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Resumo 

O presente trabalho aborda um estudo organizacional relacionado ao ambiente interno de um órgão público, com 

o objetivo de analisar detalhadamente as relações que constroem o ambiente interno que impactam no desempenho 

da organização pública em atender as demandas das relações externas ou interorganizacionais. Portanto, nessa 

análise o campo de estudo foi a Secretaria de Assistência Social – SEMAS, no município de Alenquer no oeste do 

Estado do Pará. A aplicação da metodologia é exploratória e descritiva com auxílio de métodos mistos. Os 

resultados foram suficientes para se observar o comportamento das relações intraorganizacionais. Por fim, conclui-

se que organização pública apresenta aspectos positivos na gestão pela liderança, porém aspectos negativos no 

desenvolvimento profissional dos colaboradores e a influência das relações externas que deve ser solucionadas 

para o sustento do objetivo principal da secretaria.  
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Abstract 

This paper deals with an organizational study related to the internal environment of a public agency, aiming to 

analyze in detail the relationships that build the internal environment that impact the public organization 

performance in meeting the demands of external or interorganizational relations. Therefore, in this analysis the 

field of study was the Secretariat of Social Assistance - SEMAS in the municipality of Alenquer in western Pará 

State. The application of the methodology is exploratory and descriptive with the aid of mixed methods. The results 

were sufficient to observe the behavior of intraorganizational relations. Finally, it is concluded that public 

organization has positive aspects in leadership management, but negative aspects in the professional development 



 

 

 

of employees and the influence of external relations that must be resolved to support the main objective of the 

secretariat. 
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1. INTRODUÇÃO 

As ações públicas são realizadas por meio de organizações especializadas que constituem a 

burocracia pública. Estas organizações tem a missão de implementar políticas públicas, de 

monitorar a eficácia das políticas implementadas, de mediar interesses dos diferentes grupos, 

de aconselhar os gestores públicos e empreender políticas dentro de sua área de perícia.  

Estas organizações devem apresentar estrutura e capacidades para desempenhar eficientemente 

as funções delegadas. Neste sentido as relações intraorganizacionais passam a ditar a dinâmica 

de diferenciação, de comunicação e de relacionamento entre os colaboradores expressando 

fatores endógenos à cultura organizacional.  

Segundo Faoro, Biazutt e Silva (2018 p.113) “no contexto de compartilhamento interno 

(intraorganizacional) a organização é a unidade empregadora a que tanto o doador quanto o 

receptor pertencem”. A teoria estruturalista apregoa que a abordagem intraorganizacional visa 

detalhar os fenômenos internos da organização. Estes fenômenos internos são gerados pelo 

ambiente exterior chamado assim de interorganizacional, conforme Chiavenato (2006 p.153) 

“os fenômenos internos são compreendidos melhor quando se conhece os fenômenos externos 

que a provocaram”. Logo, a organização é dependente das relações dentro do ambiente de 

trabalho realizados por pessoas que, por sua vez, são influenciadas pelo ambiente externo vindo 

de outras organizações.  

Dessa forma, é de relevância analisar detalhadamente as relações que constroem o ambiente 

interno que impactam no desempenho de uma organização pública em atender as demandas das 

relações externas ou interorganizacionais. 

 A pesquisa desenvolvida tem como objeto de estudo a Secretaria de Assistencia Social - 

SEMAS do município de Alenquer do Oeste do Pará, por ser uma organização pública que de 

acordo com Pires e Macêdo (2006 p.95) “Percebe-se que as organizações públicas são mais 

vulneráveis à interferência do poder político, pois são geridas pelo poder público”. Portanto, 

pela dependência da secretaria com a Prefeitura Municipal de Alenquer (PMA) que nos últimos 

anos decorreram-se crises políticas e econômicas afetará todas as secretárias sob sua 

responsabilidade. Diante dessa situação, a assistência social manteve seu ambiente saudável 

com sua cultura, valores, estrutura, relacionamentos e liderança de forma positiva?  

