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III. Resumo 

 

O presente estudo visa analisar o fenómeno da resistência à mudança aquando da 

implementação de um sistema de avaliação de desempenho num instituto público em 

Portugal, designadamente o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, 

I.P. (IAPMEI). A pertinência do cruzamento dos vários temas prende-se com dois factores. Por 

um lado, o sector público tem sido alvo de vários processos de modernização, inclusive ao 

nível da avaliação dos seus colaboradores. Mas, por outro, introduzir mudanças numa 

organização suscita, em geral, resistência daqueles que serão abrangidos pelo processo, 

podendo afectar a atitude dos indivíduos perante o trabalho.  

Em termos metodológicos, esta investigação constitui um estudo de caso, através do 

qual se pretende examinar os factores que podem estar na origem de comportamentos de 

RM, bem como a motivação dos colaboradores para o desempenho. O objectivo é contribuir 

para o melhor conhecimento desta realidade num instituto público em Portugal. Para tal, foi 

aplicado um inquérito por questionário, tendo-se obtido 137 respostas válidas. A primeira 

parte do questionário incide sobre a RM por parte dos colaboradores em três dimensões: 

afectiva, cognitiva e comportamental. A segunda parte versa sobre a motivação dos 

colaboradores para o desempenho, tendo por base a teoria Goal Setting que considera que a 

existência de objectivos influencia a motivação no trabalho.  

Os resultados sugerem que, no que concerne à tríade de dimensões dos 

comportamentos de RM, apenas se identificam diferenças significativas em relação à categoria 

profissional e às habilitações académicas dos colaboradores na resistência comportamental e 

afectiva. Em termos globais, pode-se afirmar que o nível de RM por parte dos colaboradores 

do IAPMEI é baixo, tendo a maioria considerado que o Sistema Integrado de Gestão e 

Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP) não iria ser negativo para o 

Instituto. Os resultados obtidos indicam ainda que os colaboradores se encontram motivados a 

ter bons desempenhos, na medida em que gostam de ser avaliados e desenvolvem estratégias 

para que os seus objectivos sejam cumpridos. Assim, pode-se afirmar que, no caso concreto do 

IAPMEI, a implementação do SIADAP ajudou no estabelecimento e definição de objectivos, 

contribuindo para a motivação dos colaboradores e para os baixos índices de resistência à 

mudança. 

 

Palavras-chave: Mudança Organizacional; Resistência à mudança; Avaliação de desempenho; 

SIADAP; Motivação; Administração Pública. 
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IV. Abstract 

 

This study aims to analyze the phenomenon of resistance to change in implementing a 

performance appraisal system in a public institute in Portugal, in particular the Instituto de 

Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, I.P. (IAPMEI). The relevance of crossing 

various topics is based on two factors. On the one hand, the public sector has been target of 

various processes of modernization, particularly in the assessment of its staff. But, on the 

other, to introduce changes in an organization creates, in general, resistance of those who will 

be affected by the process, thus affecting the attitude of individuals towards work. 

In methodological terms, this research constitutes a case study, whose aim is to 

examine the factors that may be the cause of RC’ behaviors, as well as the motivation of 

employees for performance. The objective is to contribute to a better knowledge of this reality 

in a public institute in Portugal. To this end, we applied a questionnaire survey, having 

obtained 137 valid responses. The first part of the questionnaire focuses on the RC of 

employees in three dimensions: affective, cognitive and behavioral, reflecting different 

manifestations of evaluation of people on any given situation. The second part concerns the 

motivation of employees for performance, based on the Goal Setting theory, that considers 

that objectives influences motivation at work. 

The results suggest that, in regard to the triad of dimensions of RC behaviors, there are 

significant differences in relation to the professional category and at educational qualifications 

in behavioral and affective resistance. Overall, it can be said that the level of RC of IAPMEI’ 

collaborators of IAPMEI is low, having the majority considered that the integrated 

management system and performance appraisal in public administration (SIADAP), would not 

be negative for the Institute. The results obtained also indicate that the employees are 

motivated to have good performances, because as they like to be evaluated and develop 

strategies to meet the targets set. Thus, it can be said that in the case of the IAPMEI, the 

implementation of SIADAP helped in establishing and defining objectives, contributing to 

employee motivation. 

 

 

Keywords: Organizational Change, Resistance to change; Performance evaluation; SIADAP; 

Motivation; Public Administration. 
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1. Introdução 

O estudo da mudança organizacional (MO), quanto à sua natureza, aos factores que a 

determinam, às consequências que provoca e aos comportamentos que suscita nos 

colaboradores, é hoje um tema central no mundo empresarial. As organizações que perdem a 

oportunidade de se adaptarem e darem resposta aos desafios de um ambiente externo cada 

vez mais globalizado, volátil e incerto, enfrentam sérios problemas de crescimento ou até de 

sobrevivência (Lombard e Zaaiman, 2004). Um estudo internacional recente identificou pelo 

terceiro ano consecutivo que a principal prioridade dos dirigentes é a necessidade de antecipar 

e executar rapidamente a mudança (Barroso, 2011). Para este papel, a definição de gestão da 

mudança é a capacidade de influenciar a mentalidade das pessoas, cultura, atitudes e práticas 

para a adaptação a um novo ambiente (Melchor, 2008). 

