva “expõe características de determinada população ou de 

determinado fenômeno”(VERGARA, 2004, p. 42), a maioria delas são realizadas com 

objetivos profissionais com o objetivo de estudar as características e opiniões de um grupo 

(GIL, 2002, p.28).  

As pesquisas quantitativo-descritivas quando “pesquisam aspectos qualitativos como 

atitudes e opiniões, empregam escalas que permitem a quantificação” com o objetivo de 

descrever certas características quantitativas de uma determinada população (LAKATOS; 

MARCONI, 2010). 

Nos temas relacionados à administração, a pesquisa quantitativa mede 

comportamento, conhecimento ou opiniões ao tentar mensurar algo de forma precisa 

(COOPER; SCHINDLER, 2011).  

Quanto aos meios de investigação, a pesquisa pode ser considerada um levantamento 

de campo (survey) ou uma pesquisa de campo realizada na autarquia em questão, onde foi 

estudada qual a percepção dos seus servidores acerca do tema. Na literatura, a tipologia da 

pesquisa é classificada de diferentes maneiras pelos autores, sendo a diferença entre estas 

duas classificações apenas os níveis de profundidade e amplitude. O levantamento de campo 

possui pouca profundidade e grande amplitude, tendo a pesquisa de campo maior 

profundidade e menor amplitude (MATTAR, 1999). 

Para Lakatos e Marconi (2010), a pesquisa de campo é considerada uma fonte de 

levantamento de dados que utiliza métodos quantitativos para coleta de dados, questionários, 
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entrevistas e outras técnicas para o delineamento ou análise de características de determinada 

população. Segundo Vergara (2004), a pesquisa de campo é realizada no local onde o 

fenômeno a ser estudado ocorre utilizando entrevistas, questionário dentre outros 

instrumentos.  

Gil (2002) define o levantamento de campo (survey) como um dos possíveis 

delineamentos de pesquisa, no qual um grupo da população estudada é interrogado por meio 

de questionário e os dados coletados são analisados quantitativamente, sendo muito utilizados 

e apropriados para estudos descritivos de opiniões e atitudes.  

Para Cooper e Schindler (2011), o levantamento é considerado a melhor metodologia 

para as pesquisas quantitativas. 

De acordo com Yin (2001), as questões de pesquisa com perguntas “quais”, que”, 

“quantos” e suas derivadas favorecem o uso do método de levantamento que poderia 

facilmente enumerar tais questões, enquanto um estudo de caso não seria um método 

vantajoso para este estudo, tendo em vista que o mesmo é o mais adequado para questões de 

pesquisas que se concentrem em perguntas “como” e “por que”. 

3.2 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 Autarquia de análise da pesquisa 3.2.1

A CNEN executa ações de planejamento, orientação, supervisão, fiscalização, 

pesquisa, desenvolvimento, promoção e prestação de serviços na área de tecnologia nuclear e 

suas aplicações para fins pacíficos. Além de regular, licenciar, autorizar, controlar e fiscalizar 

a utilização destas tecnologias atuando em vários setores que interagem com a tecnologia 

nuclear, como: medicina, indústria, agricultura, meio ambiente, mineração, defesa e segurança 

(BRASIL, 1989). 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) é uma autarquia federal 

vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(MCTIC), criada em 1956 e estruturada pela Lei 4.118, de 27 de agosto de 1962, 

para desenvolver a Política Nacional de Energia Nuclear  (CNEN, 2017a). 



 41 

 

A CNEN possui 14 unidades, dentre institutos de pesquisa, laboratórios, agências 

distritais e escritórios regionais, que estão distribuídas em nove estados brasileiros e sua sede 

está localizada no Rio de Janeiro, listadas a seguir.  

. Sede – CNEN/Sede no Rio de Janeiro (RJ) 

· Distrito de Angra dos Reis - DIANG (RJ) 

· Instituto de Engenharia Nuclear - IEN, no Rio de Janeiro (RJ) 

· Instituto de Radioproteção e Dosimetria - IRD, no Rio de Janeiro (RJ) 

· Escritório de Resende (ESRES) 

· Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN, em Belo Horizonte (MG) 

· Laboratório de Poços de Caldas - LAPOC (MG) 

· Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste - CRCN-CO, em Goiânia (GO) 

· Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste - CRCN-NE, em Recife (PE) 

· Distrito de Caetité - DICAE (BA) 

· Distrito de Fortaleza - DIFOR (CE) 

· Escritório de Porto Alegre (ESPOA)  

· Escritório de Brasília - ESBRA (DF) 

· Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN, em São Paulo (SP) 

 Universo e Amostra 3.2.2

O universo desta pesquisa são todos os servidores efetivos da CNEN. O quadro de 

cargos efetivos no período da pesquisa era de 1958 servidores (CNEN, 2017b). Destes, 1933 

possuíam endereços de e-mails válidos cadastrados na página do setor de Recursos Humanos 

disponível na Intranet. 

Dos 1933 questionários enviados, 578 foram respondidos completamente e 87 

parcialmente, representando uma amostra de 29,9%, um percentual superior ao de 25% 

estimado por Marconi e Lakatos (2010) como sendo o percentual médio de devolução de 

questionários. 

De acordo com Gil (2002), o tamanho da amostra adequado deve ser de no mínimo 

476 para uma amplitude de população de 2000, um coeficiente de confiança de 95,5% e uma 

margem de erro de 4%.  
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 Caracterização dos Respondentes 3.2.3

A pesquisa foi direcionada a todos os servidores de todas as Unidades, Escritórios, 

Institutos e Laboratórios da CNEN localizados em várias cidades, abrangendo servidores de 

diversos níveis hierárquicos, escolaridades, formações acadêmicas, idades e cargos com o 

objetivo de obter diferentes percepções acerca do tema estudado. 

 Questionário 3.2.4

O questionário foi elaborado com perguntas fechadas por categoria e de escala e 

dividido em quatro partes: a primeira contendo informações pessoais e acadêmicas, a segunda 

contendo informações do trabalho, a terceira contendo perguntas sobre o tema da pesquisa, 

cada uma destas abrangendo um Indicador Ethos para o público interno do tema Práticas de 

Trabalho, e a quarta parte contendo perguntas sobre a importância destes indicadores. 

O objetivo da primeira parte do questionário era identificar o perfil pessoal e 

acadêmico dos respondentes, abrangendo perguntas como escolaridade, área de formação 

acadêmica e idade, como pode ser visto na Figura 5. 

 

Figura 5 - Parte 1 do questionário da pesquisa 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Na segunda parte do questionário foi possível identificar o perfil profissional dos 

respondentes, com perguntas relacionadas ao trabalho na autarquia, tais como: cargo, local de 

trabalho, área de trabalho, cargo de confiança e ano de ingresso, conforme Figura 6. 