Salienta-se que por mais que ocorra a crise nas relaçoes externas para desiquilibrar a gestão 

pública, provavelmente a secretaria trata de manter todo seu funcionamento, de forma adequada 

para a satisfação dos colaboradores e a efetiva prestação de seus serviços para a sociedade. Por 

esta razão, o objetivo da pesquisa é analisar as relações intraorganizacionais da assistência 

social neste município, o estudo abordará a análise na observância dos fenômenos internos com 

base teórica das organizações.  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

A organização só é existente com formação de grupos de pessoas que agem mutualmente para 

alcançar um objetivo, portanto afirma-se que a organização tem uma característica mais 

consistente do que apenas formação de grupos de indivíduos, ou melhor, a organização vai além 
do conjunto de pessoas, funções e serviços. Dessa maneira, consiste em uma interação entre os 



 

 

 

indivíduos com a ação de interdependência para atingir um objetivo, Santaninta (2015). A 

organização pode ser complexa por ser a união de vários indivíduos com culturas, valores e 

interesses diversificados que devem ser gerenciados para está de acordo com a cultura 

organizacional para obter os objetivos da organização, para tanto, é fundamental o empenho 

administrativo na organização.  

As teorias administrativas com seus diversos estudos contribuíram para a construção da 

administração atual, as teorias deram ênfase na estrutura, tarefas, ambiente e principalmente no 

comportamento dos indivíduos dentro da organização, mesmo com o surgimento de vários 

estudos de inovações e tecnologias que sugiram nos últimos anos, as teorias antecedentes ainda 

continuam presentes nas mais diversas organizações, conforme Chiavenato (2014 p.13)  

Tudo em administração depende da situação e das circunstancias. Tudo 

é relativo por causa da complexidade das organizações. Por isso, 

existem várias teorias a respeito da administração. Cada uma delas 

ensina a discernir o que é relevante e a guiar suas ações e o que deve ser 

feito em cada situação ou circunstância. Cada teoria funciona como um 

modelo de pensar sobre o curso de ação adiante de uma situação 

especifica. 

Através desses estudos teóricos, que o administrador pode ter percepção da atividade 

administrativa em ser orientado no desafio de gerenciar pessoas e agir estrategicamente em 

situações complexas, que podem ser internas (intraorganizacional) ou externas 

(interorganizacional) que ocorre nas organizações. 

3. METODOLOGIA 

A metodologia da pesquisa é de forma exploratória e descritiva baseada em métodos mistos. Os 

dados foram coletados por meio de entrevista com a coordenadoria da SEMAS. Foram 

aplicados questionários sem-estruturados visando captar a capacidades dos funcionários, a 

satisfação dos colaboradores quanto as tarefas, a diferenciação organizacional, o estilo de 

liderança, entre outros. A entrevista foi transcrita e analisada com base nos princípios de análise 

de conteúdo, bem como os questionários foram tabulados para subsidiar as argumentações que 

se seguem.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A SEMAS tem como principal atividade desenvolver políticas de assistência social no âmbito 

do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no município de Alenquer, bem como as 

políticas de trabalho, renda, a promoção da cidadania, participação popular e controle social. A 

secretaria possui seu organograma com a composição de todos os setores, departamentos e 

programas promovidos pela organização que atualmente conta com 172 funcionários. A 

SEMAS promove a visualização de sua organização a todos os seus colaboradores e 

organizações externas, através de seu organograma para definir responsabilidades e limites, 

clarificando a cadeia hierárquica geral, englobando os seguintes órgãos.  

Ao observar a figura 1 da estrutura organizacional entende-se que há duplicação de 

departamentos. Fato que amplia os esforços públicos desnecessariamente para toda a estrutura 

de funcionamento dos cargos, o não agrupamento desses cargos em um só setor torna a 

organização mais complexa na busca de eficiência nos serviços prestados. 

 



 

 

 

 

Figura 1. Estrutura organizacional da SEMAS  

 

A pesquisa visa explorar os setores que hoje pertence somente a gestão principal do prédio da 

secretaria que abrange na sua estrutura organizacional constituída por cadeias de comando, 

sendo analisada de cima para baixo, do topo para todas as partes, enfatizando a previsão, 

organização, comando coordenação e controle como mostra a figura 2. 

         

Figura 2: Organograma da gestão principal 
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Atualmente a organização SEMAS conta com uma cadeia administrativas hierárquica ao qual 

se delega funções de habilidades tais como técnicas, humanas e conceituais.  