Neste domínio, um dos fenómenos que tem atraído o interesse de estudiosos e 

gestores tem sido o da resistência à mudança (RM), enquanto resposta dos colaboradores a 

uma situação de mudança (Armenakis, Harris e Feild cit. in Chreim, 2006). É muitas vezes 

citada como a principal razão que dificulta a implementação de mudança (Erwin e Garman, 

2010), aumentando assim os custos inerentes ao processo (Ansoff cit. in Val e Fluentes, 2003). 

Uma das razões da RM prende-se com o facto dos indivíduos alvo de mudança quererem 

manter o status quo (Val et al., 2003). 

As grandes mudanças no sector público são normalmente problemáticas ou 

insustentáveis, a menos que o sistema de valores e crenças dos membros organizacionais seja 

alvo de uma mudança semelhante. Os governos são hoje parte de um movimento global 

designado New Public Management (NPM) (Nunes, 2003), que fez accionar novas reformas 

com o objectivo de melhorar a eficiência e a eficácia do desempenho, baseado na medição de 

resultados, definição clara de responsabilidades e transparência (Gomes, Mendes e Carvalho, 

2007). É neste quadro que, em Portugal, surge o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do 

Desempenho na Administração Pública (SIADAP) que introduz a abordagem da gestão por 

objectivos. Pode ser considerado um método de motivação, uma vez que é acompanhado por 

uma gestão participativa, implicando a discussão e o conhecimento de objectivos por parte 

dos colaboradores da organização, bem como uma concordância entre colaboradores e 

gestores, quer ao nível dos objectivos a estabelecer, quer ao nível do desempenho (Carapeto e 

Fonseca, 2006). 

De acordo com o Instituto de Gestão de Base de Dados dos Recursos Humanos da 

Administração Pública (AP) (2001), os funcionários públicos apresentam uma formação média 

superior aos funcionários do sector privado, embora estejam em muitos casos 
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subaproveitados e desmotivados, o que pode explicar a baixa produtividade e diminuição do 

desempenho do sector público (Proença, 2006). Assim, devido às imposições exigidas nas 

organizações públicas para obterem altos níveis de produtividade e eficiência, é importante 

perceber os factores motivacionais dos colaboradores.  

O presente trabalho tem como objectivo analisar a RM de um processo de 

implementação de um sistema de avaliação de desempenho (AD) num instituto público em 

Portugal, concretamente no IAPMEI. Com base em Shaul Oreg (2006) que distingue as 

dimensões, comportamental (RComp), afectiva (RAfec) e cognitiva (Rcog), nos 

comportamentos de RM por parte dos indivíduos, pretende-se verificar qual das dimensões 

mencionadas está mais vincada e quais serão as variáveis que se fazem distinguir entre as três 

dimensões, percebendo assim se esta resistência afecta de alguma maneira a motivação dos 

colaboradores para o seu desempenho. Em termos metodológicos, enveredou-se por um 

“estudo de caso”, onde foi aplicado um inquérito por questionário dividido por escalas, uma 

que trata a RM e outra que analisa a motivação dos colaboradores para o desempenho, tendo-

se obtido 137 respostas válidas. 

O trabalho que a seguir se apresenta encontra-se organizado em quatro capítulos. No 

primeiro capítulo, é apresentada a revisão da literatura sobre: gestão e resistência à mudança, 

avaliação de desempenho e motivação, e, por fim, administração pública. No segundo 

capítulo, descreve-se a metodologia empreendida nesta investigação e as hipóteses de 

trabalho. No terceiro capítulo, são descritos e analisados os resultados. Os dados obtidos a 

partir de questionários são aqui alvo de uma análise através de software estatístico, com o 

propósito de confirmar ou infirmar as hipóteses. Por fim, no quarto capítulo, são apresentadas 

as principais conclusões, limitações do presente estudo e recomendações para investigações 

futuras. 
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2. Resistência à mudança e avaliação de desempenho na Administração Pública 

2.1. Mudança organizacional e comportamentos de resistência  

A MO é “qualquer transformação de natureza estrutural, estratégica, cultural, 

tecnológica, humana ou de qualquer outra componente, capaz de gerar impacto em partes ou 

no conjunto da organização” (Wood, Curado e Campos, 1994:64). Uma mudança deste tipo 

pode ser caracterizada quanto à sua natureza, relação da organização com o ambiente e forma 

de implementação, tendo como objectivo melhorar a qualidade, aumentar a produtividade, 

reflectir os valores dos líderes, reduzir custos e gerir conflitos (Wood et al., 1994). Num 

ambiente caracterizado pela instabilidade resultante da crescente concorrência global, 

inovação tecnológica, recursos limitados, desregulamentação e privatização, a mudança é 

inevitável para que uma organização cresça e se torne competitiva (Carnall cit. in Agboola e 

Salawu, 2011). 

Cunha, Rego, Campos e Cardoso (2007:842) definem quatro tipos de MO. Em primeiro 

lugar, a MO planeada, que está associada às alterações nas componentes da configuração 

organizacional, sejam hard (estratégia, estrutura ou sistemas) ou soft (pessoas e processos). 

Em segundo lugar, a mudança estratégica (ou radical) que visa uma alteração no 

posicionamento da organização relativamente à envolvente e tem implicações profundas na 

conjuntura da organização. Em terceiro lugar, a mudança emergente (ou não planeada) que 

surge como resposta a problemas concretos que não puderam ser antecipados. É uma 

mudança composta por adaptações e alterações que podem originar uma mudança profunda. 