 

Figura 6 - Parte 2 do questionário da pesquisa 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A terceira parte do questionário abordou os Indicadores Ethos do tema Práticas de 

Trabalho voltados para o público interno, adaptados à administração pública, com o objetivo 

de avaliar a percepção dos respondentes com relação a cada um destes indicadores. Para 

facilitar o preenchimento as questões foram agrupadas por subtemas:  

 Relação com Empregados Terceirizados; 

 Relação com Sindicatos; 

 Remuneração e Benefícios; 

 Compromisso com o Desenvolvimento Profissional; 

 Empregabilidade e Aposentadoria; 

 Saúde e Segurança; 

 Condições de Trabalho, Jornada e Qualidade de Vida. 
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As opções de respostas foram listadas em Escala Likert de cinco pontos, na qual os 

servidores deveriam responder com qual intensidade concordam ou discordam de cada 

questão desde “Concordo Totalmente” até “Discordo Totalmente”, passando pelo “Concordo 

Parcialmente”, “Indeciso/Não Sei Responder” e “Discordo Parcialmente”, conforme 

orientação e exemplificado na Figura 7 a seguir.  

 

Figura 7 - Parte 3 do questionário da pesquisa 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A escala de Likert é considerada um dos principais instrumentos de medição de 

percepção, sendo vantajosa por sua precisão devida aos níveis de alternativas de respostas e 

pela praticidade de sua aplicação (BRANDALISE; BERTOLINI, 2014). 

Diversos estudos analisaram a percepção dos stakeholders utilizando a escala Likert. 

Cirelli e Kassai (2010) analisaram a percepção de diferentes níveis hierárquicos sobre 

sustentabilidade e as práticas institucionais.  

Furtado, Patrus e Pena (2005), De Oliveira Conceição et al. (2009) também analisaram 

a percepção dos funcionários em relação às práticas de Responsabilidade Social com o 

público interno baseando-se nos Indicadores Ethos e utilizando a escala Likert.  
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A quarta parte do questionário tem o objetivo de identificar quais grupos de 

indicadores, referentes às ações de Responsabilidade Social Interna, são mais e menos 

relevantes para os servidores, conforme Figura 8. 

 

Figura 8 - Parte 4 do questionário da pesquisa 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 Pré-Testes 3.2.5

Foram realizados pré-testes com dez servidores o que possibilitou realizar algumas 

alterações na redação das perguntas e das respostas a fim de facilitar o preenchimento e a 

interpretação. Foi possível verificar que o tempo de resposta de todo o questionário seria de 

06 a 10 minutos. 
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 Método de Coleta de Dados  3.2.6

O questionário foi encaminhado por endereço eletrônico aos servidores da CNEN 

utilizando o Survey Monkey, uma ferramenta para criação e envio de questionários via 

internet.  

A ferramenta permitiu enviar o convite para a realização da pesquisa aos 1936 

endereços de email cadastrados e posteriormente foram enviadas outras 3 mensagens de 

lembrete aos que não responderam e aos que responderam parcialmente o questionário.  

As respostas foram padronizadas como anônimas, excluindo informações pessoais, 

como nome, endereço de e-mails e endereços de Internet Protocol (IP) dos respondentes.  

 Tratamento dos Dados 3.2.7

As respostas do questionário foram exportadas da ferramenta Survey Monkey e 

tratadas utilizando o software Microsoft Excel 2010. Os resultados da pesquisa foram obtidos 

com o cálculo dos percentuais de respostas em cada questão de forma a apurar a frequência de 

cada uma delas.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa foi realizada nos meses de maio e junho de 2017, o questionário foi 

disponibilizado para resposta por 27 dias de 17/05/2017 a 12/06/2017.   

4.1 PERFIL DA AMOSTRA 

A CNEN possui 1958 cargos efetivos, sendo a amostra da pesquisa composta por 578 

servidores que responderam todas as perguntas do questionário aplicado. Nesta parte do 

questionário foram abordadas informações pessoais, acadêmicas e profissionais. 

 Escolaridade 4.1.1

O nível de escolaridade dos servidores que participaram da pesquisa varia de Nível 

Médio (6%) à Pós Doutorado (7%). O maior percentual de respondentes possui Doutorado, 

(31%) seguido dos que possuem Mestrado (28%), que juntos representam 59% do total 

amostra. Os servidores que possuem Graduação e Pós-Graduação são de 17% e 12% 

respectivamente. O Gráfico 1 apresenta a distribuição da amostra por escolaridade.  

 

Gráfico 1 - Distribuição da amostra por escolaridade 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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 Formação Acadêmica 4.1.2

Quanto à formação acadêmica dos participantes, 74% possuem formação em áreas 

técnicas e 26 % em áreas administrativas, conforme apresentado no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Distribuição da amostra por área de 

Formação Acadêmica 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 Idade 4.1.3

As idades dos servidores variam de 20 anos (0,3%) a acima de 65 anos (5,4%). Os 

servidores entre 26 a 35 anos somam 8% e os entre 36 e 45 anos somam 12,5%. O maior 

percentual dos participantes tem entre 56 e 65 anos (40,8%) seguido dos que têm entre 46 e 

55 anos (33,0%), ou seja, a maioria 73,8% dos servidores têm entre 46 e 65 anos, como pode 

ser observado no Gráfico 3.  

 

Gráfico 3 - Distribuição da amostra por Idade 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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 Cargo 4.1.4

O Gráfico 4 apresenta a distribuição dos cargos efetivos ocupados na CNEN pelos 

participantes da pesquisa. Os servidores que possuem o cargo efetivo de Tecnologista e 

representam 40,7% da amostra, seguido dos Analistas (18,3%) e dos Pesquisadores (15,2%). 

Os ocupantes do cargo de Assistente e outros cargos como técnicos, médicos e servidores 

cedidos por outros órgãos correspondem a 14,5% e 11,2%, respectivamente.  

 

Gráfico 4 - Distribuição da amostra por Cargo Efetivo  

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 Local de Trabalho 4.1.5

A maior quantidade de participantes está lotada no IPEN representando 32,4% da 

amostra, que somados aos 27,0% lotados na Sede e aos 12,8% lotados no CDTN 

correspondem a 72,2% dos participantes da pesquisa. Os outros 27,9% dos participantes estão 

distribuídos no IRD (9,2%), IEN (8,7%), CRCN- NE (4,0%), LAPOC (2,6%), CRCN-CO 

(1,2%), DIFOR (0,7%), DIANG/ESAR (0,5%), DICAE (0,3%), ESBRA (0,2%), ESRES 

(0,2%) e ESPOA (0,2%), conforme Gráfico 5 a seguir. 
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Gráfico 5 - Distribuição da amostra por Local de Trabalho 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 Área de Trabalho 4.1.6

As áreas de trabalho na CNEN são dividas em técnicas e administrativas, 69% dos 

servidores que participaram da pesquisa estão lotados em áreas técnicas e 31% em áreas 

administrativas, como pode ser observado no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Distribuição da amostra por Área de Trabalho 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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 Cargo em Comissão ou Função de Confiança 4.1.7

O quadro de servidores da CNEN é composto por servidores que possuem cargos em 

comissão e funções de confiança e por servidores que não possuem. Tais cargos e funções 

representados pelas siglas FG (Função Gratificada), DAS (Direção e Assessoramento 

Superiores) e FCPE (Funções Comissionadas do Poder Executivo) possuem níveis numerados 

em ordem crescente de função e de remuneração, representando funções de direção, chefia e 

assessoramento (BRASIL, 2016). 