O secretário constitue o nível institucional da organização, mesmo com baixo nível de 

especialização tem habilidades tecnicas adquirida pelo seu conhecimento e experiência 

impírica, consegue solucionar problemas e tende a ter uma boa comunicação com seus 

subordinados. Ademais, o mesmo produziu mudanças dentro da secretaria como a criação dos 

departamentos, elaboração dos cargos e divisões de trabalho.  

O gestor tem estimulado a especialização como métodos de motivação. Atrelado a 

especialização, há incentivos salariais na busca de direcionar toda a organização para realização 

das atividades, essa liderança se enquadra no conceito que destaca Maximiano (2011 p.289) “O 

líder orientado para pessoas tende a apresentar os seguintes comportamentos: focaliza o próprio 

funcionário ou grupo, enfatizando as relações humanas e o desenvolvimento da capacidade de 

trabalhar em equipe”  

O nível intermediário da hierarquia, tem o cargo de coordenadoria administrativa e financeira 

como atuante uma administradora que apresenta as três habilidades essenciais para a efetiva 

administração. Com quatro anos na profissão seu conhecimento compreende, portanto, as 

competências do administrador em saber diagnosticar situações e conhecimento de cada 

departamento, tem suas ideias aceitas na tomada de decisões nas reuniões dentro da 

organização. Todas essas habilidades implicam na sua atuação explicita na alta direção.  

O nível operacional engloba todos os outros colaboradores destinados na realização de tarefas, 

por meio de suas experiências profissionais e técnicas com auxílio de equipamentos 

disponibilizados no ambiente de trabalho para a eficiência dos serviços prestados e da 

visibilidade das políticas públicas com diversos direitos sociais que garantam a cidadania. 

4.1 Capacidade organizacional ou habilidades administrativas  

As capacidades operacionais das organizações públicas, refletem as condições prévias que um 

governo exige para fazer escolhas políticas sólidas e implementá-las efetivamente para alcançar 

seu potencial de conduzir um modo de governança. Neste sentido a SEMAS se ancora em um 

quadro significativo de colaboradores que possuem qualificações de nível superior. Este fato 

amplia o potencial da secretaria, reunir e aplicar conhecimento especializado nas tarefas. De tal 

modo que a secretaria possa fazer escolhas inteligentes. No entanto, a efetivação na divisão de 

trabalho conforme suas habilidades e tempo de serviço não é algo a ser considerado positivo. 

 

                          

Figura 3: Escolaridade dos servidores da SEMAS 
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Gráfico 1 -Tempo de serviço dos servidores da SEMAS 

Após a análise destes dados, foi constetado o desvio de funções que ocorre na organização e 

acaba gerando o desgaste da produtividade dos mesmos, denota-se através da pesquisa que o 

excessivo desvio de escolaridades desestrutura o profissionalismo e especialização que deve 

haver em cada cargo e a ocorrência a desvalorização de um profissional não enquadrado a um 

cargo devido, o que dificulta o objetivo principal da organização.  

Além disso, a atual gestão tem como ênfase o objetivo de desenvolver autonomia dentro de 

cada função estabelecida, porém, os funcionários não apresentam conhecimento necessário para 

adquirir autonomia em suas funções. A secretaria funciona de forma hierárquica em todos os 

setores organizacionais nomeando coordenadores que automaticamente se tornam responsáveis 

por seus liderados (termo usado pelo líder) ou seja, qualquer problema ocorrido em determinado 

setor fica a cargo do coordenador resolver, no entanto o uso da autonomia nesse sentido pode 

ser ineficiente. Para a não resolução de problemas entre coordenadores e seus subordinados, 

leva-se a conhecimento do secretário, que toma providências rigorosas fazendo uso da sua 

hierarquia formal dentro do grupo.  

Observa-se na figura seguinte que nem todos os encarregados de coordenadorias possuem a 

capacitação para suas funções, poucos são capacitados para realizar suas funções o que 

representa a necessidade de envolvimento maior dos restantes de funcionários, para melhor 

desempenho de serviços prestados. 