Por último, a MO improvisada resulta de decisões tomadas em tempo real, que não são 

planeadas nem proactivas. 

Com base nos estudos canónicos de Lewin e Schein (cit. in Caetano, 2001:537), o 

processo de mudança pode ser teoricamente descrito segundo três fases, existindo, em cada 

uma delas, mecanismos actuantes. A duração de cada fase tem um carácter contingencial, 

variando conforme a situação específica da organização, o tipo de mudança em causa e as 

técnicas utilizadas. A primeira fase é o descongelamento, que implica a quebra dos valores, 

atitudes ou comportamentos anteriores que são desafiados pela percepção de novas 

experiências ou informações, traduzindo-se numa insatisfação com o estado actual da 

situação. Os mecanismos desta fase são a desconfirmação (em que as hipóteses acerca do 

mundo deixam de ser confirmadas pela experiência), indução de culpa e ansiedade (originadas 

pelas dificuldades ou fracassos encontrados na situação actual) e criação da segurança 

psicológica (pois as pessoas devem acreditar que são capazes de mudar e que essa mudança 

não será nefasta nem irá prejudicar a sua auto-estima). 
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 A segunda fase é a da mudança, que faz com que a organização mude para um novo 

nível, o desenvolvimento de novos valores, atitudes e comportamentos. Esta mudança é um 

processo sócio-cognitivo, afectivo e comportamental e só se verificará se existir motivação 

prévia das pessoas. De acordo com Schein, podem ocorrer dois processos: a identificação com 

um novo modelo (o indivíduo analisa a nova situação, de modo a compreender se é possível 

actuar segundo padrões diferentes) e a perscrutação da envolvente (procura-se novas 

informações e aprende-se novos conceitos relevantes para a situação específica em causa que 

permitam redefinir e modificar essa situação). 

Finalmente, o recongelamento consiste na consolidação das mudanças efectuadas, 

devendo ser reforçadas e objecto de nova análise segundo a dinâmica da organização. Nesta 

fase, salientam-se dois processos: pessoal (verifica-se se os novos comportamentos ou 

atitudes são congruentes com o seu auto-conceito e com os seus valores) e relacional (verifica-

se se as outras pessoas, membros dos grupos de referência ou de pertença, aceitam e 

confirmam os novos padrões comportamentais e atitudes resultantes da mudança).  

Em qualquer destes tipos de mudança, as pessoas são sempre as mais afectadas 

(Lombard et al., 2004). Mas são também as pessoas, tal como atesta a literatura, que 

determinam o sucesso de uma MO (Szamozi cit. in Lombard et al., 2004). Vários estudos já 

realizados indicam que, apenas 20% dos funcionários nas organizações estão preparados para 

assumir uma acção positiva em resposta a iniciativas de mudança (Cheng, Dainty e Moore, 

2007) e que mais de 70% das novas iniciativas estratégicas fracassam por esse motivo (Miller 

cit. in Cheng et al., 2007).  

De acordo com um estudo que envolveu 500 organizações, a resistência dos 

colaboradores é o principal problema encontrado pelos gestores na tentativa de 

implementação de processos de mudança (Bovey e Hede, 2001a e 2001b). Esta resistência tem 

custos e atrasos que são difíceis de antecipar, mas que devem ser tidos em conta (Val et al., 

2003; Oreg, 2006), pois, com base noutros estudos, afirma-se que mais de 75% das 

organizações que implementaram mudanças importantes nas suas práticas de gestão não 

conseguiram alcançar resultados mensuráveis e o custo dessas falhas foi elevado (Choi e 

Behling cit. in Holt, 2002). 

Uma das primeiras publicações sobre a RM no campo organizacional foi em 1948 por 

Coch e French (cit. in Bortolotti, Junior e Andrade, s.d.), confirmando a importância da 

participação dos colaboradores no processo de mudança. Dent e Goldberg (1999a e 1999b) 

sugeriram que se abandonasse a palavra resistência ou, pelo menos, fosse substituída por 

perda, pois para estes autores as pessoas não resistem à mudança em si, mas às suas 

consequências negativas. Um dos processos associados à participação dos colaboradores na 
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MO é o processo motivacional, pois o facto das pessoas participarem no processo faz com que 

psicologicamente sintam que a mudança deve ser realizada (Lawer cit. in Caetano, 2001). 

Tradicionalmente, a RM era considerada uma força destrutiva (Cinite, 2006) e uma 

forma de conflito (Waddell et al., 1998). No entanto, de acordo com Jager (cit. in Cinite, 

2006:24) a resistência é uma forma eficaz e poderosa de utilizar um mecanismo de 

sobrevivência. Significa que as pessoas podem ter boas razões (pessoais, sócio-políticas e/ou 

estruturais) para resistir à mudança, como é demonstrado pela literatura que aponta várias 

razões explicativas para o fenómeno da RM. Segundo Kotter e Schlesinger (2008), elas podem 

ser sintetizadas em quatro grupos: (1) defesa do próprio interesse, uma vez que existe o medo 

que a mudança possa abalar o bem-estar material, a segurança no emprego, o status quo ou o 

controlo; (2) diferentes avaliações, pois apesar das pessoas reagirem e percepcionarem as 

situações de formas distintas, qualquer mudança envolve um certo grau de insegurança e 

incerteza; (3) baixa tolerância à mudança, na medida em que esta pode inadvertidamente 

impor alterações demasiado rápidas aos indivíduos, ficando estes reticentes ao processo, por 

não conseguirem desenvolver as competências exigidas; (4) incompreensão e falta de 

confiança1, decorrentes de sistemas de comunicação inadequados que bloqueiam o fluxo 

informativo, não permitindo assim o esclarecimento dos colaboradores acerca do processo. 