  A maioria dos servidores participantes da pesquisa não possui cargo ou função 

81,5%, enquanto os outros 18,5% servidores possuem algum cargo em comissão ou função de 

confiança, conforme apresentado no Gráfico 7.  

 

Gráfico 7- Distribuição da amostra por Cargo em Comissão ou Função de Confiança

Fonte: Dados da pesquisa 
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anos (18%). Os servidores mais novos com até 5 anos representam 8,3 % e os mais antigos de 

41 a 50 anos correspondem a 5% da amostra. 

 

Gráfico 8 - Distribuição da amostra por Tempo de Trabalho na CNEN 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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 Relação com Empregados Terceirizados 4.2.1

4.2.1.1 A CNEN acompanha o cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária 

por parte das empresas contratadas junto aos empregados terceirizados. 

O Gráfico 9 mostra que 40% dos servidores que participaram da pesquisa estão 

indecisos ou não sabem opinar quanto à questão, dentre aqueles que opinaram 41% têm uma 

percepção positiva ao responderem que concordam parcialmente (22%) e que concordam 
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Gráfico 9 – Percepção de todos os servidores referente ao indicador: Acompanha o 

cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária por parte das empresas 

contratadas junto aos empregados terceirizados.  

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O elevado percentual de respostas “Indeciso/ Não Sei Responder” pode indicar que 

grande parte dos servidores não tem conhecimento suficiente sobre a atuação da CNEN 

quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte 

das empresas terceirizadas.  

As empresas contratadas são responsáveis pelos encargos trabalhistas e 

previdenciários gerados pela execução do contrato, cabendo à Administração Pública 

fiscalizar o cumprimento destas obrigações (BRASIL, 1993a). 

 

4.2.1.2 A CNEN toma medidas necessárias para sanar alguma pendência em relação à 

legislação trabalhista junto à empresa terceirizada, caso haja. 

Dentre os servidores que participaram da pesquisa, 41% estão indecisos ou não sabem 

responder, 24% concordam parcialmente, 17% concordam totalmente, 12% discordam 

parcialmente e apenas 6% discordam totalmente, conforme Gráfico 10. 

 

Gráfico 10 - Percepção de todos os servidores referente ao indicador: Toma 

medidas necessárias para sanar alguma pendência em relação à legislação 

trabalhista junto à empresa terceirizada, caso haja.  

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Nesta questão a maior frequência de respostas “Indeciso/ Não Sei Responder” revela a 

ausência de conhecimento da maioria dos servidores quanto à tomada de providências da 

CNEN em caso de descumprimento das obrigações trabalhistas pelas empresas terceirizadas.  

As relações de trabalho devem obedecer às legislações vigentes, por isso, caso haja 

inadimplemento das obrigações trabalhistas e previdenciárias durante a execução do contrato, 

cabe à Administração Pública tomar providências para saná-las (BRASIL, 2017). 

 Relação com Sindicatos 4.2.2

4.2.2.1 A CNEN permite que sejam realizadas reuniões sindicais dos servidores no local 

de trabalho. 

No Gráfico 11 é possível constatar que a maioria dos servidores (58%) concorda 

totalmente com a questão, seguido de 22% que concorda parcialmente, totalizando 80% de 

percepções positivas. Os que não sabem opinar correspondem a 15% dos participantes, apenas 

3% discordam parcialmente e 2% discordam totalmente. 

 

Gráfico 11 - Percepção de todos os servidores referente ao indicador: Permite que 

sejam realizadas reuniões sindicais dos servidores no local de trabalho.  

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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4.2.2.2 Questão: A CNEN responde às solicitações dos sindicatos dos servidores. 

Nesta questão 37% dos servidores disseram concordar parcialmente e 15% concordar 

totalmente, totalizando 52% de percepções positivas, enquanto 31% não souberam opinar. 

Dos que não concordam 14% discordam parcialmente e 3% totalmente, como apresentado no 

Gráfico 12. 

 

Gráfico 12 - Percepção de todos os servidores referente ao indicador: Responde às 

solicitações dos sindicatos dos servidores.  

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Gráfico 13 - Percepção de todos os servidores referente ao indicador: Oferece 

plano de saúde, odontológico, seguro de vida ou outros benefícios securitários. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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pratica parcialmente a questão que somados aos 19% dos que concordam totalmente 

representam 68% de percepções positivas. Os que discordam parcialmente são 20% e 

totalmente 7%. Os servidores indecisos representam apenas 5%.  

 

Gráfico 14 - Percepção de todos os servidores referente ao indicador: Respeita as 

necessidades pessoais dos servidores no planejamento do trabalho. 
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O elevado percentual de respostas positivas indica que para os servidores, a CNEN 

respeita, na maioria das vezes, as necessidades humanas dos servidores ao planejar as suas 

atividades.  

O que pode significar que a CNEN permite que haja um equilíbrio entre a vida pessoal 

e o trabalho contribuindo com a qualidade de vida no trabalho, um dos temas abordados pela 

Instrução Normativa nº 10 que estabeleceu regras para prática de sustentabilidade na 

Administração Pública (BRASIL, 2012). 

 

4.2.3.3 A CNEN possui procedimentos formais e claros de promoção e de aumento 

salarial. 

No Gráfico 15 é possível observar que o percentual de servidores que concordam 

parcialmente é de 33%, percentual igual ao dos 33% que concordam totalmente, demostrando 

que a maioria dos servidores tem uma percepção positiva acerca da questão. O percentual de 

percepções negativas também é igual, 14% discordam parcialmente e 14% discordam 

totalmente. Apenas 5% dos servidores não sabem responder. 

 

Gráfico 15 - Percepção de todos os servidores referente ao indicador: Possui 

procedimentos formais e claros de promoção e de aumento salarial.  

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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percepções positivas. Os que discordam parcialmente (7%), somado aos que discordam 

totalmente (3%) totalizam 10% de percepções negativas, enquanto 1% é indeciso. 

 

Gráfico 16 – Percepção de todos os servidores referente ao indicador: Avalia o 

desempenho dos servidores de maneira sistemática, pelo menos uma vez ao ano.  

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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desempenho dos seus servidores conforme estabelecido na Lei 8.8691 de 28/07/93 que dispõe 

sobre o plano de carreiras (BRASIL, 1993b). 

 

4.2.3.5 A CNEN Verifica a satisfação dos servidores com relação à remuneração e 

benefícios. 