 

     

Gráfico 2 - Capacitação por setor 
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4.2 A satisfação dos servidores públicos  

A satisfação dos colaboradores se encontra de forma equilibrada quanto as suas atividades 

exercidas, essa satisfação ao trabalho é adquirida através dos relacionamentos da organização 

que faz do indivíduo se sentir satisfeito, de acordo com Robbins, Judge e Sobral (2010 p.75)“a 

interdependência, o feedbak, o apoio social e a interação com os colegas fora do trabalho estão 

fortemente relacionados com a satisfação do trabalho” A figura 6 representa o grau de satisfação 

dos colaboradores sobre as atividades por eles exercidas, observa-se que embora alguns não 

consigam se expressar na pesquisa, a maioria se apresenta como muito satisfeitos as suas tarefas.  

          

Gráfico  3 - Grau de satisfação sobre as atividades exercidas 

4.3 As relações humanas dentro da organização  

 Os relacionamentos nos grupos formais e informais apresenta harmonia no ambiente de trabalho 

e o equilíbrio nos conflitos de interesse para a contribuição do objetivo da organização. Os 

meios de comunicação entre os funcionários têm como uso a comunicação moderna o aplicativo 

WhatsApp, tendo dois grupos para servidores e coordenadores, esse meio de comunicação, 

certamente pode ocorrer o risco de ocasionar alguns ruídos e desvios de informações, vale 

ressaltar que o e-mail é o sistema de comunicação adequado, porém não tem uso efetivo para 

todos. 

O gráfico 4 apresenta a satisfação dos relacionamentos interpessoais e ainda o gráfico 5 destaca-

se a forma como a secretaria lida com os conflitos de interesse e interage de maneira a controlar 

os climas adversos que condiciona o comportamento entre os membros.  
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Gráfico 4 - Relacionamentos entre os colaboradores 

 

 

Gráfico 5 - Forma como a secretaria gere os conflitos de interesses 

4.4 Motivação e qualificação dos funcionários   

Para motivar a qualificação do desempenho profissional, a secretaria tem recursos específicos 

para cursos de capacitação realizados mensalmente fora e dentro do município para os 

servidores, principalmente para os que são do setor SUAS (Sistema Único de Assistência 

Social). Para tanto, a qualificação dos profissionais é uma exigência, porém há setores que não 

recebem os mesmos recursos estabelecidos por não fazerem parte do SUAS, como setor 

habitacional, dessa forma, a secretaria entra com recursos próprios para a capacitação dos 

servidores para melhor desempenho em suas funções. Embora exista a falta de capacitações 

efetivas e constantes, os coordenadores recebem uma gratificação salarial substituinte a 

exigência de capacitação externa, essa ação é restrita a esta organização por homologação do 

efetivo secretário do órgão.  

O comportamento dos colaboradores da organização enquadra-os no conceito de homo 

economicus, pois possuem todas as habilidades cabíveis as suas obrigações, no entanto seu eixo 

maior é o monetário e todas suas possíveis eficiências são decorrentes de suas motivações 

salariais, como afirma o autor Bonome (2009) em que lembra-se que este perfil de trabalhador 

esta ligado a Teorica  da Administraçao Cientifica, em que o incentivo financeiro é primordial, 

sem tal incentivo, a produtividade do colaborador é indolente.  
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4.5 Atividades gerais feita para fins de planejamento e tomada de decisões  

Por ser um órgão público e constituído por vários grupos informais que hoje exercem maiores 

conflitos na tomada de decisões sob influência do ambiente externo, há algumas dificuldades 

para ser resolvidas. No caso do setor de licitação que não depende exclusivamente da secretaria, 

é um processo complexo e inadequado por influência da prefeitura do municpio e das outras 

organizações, causando visões negativas as atividades dos colaboradores e implicando 

diretamente na tomada de decisões difíceis para não deixarem de efetivar suas tarefas. 

 O efetivo secretário elabora soluções de chefia pela liderança a fim de retificar as organizações 

informais pela formal, realizando reuniões contínuas, mostrando sua preocupação as atividades, 

problemas, estrutura, clima organizacional e incentivo visando fins de planejamento adequado 

a uma organização. 

4.6 Rotinas e procedimentos do sistema burocrático  

Os sistemas formais funcionam de maneira adequada dentro da organização, a burocracia 

garante eficiência em cada cargo que compõe suas regras, por isso, é válido discorrer que a 

estrutura social da SEMAS no que se define cargos burocráticos e hierarquicamente organizada. 