A RM pode variar entre apatia e resistência agressiva. A primeira é demonstrada 

quando as pessoas estão informadas sobre as mudanças, mas as suas percepções e atitudes 

em relação às mesmas são neutras e o seu comportamento é caracterizado por uma 

resignação passiva (Coetsee, 1999). A segunda reflecte-se num comportamento negativo, 

tendo como propósito cometer erros. Entre apatia e resistência agressiva, existem, ainda, duas 

formas intermédias de resistência: (1) a resistência passiva, uma forma fraca da oposição à 

mudança, evidenciada pela existência de percepções e atitudes negativas expressa por pontos 

de vista opostos; (2) e a resistência activa, caracterizada por um forte sentimento de oposição, 

tendo como comportamentos o bloqueio à mudança, dando voz aos pontos de vista opostos 

(Coetsee, 1999). 

Um modelo teórico sugere que a RM compreende componentes cognitivas e afectivas 

em diferentes estágios do processo de resistência (George e Jones cit. in Oreg, 2006). O estudo 

de Shaul Oreg (2006) complementa o de Sandy Piderit (2000), que descreve a RM como uma 

                                                           
1
 A comunicação é vital para a divulgação e aplicação eficaz da MO (Schweiger e Denisi, 1991; Elving, 2005) e ajuda a 

superar a ambiguidade e incerteza, fornecendo informações (e, por conseguinte, um recurso de poder) para 

aqueles que são alvo de mudança. Através dos canais de comunicação, os intervenientes num processo de mudança 

podem expressar as suas dúvidas e compreender a necessidade de novas ideias (Proctor e Doukakis, 2003). 
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atitude (negativa) tridimensional (incluindo a dimensão afectiva, comportamental e cognitiva), 

e chama a atenção para a ambivalência que existe na maioria das MO, ao invés de limitar-se a 

uma visão dicotómica de resistência versus aceitação. Estas componentes reflectem três 

manifestações diferentes de avaliação das pessoas sobre um objecto ou situação (McGuire cit. 

in Oreg, 2006), pelo que a componente afectiva refere-se à forma como a pessoa se sente com 

a mudança (ex: raiva, ansiedade), a componente cognitiva reporta-se ao que se pensa sobre a 

mudança (é necessária? será que vai ser benéfica?) e a componente comportamental envolve 

acções ou a intenção de agir em resposta à mudança (protestando contra a mudança ou 

tentando convencer os outros que a mudança é nefasta). Estas três dimensões podem implicar 

que um indivíduo esteja intelectualmente convencido acerca da implementação da mudança, 

mas, em termos emocionais, lhe subsistam dúvidas quanto à sua implementação (Randall e 

Procter, 2008). Analisar como estas diferentes dimensões interagem, permite repensar no 

conceito de resistência e nas respostas às MO.  

Contrariamente ao que se poderia à partida pensar, a RM pode ter vantagens para as 

organizações. Com base nas várias investigações já realizadas, Cinite (2006) sumaria as 

seguintes: (1) quando é gerida com cuidado, pode ajudar nos esforços de mudança; (2) pode 

proteger a organização de decisões pouco ponderadas; (3) pode servir de sinal de alerta para 

incentivar os agentes a procurar métodos alternativos para a implementação da mudança. 

A literatura sugere os seguintes métodos para a superação da RM: (1) educação e 

comunicação (ajuda a incentivar os trabalhadores na implementação da mudança); (2) 

comunicação aberta (para minimizar especulações, percepções equivocadas e rumores); (3) 

participação e envolvimento (para “seduzir” os trabalhadores no processo de mudança, pois as 

pessoas que participam na promoção de uma mudança ficam comprometidas com a sua 

implementação); (4) facilitação e suporte (quando os funcionários estão com problemas de 

ajustamento, devendo a administração orientá-los para facilitar a transição); (5) negociação e 

acordo (quando se lida com os sindicatos ou qualquer outro grupo que tenha poder de 

influência); (6) manipulação e cooptação (podem ser usados quando outros métodos falham); 

(7) coerção implícita e explícita (quando a mudança deve ser implementada dentro de um 

curto período de tempo). O uso de qualquer destes métodos ou combinação de alguns, no 

entanto, depende do tipo de organização, a natureza da resistência e do estágio de 

intervenção (Mooketsi cit. in Agbooda et al., 2011: 238). 
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2.2. Avaliação de desempenho e motivação 

A AD é uma variável que tem recolhido o interesse dos estudiosos desde o século XIX. 

Na altura defendia-se que a AD devia estar ligada aos aspectos financeiros da organização, 

como o lucro, a rendibilidade do investimento e a produtividade (Ghalayini e Noble, 1996). 