Nesta questão é possível observar através do Gráfico 17 a predominância das 

percepções negativas sobre as positivas. Os servidores que discordam totalmente (45%) 

somados aos que discordam parcialmente (27%) representam 72% da amostra. Enquanto os 

que concordam parcialmente (16%) somados aos que concordam totalmente (2%) 

representam apenas 18%. Os servidores indecisos ou que não sabem responder totalizam 9%. 

 

Gráfico 17 - Percepção de todos os servidores referente ao indicador: Verifica a 

satisfação dos servidores com relação à remuneração e benefícios.  

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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O elevado percentual de respostas negativas permite inferir que a CNEN não verifica 

adequadamente a satisfação dos servidores quanto à remuneração e benefícios.  

A avaliação da satisfação realizada regularmente pode facilitar o planejamento de 

políticas e melhorar o desempenho profissional (HEDLER; CASTRO, 2015). Em seu estudo 

sobre satisfação de servidores públicos, Klein e Mascarenhas (2016, p.30) constataram que 

“quanto mais baixas são as remunerações, menores são os níveis de satisfação profissional”. 

 Compromisso com o Desenvolvimento Profissional  4.2.4

4.2.4.1 A CNEN realiza treinamentos regulares visando o aprimoramento dos 

servidores nas suas funções atuais. 

O maior percentual de servidores afirma concordar parcialmente (39%) com a questão, 

enquanto 29% discordam parcialmente. Os que discordam totalmente somam 20% e os que 

concordam totalmente 10%. É possível observar um equilíbrio entre as percepções negativas e 

positivas, tendo em vista que ambas somam 49% cada. Apenas 2% dos servidores são 

indecisos ou não sabem responder sobre esta questão, conforme Gráfico 18.   

 

Gráfico 18 - Percepção de todos os servidores referente ao indicador: Realiza 

treinamentos regulares visando o aprimoramento dos servidores nas suas funções atuais.  

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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constatou que na opinião dos servidores as atividades de capacitação e os treinamentos 

reduzem os erros e aumentam a qualidade do trabalho. 

 

4.2.4.2 A CNEN possui mapeamento de competências a serem desenvolvidas pelos 

servidores. 

A maioria dos servidores discorda que a CNEN pratica o afirmado na questão, 34% 

discordam totalmente e 25% parcialmente totalizando 59% de percepções negativas, enquanto 

21% concordam parcialmente e apenas 5% concordam totalmente. Os indecisos e que não 

sabem responder representam 15% da amostra, como apresentado no Gráfico 19. 

 

Gráfico 19 - Percepção de todos os servidores referente ao indicador: Possui 

mapeamento de competências a serem desenvolvidas pelos servidores.  

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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não apenas aos saberes cognitivos e técnicos, mas também aos saberes da ação, ou 

seja, à capacidade de os servidores resolverem problemas, de lidarem com situações 

imprevistas e de compartilharem e transferirem conhecimentos (PIRES et al., 2005, 

p. 36). 
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4.2.4.3 A CNEN oferece treinamentos ou atividades que estimulam o desenvolvimento 

profissional para atividades futuras 

O Gráfico 20 mostra que a maioria dos servidores (60%) discorda que a CNEN pratica 

o abordado na questão, destes, 30% discordam totalmente e 30% parcialmente. Aqueles que 

concordam parcialmente representam 29% e totalmente 7%. Indecisos ou que não sabem 

responder representam apenas 4%. 

 

Gráfico 20 - Percepção de todos os servidores referente ao indicador: Oferece 

treinamentos ou atividades que estimulam o desenvolvimento profissional para 

atividades futuras.  

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O elevado percentual de percepções negativas permite inferir que para a maioria dos 

servidores, a CNEN não oferece regularmente treinamentos ou atividades voltados para o 

desenvolvimento profissional dos servidores, além das atividades atuais.  

O acesso a treinamentos pode promover melhorias nos níveis pessoais e 

organizacionais (GRI, 2015). 

 

4.2.4.4 A CNEN realiza treinamentos para o desenvolvimento de lideranças voltadas 

para a sustentabilidade. 

A maioria os servidores discorda totalmente (44%) e discorda parcialmente (27%) 

quanto à prática desta questão totalizando 71% dos servidores. Os indecisos representam 14% 

e os que concordam parcialmente 13%. Apenas 2% concordam totalmente, de acordo com o 

Gráfico 21.   
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Gráfico 21 - Percepção de todos os servidores referente ao indicador: Realiza 

treinamentos para o desenvolvimento de lideranças voltadas para a sustentabilidade. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A superioridade de respostas negativas indica que na percepção dos servidores a 

CNEN não capacita seus lideres para o desenvolvimento de ações sustentáveis.  Para Oliveira 

e Francisco (2011) os líderes sustentáveis possuem competências voltadas para o 

desenvolvimento econômico, ambiental e social, e orientados por uma visão sistêmica são 

capazes de promover mudanças, iniciativas e metas sustentáveis. Convém que as organizações 

capacitem seus empregados e estimulem as práticas sustentáveis (ETHOS, 2017b).  

 Empregabilidade e Aposentadoria 4.2.5

4.2.5.1 A CNEN possui práticas para lidar com servidores em processo de 

aposentadoria. 

No Gráfico 22 é possível observar que as percepções negativas totalizam 64%, tendo 

em vista que 45% dos servidores discordam totalmente e 19% parcialmente.  Os servidores 

indecisos representam 17%. As percepções positivas totalizam 20%, resultado do somatório 

dos 12% que concordam parcialmente e dos 8% que concordam totalmente. 

 

Gráfico 22 - Percepção de todos os servidores referente ao indicador: Possui práticas 

para lidar com servidores em processo de aposentadoria. 
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Tendo em vista o grande percentual de respostas negativas, é possível inferir que para 

a maioria dos servidores, a CNEN não possui práticas que ofereçam apoio ao servidor prestes 

a se aposentar.  

As organizações socialmente responsáveis devem desenvolver programas de 

assistência aos empregados na transição do trabalho para a aposentadoria (GRI, 2015). No 

estudo de Bressan et al. (2013) sobre preparação para aposentadoria, os fatores saúde e 

tranquilidade financeira foram apontados pelos servidores federais de uma universidade como 

os mais importantes para o bem-estar na aposentadoria.  

As organizações devem se preocupar com o bem-estar dos seus trabalhadores 

durante a atividade laboral, no momento de transição e na aposentadoria e o 

indivíduo deve aprender a investir em seu próprio bem-estar visando o futuro 

(BRESSAN et al., 2013, p.261). 

 

4.2.5.2 A CNEN avalia a rotatividade de servidores e possui política para reduzi-la.  

Nesta questão, 73% dos servidores possuem percepção negativa, aqueles que 

discordam totalmente representam 53% e parcialmente 20%. Os indecisos somam 19% e 

apenas 9% têm percepção positiva, destes 7% concordam parcialmente e 2% totalmente, 

conforme Gráfico 23.  

 

Gráfico 23 - Percepção de todos os servidores referente ao indicador: Avalia a 

rotatividade de servidores e possui política para reduzi-la. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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servidores, como: remuneração, compatibilidade da remuneração com as atribuições do cargo 

e atratividade do plano de carreira. 