No entanto, o excesso da burocracia causa disfunções que em múltiplas situações dificulta a 

agilidade de procedimentos urgentes e acaba prejudicando os usuários e a gestão. A organização 

pública só funciona com as ações realizadas em apresentação do excesso de papelórios, assim 

os funcionários agem conforme o que a burocracia impõe. Destaca Pires e Macêdo (2006 p.96) 

“as organizações públicas são sistemas complexos devido ao alto índice de burocracia existente 

no seu funcionamento” assim sendo, as rotinas da administração pública é complexa e envolvida 

totalmente em regras escritas, leis e normas.  

4.7 A cultura organizacional  

A cultura organizacional está em constante mudança dentro da secretaria, o motivo apresentado 

impõe as variadas substituições de secretários, decorrentes da crise política nos últimos anos 

que acontece através do prefeito, por ter um carisma preferencial por algumas pessoas e as 

coloca no comando, quando ocorre a nomeação de um novo secretário há trocas de pessoas nos 

cargos sendo assim, realiza-se uma nova estrutura na cultura e clima organizacional.  

Atualmente, o secretário implantou no momento um tipo de estabilidade na cultura da 

organização, a mesma é marcada por uma linguagem distinta, como exemplo: o líder nomeia 

os seus colaboradores como “liderados”, motivando-os a realizar de forma eficiente suas tarefas, 

sempre alertando que todos são “vencedores” algo que já se tornou parte da cultura dentro dos 

grupos formais e principalmente os grupos informais 

Portanto, as crenças, valores e comportamento da organização se alteram repentinamente com 

a mudança de liderança, de maneira que nem os próprios colaboradores conseguem se adaptar, 

gerando necessidade de adaptação às novas diretrizes e comportamento da nova gestão.  

4.8 Os elementos externos da organização 

Assim como em qualquer organização, seja ela pública ou privada, os elementos externos 

causam impactos no andamento dos serviços ofertados e realizados. Os aspectos políticos são 

bastantes influentes pela indicação política com relação a nomeação de agentes públicos na 

maioria dos cargos, outro exemplo são os fornecedores e prestadores de serviços que são 

escolhidos democraticamente por meio de licitação, sendo a maior parte empresas locais, ainda 



 

 

 

no aspecto político está presente na gestão as três esferas de governo municipal, estadual e 

governo federal com repasses de recursos conforme as atividades desenvolvidas.  

O aspecto social já se apresenta no nome da organização pois a secretaria demanda de serviços 

totalmente voltados para as pessoas em estado de vulnerabilidade econômica, situação de 

pobreza e de interesse social como emissão de documentos, assistência a benefícios, setor 

habitacional e de trabalho. 

O aspecto cultural também é envolvido até mesmo pelos atendimentos prioritários a povos 

tradicionais como indígena, quilombolas, ciganos, apoio cultural em eventos com apresentações 

de dança como quadrilhas dos idosos, carimbó, oficinas de artesanato entre outras que 

competem aos departamentos CRAS I e II do município. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Tendo em vista o estudo de análise das relações intraorganizacionais, segundo os dados obtidos, 

entende-se que a assistência social realiza a administração de forma eficaz, mostrando a 

transparência da gestão e satisfação da maioria dos colaboradores que são direcionados para a 

eficiência no desempenho na prestação de serviços para os usuários. Entretanto, a secretaria 

expõe a existência de disfunções provocados pelo ambiente externo (interorganizacional), ou 

melhor, pela Prefeitura Municipal que orienta na troca constante de secretários afetando a 

organização enfraquecendo-a na sua cultura e estrutura organizacional. Destaca-se também a 

ineficiência do desenvolvimento das habilidades administrativas dos colaboradores que pela 

sua maioria, falta especialização e capacitação que impede o desenvolvimento organizacional 

adequado. Portanto, a pesquisa mostra como resultado que a gestão assegura o interesse coletivo 

na liderança e relacionamentos entre os servidores, mas que por aspectos negativos necessita de 

possíveis soluçoes. Os resultados alcançaram o objetivo da pesquisa das relações 

intraorganizacionais no ambiente interno com relação ao ambiente externo. Para a importância 

dos estudos em organizações públicas é válido a elaboração da contínua pesquisa que retrata a 

administração realizada nos principais órgãos públicos como a Prefeitura Municipal que 

interfere na área social, educacional e saúde na cidadania.  
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