Hoje em dia, as organizações estão cada vez mais interessadas na gestão do desempenho, 

baseada na avaliação das competências, pretendendo-se uma avaliação mais qualitativa e 

orientada para o desenvolvimento futuro. Para avaliar o desempenho, é necessário que haja 

uma adequação das competências utilizadas pela pessoa em função dos resultados a atingir 

(Gomes, Cunha, Rego, Cunha, Cardoso e Marques, 2008).  

A AD pode ser entendida como uma apreciação sistemática do desempenho de cada 

pessoa em função das actividades que realiza na organização, das metas e dos resultados que 

atingiu e do potencial desenvolvimento das suas competências. Na realidade, é um processo 

dinâmico que envolve o avaliado e o avaliador, e é um excelente meio através do qual se 

podem localizar problemas de supervisão e gestão das actividades realizadas numa 

organização, de adequação da pessoa ao cargo e eliminação de possíveis dissonâncias ou 

carências na área de formação de competências (Torrington, Hall e Taylor, 2005). 

Apesar de se utilizarem as expressões medição de desempenho e gestão de 

desempenho como sinónimos, na verdade estas são diferentes. Vários autores referem que a 

medição do desempenho espelha acções do passado e a gestão de desempenho extrapola os 

dados para fornecer informações sobre o futuro (Lebas cit. in Fryer, Antony e Ogden, 2009). 

Para Caetano (2008), a medição é um elemento fundamental na gestão de desempenho, pois 

os indivíduos são avaliados com base em critérios e medidas que visam diferenciar os 

contributos elevados dos contributos médios ou fracos para a organização. 

Nas últimas décadas, a medição dos resultados tem constituído um método 

generalizado para avaliar o desempenho nas organizações que utilizam sistemas de 

informação de gestão e que desenvolvem culturas de objectivos. Muitos dos métodos de 

medição focalizados nos resultados que as organizações mais têm procurado incorporar nos 

seus sistemas, utilizam como base de avaliação, objectivos definidos para determinado 

período, criando critérios de medição, facilitando assim o processo de avaliação através do 

envolvimento dos colaboradores na definição de objectivos e na análise comparativa dos 

resultados obtidos (Caetano, 2008). A avaliação baseada na gestão por objectivos representa 

uma medida da contribuição de cada colaborador para o sucesso estratégico sustentado da 

organização, existindo uma confrontação directa entre os objectivos alcançados e previstos 

(Gomes et al., 2008).  
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A gestão por objectivos foi pela primeira vez teorizada por Drucker (cit. in Caetano, 

2001) na sua obra “The practise of management”, onde realçava a sua importância para a 

empresa alcançar a responsabilidade individual. As vantagens da gestão por objectivos na AD, 

de acordo com Bonache (cit. in Gomes et al., 2008:516), são: a clareza dos objectivos, que 

ajuda os colaboradores a focalizarem-se no que é considerado essencial para o desempenho 

da organização; o alinhamento dos objectivos individuais com os organizacionais; e o uso de 

medidas objectivas que reduz a subjectividade, o que pode ser desejável quando existem 

conflitos sociais na organização. Quanto às desvantagens, as pessoas podem adoptar 

comportamentos oportunistas; a focalização em objectivos de curto prazo pode afectar a 

prossecução da competitividade da organização a longo prazo; o alcance de objectivos pode 

ser afectado por factores alheios ao controlo do colaborador; e as pessoas focalizam-se apenas 

naquilo que é medido e não no que é importante para a organização. 

Os modelos de avaliação devem ser simples e fáceis de interpretar, pois escalas de 

avaliação com elevada susceptibilidade permitem interpretações subjectivas, o que pode ser 

contornado com a utilização de escalas ancoradas em comportamentos críticos e observáveis 

(Bernardin e Smith, cit. in Chainça, 2008). No início do processo, os avaliadores devem definir 

com os avaliados quais os deveres e obrigações da função, os objectivos a alcançar, os 

comportamentos e resultados esperados, bem como as recompensas a atribuir. Para que os 

objectivos sejam mobilizadores e conduzam a melhores desempenhos, é necessário que 

cumpram um conjunto de características: específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas e 

com prazos (Gomes et al., 2008).  

O sistema de avaliação permite que os avaliadores acompanhem o progresso dos seus 

colaboradores e possibilita aos avaliados um feedback sobre o seu trabalho (Longenecker e 

Nykodym, 1996), tornando-se, assim, numa importante ferramenta de comunicação interna 

(Cheng et al., 2007:3). O feedback é bastante importante, pois dele depende a qualidade da 

AD, uma vez que a sua ausência pode provocar quebras de produtividade, dificuldade em 

efectuar a avaliação anual e interpretações de desinteresse pela parte do avaliador 

(Longenecker e Fink cit. in Chainça, 2008). Após a implementação do sistema de AD, deve ser 

medido o grau de eficácia do instrumento dentro da organização, para que se possa fazer as 

devidas correcções, de modo a assegurar que os processos e práticas seguintes a ser seguidos 

são eficazes (Longenecker et al., 1996).  

É necessário que os avaliadores e avaliados não vejam a avaliação como um aspecto 

meramente burocrático, mas antes como um processo que contribui para o alinhamento do 

sistema de gestão de desempenho e estratégia da organização, comprometimento da 

liderança, envolvimento das partes interessadas, divulgação e aprendizagem a partir dos 
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resultados (Franco e Bourne, 2003) e motivação dos seus colaboradores (Longenecker, Sims e 

Gioia, 1987).  