 Saúde e Segurança 4.2.6

4.2.6.1 A CNEN realiza treinamentos em saúde e segurança com todos os servidores. 

O Gráfico 24 mostra que a maioria dos servidores (63%) discorda quanto à prática 

desta questão, 38% discordam totalmente e 25% parcialmente. Outros 30% concordam, destes 

24% parcialmente e 6% totalmente. Servidores indecisos ou que não sabem responder somam 

7%.  

 

Gráfico 24 - Percepção de todos os servidores referente ao indicador: Realiza 

treinamentos em saúde e segurança com todos os servidores.

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

De acordo com a maioria dos servidores, a CNEN não oferece treinamentos em saúde 

e segurança para todos os servidores. Conforme a ABNT (2010) cabe às organizações 

desenvolver políticas de saúde e segurança no trabalho e oferecer treinamento adequado aos 

trabalhadores. 

 

4.2.6.2 A CNEN realiza campanhas que visam o bem-estar e combate ao estresse dos 

servidores. 

A maioria dos servidores (72%) possui percepção negativa quanto à prática da 

questão, 47% discordam totalmente e 25% parcialmente. As percepções positivas totalizam 

21%, sendo 17% servidores que concordam parcialmente e 4% que concordam totalmente, de 

acordo com o Gráfico 25. 
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Gráfico 25 - Percepção de todos os servidores referente ao indicador: Realiza 

campanhas que visam o bem-estar e combate ao estresse dos servidores.  

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O alto percentual de respostas negativas indica que a CNEN não realiza campanhas 

para o bem-estar e de combate ao estresse dos seus servidores.  

É dever fundamental das organizações ter uma política de gestão que zele pelo bem-

estar dos seus empregados (GRI, 2015). “Convém que uma organização esforce-se para 

eliminar perigos psicossociais no local de trabalho que contribuam ou levem a estresse e 

doenças” (ABNT, 2010, p.41). 

 

4.2.6.3 A CNEN realiza programa de prevenção e tratamento para dependência de 

álcool e de drogas. 

De acordo com o Gráfico 26, 44% dos servidores discordam totalmente quanto à 

prática da questão e 17% parcialmente, o que totaliza 61% de percepções negativas. Os 

servidores indecisos representam 19%. Os que concordam parcialmente (15%) somados aos 

que concordam totalmente (5%) representam 20% de percepções positivas.  

 

Gráfico 26 - Percepção de todos os servidores referente ao indicador: Realiza 

programa de prevenção e tratamento para dependência de álcool e de drogas.  

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

47% 

25% 

7% 

17% 

4% 

Discordo
Totalmente

Discordo
Parcialmente

Indeciso /
Não Sei Responder

Concordo
Parcialmente

Concordo
Totalmente

44% 

17% 19% 
15% 

5% 

Discordo
Totalmente

Discordo
Parcialmente

Indeciso /
Não Sei Responder

Concordo
Parcialmente

Concordo
Totalmente



 66 

 

Para a maioria dos servidores a CNEN não realiza programas de prevenção e 

tratamento para dependência de álcool e de drogas.  

É adequado que as organizações registrem e investiguem incidentes e problemas de 

saúde, e que desenvolva medidas para prevenção, controle e tratamento (ABNT, 2010). 

Halpern  et al. (2014) identificaram que determinadas condições, processos e jornadas de 

trabalho, remuneração e outros fatores podem contribuir com o aumento da dependência de 

álcool e drogas sendo necessário que corrigi-las, além de  proporcionar medidas de prevenção 

e de tratamento aos dependentes. 

 

4.2.6.4 A CNEN desenvolve programas para a redução de riscos e melhorias no 

ambiente de trabalho. 

A superioridade das percepções negativas (67%) sobre as positivas (23%) pode ser 

observada no Gráfico 27, onde 42% dos servidores discordam totalmente e 25% discordam 

parcialmente. Aqueles que concordam parcialmente somam 19% e que concordam totalmente 

4%. Servidores indecisos ou que não sabem responder representam 9% dos servidores. 

 

Gráfico 27 - Percepção de todos os servidores referente ao indicador: Desenvolve 

programas para a redução de riscos e melhorias no ambiente de trabalho.  

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O elevado percentual de respostas negativas indica que na percepção dos servidores a 

CNEN não desenvolve programas para a redução de riscos e para melhorias no ambiente de 

trabalho.  

As organizações devem avaliar e monitorar resultados com o objetivo de identificar e 

realizar melhorias no ambiente de trabalho, a fim de reduzir e eliminar riscos e acidentes 

(ETHOS, 2017b). 
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 Condições de Trabalho, Jornada e Qualidade de Vida 4.2.7

4.2.7.1 A CNEN promove exercícios físicos em horário de trabalho. 

Nesta questão 89% dos servidores possuem percepção negativa. Destes, 78% 

discordam totalmente quanto à prática da questão e 11% discordam parcialmente. Aqueles 

que têm percepção positiva totalizam 7%, sendo 6% que concordam parcialmente e 1% 

totalmente, como exposto no Gráfico 28. 

 

Gráfico 28 - Percepção de todos os servidores referente ao indicador: Promove 

exercícios físicos em horário de trabalho. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O alto percentual de percepções negativas infere que a CNEN não promove exercícios 

físicos em horário de trabalho.  

As organizações socialmente responsáveis promovem práticas que incentivem à 

qualidade de vida dos empregados (ETHOS, 2017b). Algumas ações como a divulgação de 

dicas de posturas e de exercícios para os empregados também podem ser implementadas 

visando a melhoria da qualidade de vida do público interno  (FURTADO; PENA, 2008). 

 

4.2.7.2 A CNEN realiza pesquisas visando medir o nível de satisfação dos servidores. 

A maioria dos servidores (63%) discorda totalmente quanto à pratica da questão pela 

CNEN, que somados aos 20% que discordam parcialmente representam 83% de percepções 

negativas. As percepções positivas totalizam 12%, sendo 10% aqueles que concordam 

parcialmente e 2% que concordam totalmente. Apenas 5% dos servidores são indecisos ou 

não souberam responder, conforme Gráfico 29. 
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Gráfico 29 - Percepção de todos os servidores referente ao indicador: Realiza 

pesquisas visando medir o nível de satisfação dos servidores.

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Segundo a maioria dos servidores, a CNEN não mede adequadamente o nível de 

satisfação dos servidores.  

De acordo com o Instituto Ethos (2017b), as organizações devem avaliar e monitorar a 

satisfação dos seus empregados com o objetivo de atender às necessidades dos seus 

empregados e proporcionar a melhoria das condições de trabalho. O envolvimento dos 

empregados nas ações de RSC também aumenta o nível de identificação organizacional, de 

motivação e de satisfação no trabalho (MOZES; JOSMAN; YANIV, 2011). 

 

4.2.7.3 A CNEN possui normas para combater situações de assédio moral ou sexual e 

realiza a apuração de fatos. 