É já um lugar comum afirmar que o bom desempenho de uma organização não resulta 

apenas da qualidade técnica e da eficiência dos processos, mas também da atitude perante o 

trabalho. A motivação dos trabalhadores é, por essa razão, um dos elementos-chave das 

organizações de elevada produtividade (Carapeto et al., 2006; Ferreira, Diogo, Ferreira e 

Valente, 2006). As empresas que procuram encontrar argumentos que justifiquem a 

produtividade e o desenvolvimento organizacional, enfrentam uma necessidade crescente de 

identificar nos seus recursos humanos os que possuem maiores índices de motivação e 

consequentemente dão respostas mais eficazes face aos indicadores de performance 

organizacional (Ferreira et al., 2006). 

A motivação pode ser definida como o conjunto de actos que encorajam uma pessoa a 

ter atitudes positivas em relação à prossecução dos objectivos (Rocha, 2005). A literatura 

sobre este fenómeno é vastíssima, mas uma das teorias mais corroboradas e sustentadas 

empiricamente é a Teoria Goal Setting de Locke e Latham, a qual defende a importância de 

estabelecer objectivos e fixar um padrão ou meta orientadora para a acção, pois para estes 

autores é a forma mais indicada de motivar os colaboradores, melhorando os seus níveis de 

desempenho (Ferreira et al., 2006:189). Porém, a definição de objectivos reveste-se de alguns 

pontos negativos, pois a falta de capacidade dos colaboradores neutraliza os efeitos 

motivadores da definição de objectivos , o que implica que quando um indivíduo está a 

aprender uma tarefa complexa, toda a sua atenção deve estar centrada na própria 

aprendizagem e não noutros objectivos. Assim, a introdução de objectivos pode constituir uma 

distracção que tende a prejudicar o desempenho (Cunha et al., 2007). 

2.3. Administração Pública  

Nas últimas duas décadas, o desempenho do sector público tornou-se um tema de 

enorme interesse para os estudiosos da gestão pública em todo o mundo. Uma revisão 

recente deste tema identificou os sistemas de gestão como os elementos-chave para melhorar 

o desempenho do governo (Abramson, Breul e Kamensky cit. in Sole, 2009). A AD constitui, por 

si só, um factor de modernização da AP. Com esta convicção, têm vindo a ser adoptados, nos 

diferentes países, sistemas de AD como forma de avaliar as equipas de trabalho, visando quer 

a quantidade, quer a qualidade do trabalho realizado (Carapeto et al., 2006). 

Apesar das organizações do sector público não estarem sob os imperativos do 

mercado, como as empresas privadas, também têm sido alvo de pressões, advogando MO, por 

forma a que o tamanho do sector público seja reduzido, eliminando-se as actividades sem 
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valor acrescentado e promovendo a eficácia organizacional (Brunetto e Wharton, 2003). A 

alteração do modelo das organizações públicas tem sido incentivada em muitos países 

democráticos industrializados, sobretudo desde 1980, com o objectivo de aproximar os 

mecanismos de controlo das estruturas hierárquicas das que prevalecem no sector privado 

(Bradley e Parker, 2001). Esta procura de maior eficiência e produtividade dos serviços deu 

origem a um novo paradigma de gestão, designado por NPM, que pretende adaptar técnicas e 

métodos de gestão do sector privado empresarial ao sector público. A NPM foi implementada, 

inicialmente, na Nova Zelândia, Austrália, EUA, Reino Unido e em vários países europeus, 

referindo-se, quer à reforma institucional (através da introdução de mecanismos de mercado), 

quer à reforma administrativa (através do melhoramento da gestão) (Carapeto et al., 2006). A 

introdução dos princípios da NPM por parte dos países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE) foi feita a ritmos diferentes, sendo notável o avanço dos 

países anglo-saxónicos e dos países nórdicos relativamente aos países da Europa Continental 

(Hood, 1995).  

Uma das maiores mudanças com a introdução da NPM foi o papel do gestor no sector 

público, ganhando mais poder e autonomia (Fryer et al., 2009). As premissas básicas da NPM 

são (Hood, 1991): a contratação de gestores profissionais; maior ênfase na coerência dos 

serviços; descentralização; aumento da concorrência entre as organizações; ênfase em estilos 

de gestão do sector privado e maior responsabilidade na utilização dos recursos; definição de 

medidas e padrões de desempenho com objectivos mensuráveis e claramente definidos. Uma 

das críticas à NPM é associá-la a uma “sociedade de controlo", onde todos os aspectos dos 

serviços públicos enfrentam uma bateria de controlos contra uma série de quantificações de 

metas, indicadores de desempenho e objectivos (Carvalho, Fernandes, Lambert e Lapsley, 

2006). A literatura existente refere-se, ainda, à ambiguidade na conceptualização e definição 

de objectivos de eficiência e eficácia (Carter, Klein e Day cit. in Gomes et al., 2007). 

A AP portuguesa não foi obviamente alheia a este processo de melhoria dos 

instrumentos de gestão, pois segundo estudos da OCDE, era das menos avançadas em relação 

a estes desafios, contrastando com o que se passava nos restantes países da União Europeia 

(Proença, 2006). Falou-se pela primeira vez em Portugal na AD em 1940 com a reforma do 

Código Administrativo, onde se fez referência ao método de avaliação global quantitativo 

(Rocha, 2005). Analisando a história da AD na AP portuguesa, Madureira e Rodrigues (2007) 

identificam três momentos que se distinguem claramente pelo seu contexto social, político e 

económico.  