No Gráfico 30 as percepções negativas totalizam 59%, destas 42% discordam 

totalmente e 17% discordam parcialmente. Os indecisos somam 25% dos servidores. Os que 

concordam parcialmente representam 12% e apenas 5% concordam totalmente. 

 

Gráfico 30 - Percepção de todos os servidores referente ao indicador: Possui normas 

para combater situações de assédio moral ou sexual e realiza a apuração de fatos.  

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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O elevado percentual de percepções negativas indica que a CNEN não possui política 

de gestão de assédio moral ou sexual.  

As normas de combate aos assédios devem ser “divulgadas e devidamente amparadas 

por estrutura formal e neutra de denúncia e apuração de fatos” (ETHOS, 2017b, p. 57). 

 

4.2.7.4 A CNEN possui políticas estabelecidas e divulgadas para a aplicação de banco 

de horas. 

Nesta questão, conforme apresentado no Gráfico 31, a maioria dos servidores possui 

percepção positiva (68%), destes 35% concordam totalmente e 33% concordam parcialmente. 

As percepções negativas totalizam 27%, sendo 14% os servidores que discordam 

parcialmente e 13% os que discordam totalmente. Apenas 5% dos servidores são indecisos ou 

não sabem responder. 

 

Gráfico 31 - Percepção de todos os servidores referente ao indicador: Possui 

políticas estabelecidas e divulgadas para a aplicação de banco de horas.  

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

De acordo com a maioria dos servidores, a CNEN possui políticas estabelecidas e 

divulgadas para a aplicação de banco de horas.  

Convém que as organizações respeitem as leis e regulamentos quanto a jornada de 

trabalho e as necessidades pessoais dos trabalhadores permitindo melhor equilíbrio entre 

trabalho e vida pessoal (ABNT, 2010). Em estudo semelhante, Furtado e Pena (2008) 

constataram que a flexibilidade de horário de trabalho permite que os empregados conciliem o 

trabalho e a família. 
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4.3 RELEVÂNCIA DAS PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

INTERNA NA CNEN 

Nesta parte do questionário os servidores selecionaram o grupo de indicadores 

abordados anteriormente, mais ou menos relevantes na opinião dos mesmos. 

 

 

 Qual é o grupo de ações apresentadas anteriormente MAIS importante para os 4.3.1

servidores? 

Dentre o grupo de questões as quais os servidores responderam mais importante, para 

35% dos servidores é o grupo que comtempla as questões referentes às Condições de 

Trabalho, Jornada e Qualidade de Vida (Capítulo 4.2.7). Seguido do grupo de questões 

referentes ao Compromisso com o Desenvolvimento Profissional escolhido por 30% dos 

servidores (Capítulo 4.2.4) conforme apresentado no Gráfico 32 a seguir.  

 

Gráfico 32 – Opinião de todos os servidores quanto ao grupo de indicadores MAIS importante.

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

No grupo de questões Condições de Trabalho, Jornada e Qualidade de Vida, 
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questões mais importantes para os servidores não são praticadas pela CNEN, são elas:  

 Promove exercícios físicos em horário de trabalho; 

 Realiza pesquisas visando medir o nível de satisfação dos servidores; 

 Possui normas para combater situações de assédio moral ou sexual e realiza a 

apuração de fatos  
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 Qual é o grupo de ações apresentadas anteriormente MENOS importante para os 4.3.2

servidores? 

Dentre o grupo de questões as quais os servidores responderam menos importante, 

para 58% dos servidores é o grupo que comtempla as questões referentes à Relação com os 

Sindicatos (Capítulo 4.2.2). Seguido do grupo de questões referentes a Relação com 

Empregados Terceirizados (Capítulo 4.2.1) escolhido por 30% dos servidores, conforme 

apresentado no Gráfico 33 a seguir. 

 

Gráfico 33 - Opinião de todos os servidores quanto ao grupo de indicadores MENOS importante.  

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O grupo de questões que aborda as questões referentes à Relação com Sindicatos, 

considerado o menos relevante para os servidores, possui questões que foram bem avaliadas 

pela maioria dos servidores indicando que a CNEN pratica satisfatoriamente estas questões, 

são elas: 

 Permite que sejam realizadas reuniões sindicais dos servidores no local de 

trabalho; 

 Responde às solicitações dos sindicatos dos servidores. 

 

 

 

 

 

 

58% 

30% 

8% 

1% 1% 1% 1% 

333 

174 

44 

7 7 7 6 

Relação
com

Sindicatos

Relação com
Empregados
Terceirizados

Empregabilidade
e

Aposentadoria

Remuneração
e

Benefícios

Compromisso
com o

Desenvolvimento
Profissional

Saúde
e

Segurança

Condições de
Trabalho,
Jornada e

Qualidade de Vida



 72 

 

4.4 PERCEPÇÃO GERAL QUANTO A TODAS AS QUESTÕES 

Ao serem analisadas as respostas dos servidores acerca de todas as questões é possível 

observar que as percepções negativas têm maior predominância, totalizando 49% ao serem 

somadas os 30% que discordam totalmente e os 19% que discordam parcialmente das 

questões apresentadas. As percepções positivas totalizam 38% das respostas, destas 24% 

concordam parcialmente e 14% concordam totalmente. As respostas dos servidores indecisos 

ou que não souberam responder representam 13% de todas as respostas, conforme Gráfico 34. 

 

Gráfico 34 - Percepção de todos os servidores quanto a todos os indicadores. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A predominância de percepções negativas indica que para a maioria dos servidores, a 

CNEN não possui boas práticas de Responsabilidade Social voltadas para o público interno. 

Constatou-se que em 13 das 23 questões abordadas na pesquisa, a resposta mais 

frequente dada pelos servidores foi “Discordo Totalmente”, indicando que na percepção dos 

servidores a CNEN não pratica estas questões, são elas: 

 Verifica a satisfação dos servidores com relação a remuneração e benefícios; 

 Possui mapeamento de competências a serem desenvolvidas pelos servidores; 

 Oferece treinamentos ou atividades que estimulam o desenvolvimento 

profissional para atividades futuras; 

 Realiza treinamentos para o desenvolvimento de lideranças voltadas para a 

sustentabilidade; 

 Possui práticas para lidar com servidores em processo de aposentadoria; 

 Avalia a rotatividade de servidores e possui política para reduzi-la; 

 Realiza treinamentos em saúde e segurança com todos os servidores; 
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 Realiza campanhas que visam o bem-estar e combate ao estresse dos 

servidores; 

 Realiza programas de prevenção e tratamento para dependência de álcool e de 

drogas. 

 Desenvolve programas para a redução de riscos e melhorias no ambiente de 

trabalho. 

 Promove exercícios físicos em horário de trabalho; 

 Realiza pesquisas visando medir o nível de satisfação dos servidores; 

 Possui normas para combater situações de assédio moral ou sexual e realiza a 

apuração de fatos. 

Por outro lado, em 4 questões os servidores responderam “Concordo Totalmente” com 

maior frequência, indicando que na percepção destes servidores a CNEN pratica 

satisfatoriamente estas questões, são elas:  

 Permite que sejam realizadas reuniões sindicais dos servidores no local de 

trabalho; 

 Possui procedimentos formais e claros de promoção e de aumento salarial; 

 Avalia o desempenho dos servidores de maneira sistemática, pelo menos uma 

vez ao ano; 

 Possui políticas estabelecidas e divulgadas para a aplicação de banco de horas. 

Os maiores percentuais de respostas “Concordo Parcialmente”, indicando que na 

percepção dos servidores, na maioria das vezes as questões são praticadas pela CNEN, foram: 

 Responde às solicitações dos sindicatos dos servidores; 

 Oferece plano de saúde, odontológico, seguro de vida ou outros benefícios 

securitários; 

 Respeita as necessidades pessoais dos servidores no planejamento do trabalho; 

 Realiza treinamentos regulares visando o aprimoramento dos servidores nas 

suas funções atuais. 

Os elevados percentuais de respostas “Indeciso/ Não sei responder” nas 2 questões 

sobre a Relação com Empregados Terceirizados quanto ao cumprimento das obrigações 

trabalhistas e previdenciárias por parte das empresas contratadas junto aos empregados 

terceirizados, indicam que a maioria dos servidores da CNEN não tem conhecimento quanto a 

estas práticas, são elas: 
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 Acompanha o cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária por parte 

das empresas contratadas junto aos empregados terceirizados; 

 Toma medidas necessárias para sanar alguma pendência em relação à 

legislação trabalhista junto à empresa terceirizada, caso haja. 

 Percepção dos servidores sem e com Cargo em Comissão ou Função de Confiança 4.4.1

Conforme apresentado no Gráfico 35 a seguir, ao compararmos as respostas dos 

servidores sem e com cargo em comissão ou função de confiança observou-se que os 

servidores que não possuem cargo têm uma percepção mais negativa acerca das questões que 

os servidores que possuem cargo.  

 

Gráfico 35 - Percepção dos servidores que não possuem e que possuem Cargo em Comissão e Função 

de Confiança quanto a todos os indicadores.  

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quanto aos servidores sem cargo 50% das respostas são negativas, destas 31% 

discordando totalmente e 19% discordando parcialmente.  As respostas positivas totalizam 

37%, destas 12% concordando parcialmente e 14% concordando totalmente. As respostas 

indecisas ou que não sabem totalizam 14%. 

Quanto aos servidores com cargo 48% das respostas foram negativas, destas 28% 

discordando totalmente e 20% discordando parcialmente. As respostas positivas totalizam 

41%, destas 25% concordando parcialmente e 16% concordando totalmente. As respostas 

indecisas ou que não sabem totalizam 11%. 

Observou-se que os servidores sem cargo possuem 2% de percepções negativas 

superiores às dos servidores com cargo, estes, que por sua vez, possuem 4% de percepções 

positivas superiores às dos servidores sem cargo. Desta forma, podemos inferir que os 
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servidores sem cargo têm percepções mais negativas que os servidores com cargo em relação 

às práticas de RSI na CNEN. 

 Percepção dos servidores com menos e mais tempo de trabalho na CNEN 4.4.2

Segundo o Gráfico 36 a seguir, ao compararmos as respostas dos servidores com até 

15 anos de trabalho com aqueles de 16 a 50 anos de trabalho na CNEN, observou-se que os 

servidores com até 15 anos têm percepção mais negativa que aqueles de 16 a 50 anos. 

 

Gráfico 36 - Percepção dos servidores por Tempo de Trabalho na CNEN quanto a todos os indicadores.  

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quanto aos servidores com até 15 anos de trabalho 51% das respostas são negativas, 

destas 33% discordando totalmente e 18% discordando parcialmente. As respostas positivas 

totalizam 34%, destas 20% concordando parcialmente e 14% concordando totalmente. As 

respostas indecisas ou que não sabem totalizam 14%. 

Quanto aos servidores com 16 a 50 anos de trabalho 48% das respostas são negativas, 

destas, 29% discordando totalmente e 19% discordando parcialmente. As respostas positivas 

totalizam 39%, destas 25% concordando parcialmente e 14% concordando totalmente. As 

respostas indecisas ou que não sabem totalizam 13%. 

É possível constatar que os servidores com até 15 anos de trabalho na CNEN têm 

percepções negativas 3% superiores às dos servidores com 16 a 50 anos de trabalho, estes, 

que por sua vez têm 5% de percepções positivas superiores às dos servidores com até 15 anos 

de trabalho, indicando que os servidores com até 15 anos de trabalho na CNEN têm 

percepções mais negativas que os com 16 a 50 anos no que se refere às práticas de RSI na 

CNEN. 
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As pesquisas sobre Responsabilidade Social ainda são raras no setor público. 

(NAPOLEÃO et al., 2014). Entretanto, ao analisar a percepção dos colaboradores de um 

Instituto Público, Gasalho e Piteira (2015) constataram que as práticas internas de RS 

possuem valor superior às práticas externas e que os colaboradores mais jovens, com maior 

escolaridade e com menos tempo de serviço aqueles que atribuem maior relevância às práticas 

de Responsabilidade Social Interna. 

A influência positiva no comprometimento dos empregados foi identificada no estudo 

de Mory, Wirtz e Göttel (2015) que demonstrou que ações de RSC interna relacionadas à 

transparência, justiça, ética e engajamento proporcionam o aumento do comprometimento e 

podem ser aplicadas em todos os tipos de organizações, não somente nas empresas, como 

também na administração pública.  

Diversos estudos mostram que a Responsabilidade Social exerce influência 

significativa na satisfação, comprometimento, engajamento, motivação e envolvimento do 

público interno. 

Kim et al. (2017) comprovaram no estudo realizado, que as ações de RSC e as 

condições de trabalho não somente ajudam a atrair e reter pessoas, como também levam à 

maior identificação e comprometimento influenciando diretamente nos resultados positivos 

dos empregados.  

Ferreira e De Oliveira (2014) observaram que tanto as ações de RSC internas quanto 

as externas aumentam o engajamento dos empregados.  

As ações de RSC interna como gestão, educação, saúde e segurança impactam 

diretamente no aumento da percepção de satisfação no trabalho (SOUZA; LAROS, 2010). 

Brammer, He e Mellahi (2015) demonstraram que as ações de RSC têm impactos 

significativos na identificação organizacional do empregado e na sua criatividade. 

Bellen e Zorzin (2014) identificaram a inexistência de ações de Responsabilidade 

Social Interna e relacionaram a falta de clientes com a insatisfação dos colaboradores em 

relação à gestão de pessoas.  