Como primeiro momento, em 1979, com a estruturação de carreiras da AP, é dado o 

primeiro passo para a implementação de um sistema de AD, a classificação de serviço. Eram 
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apontadas como finalidades mais importantes deste sistema a gestão de pessoal, a informação 

e motivação, o diagnóstico das condições de trabalho e a recompensa do mérito. A prática 

acabou por demonstrar que a cultura organizacional predominante na AP não estava 

preparada para implementar de forma sólida um sistema de AD. A grande maioria dos serviços 

acabou por desvirtuar o modelo, atribuindo de forma generalizada, classificações 

indiferenciadamente positivas. 

No âmbito do processo de reforma da AP, é lançado, o segundo momento, em 2004, 

um novo sistema de avaliação, o Sistema Integrado de AD na AP. A grande mudança 

preconizada por esta nova abordagem assentava na introdução da lógica de gestão por 

objectivos, bem como a extensão da avaliação a dirigentes intermédios e aos próprios serviços 

públicos. Segundo os autores, a implementação deste sistema ficou marcada por um arranque 

abrupto, difícil e sem a devida preparação dos intervenientes na sua aplicação, o que levou em 

muitos casos a uma atitude de resistência por parte dos funcionários e dirigentes. A aceitação 

e apreensão destas mudanças em relação ao modelo anterior implicaram não só uma 

adaptação técnica e operacional como uma verdadeira mudança cultural nos serviços públicos, 

para a qual não foi prevista qualquer intervenção de cariz informativo ou formativo.  

Em 2005, caracterizado com o último momento, é determinada uma revisão e 

concepção do sistema de avaliação de serviços, que embora programada para entrar em vigor 

em 2007, foi protelada para 2008, estando em vigor até à data de hoje. Neste novo modelo, 

agora designado por o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na 

Administração Pública (SIgADAP, mais tarde substituído por SIADAP), são definidos três 

subsistemas de avaliação: dos serviços, dos dirigentes e dos trabalhadores. Assim, desde logo, 

a primeira grande novidade foi a concretização formal dos serviços, que embora prevista no 

sistema anterior, nunca tinha sido regulamentada (Madureira e Rodrigues, 2007:38-41). 

O SIADAP2 surge, assim, da necessidade de promover uma cultura de gestão pública 

que permitisse analisar os recursos alocados aos organismos da AP, criando condições de 

maior motivação, qualificação e formação dos recursos humanos. Emerge como um 

instrumento de gestão que procura contribuir para a melhoria do desempenho e qualidade de 

serviço, rompendo com a utilização do tradicional método das escalas gráficas3 (Proença, 

2006). Em termos de vantagens, o SIADAP permite: a determinação de objectivos específicos e 

                                                           
2
 Inicialmente criado através da Lei n.º 10/2004, de 22 de Março, e entretanto substituído pela Lei n.º 66-B/2007, de 

28 de Dezembro. 
3 

É um dos métodos mais utilizados, por ser um instrumento simples e de fácil aplicação, dando uma visão integrada 
e resumida do que se pretende avaliar. Apresenta-se num formulário de dupla entrada, onde as linhas, no sentido 
horizontal, representam os factores de avaliação, enquanto que as colunas, no sentido vertical, representam, graus 
de variação dos factores. Este método apresenta como desvantagens, entre outras, o efeito de halo e leniência 
central (Bilhim, 2009). 
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desafiadores; a definição sistemática de objectivos que permite às organizações planear 

estrategicamente; a avaliação com base nos resultados obtidos que fornece às organizações 

informações úteis sobre os procedimentos e desempenho; o conhecimento por parte dos 

trabalhadores do que é esperado deles e os objectivos que devem atingir. Quanto às 

desvantagens, a atenção exagerada dada aos resultados pode reflectir-se no desenvolvimento 

do processo de avaliação com repercussões negativas para a organização, tais como falta de 

controlo sobre a forma como esses resultados são obtidos; comparação entre os 

desempenhos, exigindo uma atenção especial sobre os níveis dos objectivos alcançados e o 

grau de dificuldade (Vaz, s.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

3. O IAPMEI – Um estudo de caso 

3.1. Caracterização do universo e da amostra 

 O locus empírico do presente trabalho de pesquisa é o IAPMEI. É um instituto público4, 

desde 1988, dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio, integra a 

administração indirecta do Estado5 e é tutelado pelo Ministério da Economia e do Emprego. 

O IAPMEI foi criado em 19756, sendo então designado por Instituto de Apoio às 

Pequenas e Médias Empresas Industriais. Em 1988, sofreu uma profunda alteração, passando a 

ser designado por Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento, 

regendo-se subsidiariamente pelo ordenamento jurídico das empresas públicas. Em 20077, na 

sequência das orientações definidas pelo Programa de Reestruturação da Administração 

Central do Estado (PRACE), foram redefinidas as funções do até agora denominado Instituto de 

Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, I.P.. Centra as suas actividades na 

promoção da inovação, dinamização do empreendedorismo qualificado e qualificação dos 

recursos humanos das empresas, designadamente pequenas e médias empresas (PME), 

concebendo e gerindo instrumentos financeiros e de apoio, promovendo parcerias adequadas 

e vocacionando os sistemas de incentivo ao investimento empresarial para as actividades e 

iniciativas que melhorem a capacidade competitiva das empresas através da inovação (IAPMEI, 

2011a:8). 