Assim como neste estudo, no estudo realizado por Coelho e Neto (2005) foi possível 

observar que algumas ações de RSI nas empresas estudadas que são filiadas ao Instituto Ethos 

ainda precisam ser ampliadas nas empresas, como a gestão participativa, a política de 

demissões e a preparação para a aposentadoria. 
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As práticas de Responsabilidade Social Interna podem contribuir com a atração e 

retenção do capital intelectual, com a redução de conflitos, greves, desmotivação, absenteísmo 

e acidentes de trabalho.  

4.5 PROPOSTAS DE MELHORIAS 

Como sugestões de melhorias na gestão propõe-se que a comunicação interna na 

CNEN seja intensificada em todos os níveis hierárquicos, a fim de reduzir o desconhecimento 

dos servidores acerca das práticas de RSI.  

De forma a melhorar a percepção dos servidores quanto às questões avaliadas 

negativamente é recomendável que a CNEN desenvolva ações e programas relacionados com 

o desenvolvimento profissional; empregabilidade e aposentadoria; saúde e segurança; e 

condições de trabalho e qualidade de vida. Com ênfase neste último, citado pelos servidores 

como o grupo de questões mais relevante. 

Tendo em vista a superioridade das percepções negativas entre servidores sem cargo 

de chefia e os servidores com menos tempo de trabalho na CNEN, é recomendável que sejam 

desenvolvidas ações de RSI direcionadas a estes perfis, de forma a melhorar a percepção dos 

mesmos. 

Sugere-se ainda, que sejam realizadas avaliações periódicas das necessidades, da 

rotatividade e da satisfação dos servidores, a fim de identificar as ações de RSI que devam ser 

implementadas e para que seja realizada a manutenção das ações já praticadas. 
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5. CONCLUSÕES 

O objetivo desta pesquisa foi analisar a percepção dos servidores em relação às 

práticas de RSI na CNEN. Os resultados obtidos mostraram que a percepção geral dos 

servidores é negativa, indicando que para a maioria dos servidores, a CNEN não possui boas 

práticas de Responsabilidade Social Interna. 

É possível observar a divergência de opiniões entre os servidores em todas as 

questões, não tendo sido obtida unanimidade de opinião em nenhuma das questões avaliadas, 

o que pode indicar que a comunicação da oferta destas questões para os servidores não é 

realizada adequadamente e que existe distinção nas práticas de gestão entre as unidades e 

institutos da CNEN.  

Quanto ao objetivo de identificar as questões mais e menos relevantes para os 

servidores, constatou-se que na opinião dos servidores o grupo de questões referentes às 

Condições de Trabalho, Jornada e Qualidade de Vida é o mais relevante. O grupo de questões 

menos relevante para os servidores é o que aborda as questões referentes à Relação com 

Sindicatos, as quais foram bem avaliadas pela maioria dos servidores.  

Quanto ao objetivo de comparar as percepções dos servidores com e sem cargo de 

chefia foi possível observar que os servidores sem cargo têm percepções mais negativas que 

os com cargo em relação às práticas de RSI na CNEN. 

Quanto ao objetivo de comparar as percepções dos servidores com menos e mais 

tempo de trabalho na CNEN constatou-se que os servidores com menos tempo de trabalho 

têm percepções mais negativas que os com mais tempo de trabalho no que se refere às 

práticas de RSI na CNEN. 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Recomenda-se para estudos futuros, que baseado nos resultados desta pesquisa sejam 

analisadas as percepções de diferentes perfis da amostra, a fim de desenvolver ações e 

programas específicos para cada perfil.  
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Também seria indicado identificar as razões das percepções acerca de cada questão, de 

modo a desenvolver melhorias na gestão.  

Espera-se que este trabalho contribua e estimule o crescimento de estudos 

relacionados à RSI na Administração Pública. 
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APÊNDICE A – Questionário Aplicado: Avaliação da Responsabilidade Social Interna 

na CNEN  
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APÊNDICE B - Correlação entre os Indicadores Ethos e as questões do Questionário 

Aplicado: Avaliação da Responsabilidade Social Interna na CNEN 

 

Indicador Ethos Nº Questões 

Relações de 
Trabalho 

Relação com 
Empregados 

(Efetivos, 
Terceirizados, 

Temporários ou 
Parciais) 

24.2.3 
Acompanha o cumprimento da legislação trabalhista e 
previdenciária por parte das empresas contratadas junto 
aos empregados terceirizados 

24.1.3 
Toma medidas necessárias para sanar alguma pendência 
em relação à legislação trabalhista junto à empresa 
terceirizada, caso haja. 

Relações com 
Sindicatos 

25.2.1 
Permite que sejam realizadas reuniões sindicais dos 
servidores no local de trabalho. 

25.3.2 Responde às solicitações dos sindicatos dos servidores. 

Desenvolvimento 
Humano, 

Benefícios e 
Treinamento 

 

Remuneração e 
Benefícios 

26.2.2 
Oferece plano de saúde, odontológico, seguro de vida ou 
outros benefícios securitários. 

26.2.3 
Respeita as necessidades pessoais dos servidores no 
planejamento do trabalho. 

26.3.2 
Possui procedimentos formais e claros de promoção e 
aumento salarial. 

26.3.3 
Avalia o desempenho dos servidores de maneira 
sistemática, pelo menos uma vez ao ano. 

26.4.1 
Verifica a satisfação dos servidores com relação à 
remuneração e benefícios. 

Compromisso 
com o 

Desenvolvimento 
Profissional 

27.2.1 
Realiza treinamentos regulares visando o aprimoramento 
dos servidores nas suas funções atuais. 

27.3.4 
Possui mapeamento de competências a serem 
desenvolvidas pelos servidores. 

27.4.1 
Oferece treinamentos que estimulam o desenvolvimento 
profissional para atividades futuras. 

27.4.4 
Realiza treinamentos para o desenvolvimento de 
lideranças para a sustentabilidade. 

Comportamento 
frente a 

Demissões e 
Empregabilidade 

28.2.3 
Possui práticas para lidar com servidores em processo de 
aposentadoria. 

28.3.5 
Avalia a rotatividade de servidores e possui política para 
reduzi-la. 

Saúde e 
Segurança no 

Trabalho e 
Qualidade de 

Vida 

Saúde e 
Segurança dos 
Empregados 

29.2.2 
Realiza treinamentos em saúde e segurança com todos os 
servidores. 

29.2.3 
Realiza campanhas que visam o bem-estar e combate ao 
estresse dos servidores. 

29.3.4 
Realiza programa de prevenção e tratamento para 
dependência de álcool e de drogas. 

29.4.1 
Desenvolve programas para a redução de riscos e 
melhorias no ambiente de trabalho. 

Condições de 
Trabalho, 

Qualidade de Vida 
e Jornada de 

Trabalho 

30.2.2 Promove exercícios físicos em horário de trabalho. 

30.3.3 
Realiza pesquisas visando medir o nível de satisfação dos 
servidores. 

30.3.4 
Possui normas para combater situações de assédio moral 
ou sexual e realiza a apuração de fatos. 

30.3.1 
Possui políticas estabelecidas e divulgadas para a 
aplicação de banco de horas. 

 