A sua estrutura descentralizada visa assegurar uma presença em todo o território 

continental, fomentadora de uma actuação de proximidade relativamente às empresas, 

empresários e empreendedores e de um aprofundamento do conhecimento das realidades 

empresariais locais. O contacto directo com o tecido empresarial regional é feito através de 

serviços territorialmente desconcentrados — Centros de Desenvolvimento Empresarial (CDE), 

que obedecem a uma organização com base na NUTS II: Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e 

Algarve — dispondo alguns deles, de unidades de extensão (IAPMEI, 2011a:42). 

Quanto à sua estrutura orgânica, de acordo com os estatutos8, a organização interna 

do Instituto prevê um secretário-geral e unidades orgânicas nucleares, designadas por 

direcções, podendo ainda incluir unidades flexíveis, ou seja, departamentos. De seguida 

apresenta-se o organograma do IAPMEI. 

                                                           
4
 De acordo com o Decreto-Lei n.º 387/88, de 25 de Outubro. 

5
 Como está disposto na Lei nº 3/2004 de 15 de Janeiro. 

6
 Pelo Decreto-lei nº 51/75 de 7 de Fevereiro. 

7
 De acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 140/2007 de 27 de Abril de 2007, a revisão procede a uma profunda 

alteração visando a adaptação da nova lei orgânica às exigências legais decorrentes da publicação da Lei n.º 3/2004, 

de 15 de Janeiro, Lei Quadro dos institutos públicos. 
8
 Como previsto na Portaria nº 538/2007 de 30 de Abril. 
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Figura 1 – Organograma do IAPMEI 

Fonte - IAPMEI (2010a:21) 
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No que concerne ao processo de AD, apesar de já terem sido postas em prática 

algumas regras inerentes ao processo, em 2008 é que ocorreu a grande mudança com a 

implementação do SIADAP. A partir desse momento, denota-se uma preocupação constante 

na melhoria e evolução das práticas pertencentes ao processo. 

Actualmente, para os trabalhadores que exercem funções públicas, existem três tipos 

de carreiras9 gerais: técnico superior, assistente técnico e assistente operacional. Dentro 

destas, podem existir diferentes categorias que correspondem a um número variável de 

posições remuneratórias. A execução em pleno deste regime ocorre desde Janeiro de 2009.  

             Em Janeiro de 2011, o IAPMEI era composto por 353 colaboradores, como se observa 

na figura 2, sendo caracterizado por 226 mulheres (65%) e 123 homens (35%). A direcção 

superior contempla os membros do Conselho Directivo (CD). Observa-se também, na figura 3, 

a distribuição dos recursos humanos pelo vínculo contratual. 

Figura 2 – Distribuição dos recursos humanos por carreira 

                                       Fonte: IAPMEI (2011b) 

 

Figura 3 – Distribuição dos recursos humanos por vínculo contratual 

                                               Fonte: IAPMEI (2001b) 

                                                           
9
 Como está definido na Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro. 
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Para a composição do universo do estudo considerou-se os colaboradores que 

exercem funções no Instituto e que passaram por esta mudança no sistema de AD em 2008. 

Assim, retirando os membros do CD e 34 pessoas que entraram no IAPMEI depois da 

implementação do SIADAP, totalizou-se um universo de 315 colaboradores, sendo 

caracterizado por uma maioria feminina, composta por 205 mulheres (65%) contra os 110 

homens (35%). De seguida apresenta-se uma caracterização mais detalhada do universo do 

estudo.  

Figura 4 – Caracterização do Universo 

    Fonte: IAPMEI (2010b; 2011c) 

 

3.2. Orientações Metodológicas e Hipóteses de Investigação 

Em termos metodológicos, a presente investigação constitui um estudo de caso, onde 

se avalia a singularidade e complexidade, articulação e interacção com os seus contextos 

(Stake, 2009). O estudo de caso tem como objectivo extrair resultados de uma realidade num 

determinado contexto temporal, sendo expectável que se consiga compreender toda a 

envolvente dessa realidade, perceber porque é que existe e quais são as variáveis que a 

afectam. Contudo, tem como fraqueza a impossibilidade da generalização das conclusões (Yin, 

2002). 

Como perguntas de partida apresentam-se: Existirão diferenças entre as dimensões de 

RM? Existirão diferenças entre homens e mulheres quanto à RM dos colaboradores face ao 

sistema de AD? Existirão diferenças quanto à RM entre colaboradores com maior e menor 

antiguidade no trabalho? Os colaboradores encontram-se motivados com este sistema de AD? 

Impõe-se agora definir um corpo de hipóteses que se apresenta como uma tentativa 

de resposta às perguntas de partida, pois esta deve preencher várias condições que se irão 

estudar (Quivy e Campenhoutdt, 1992).  

A primeira hipótese relaciona-se com o género, devido à sua relevância em estudos no 

campo organizacional, apesar de muitos incidirem sobre as diferenças entre homens e 
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mulheres na remuneração auferida. De acordo com Musteen, Barker III e Baeten (2006), a 

literatura sugere que gestores do sexo feminino terão maior preferência para a mudança, pois 

têm sido postos à prova para conseguirem progredir no mundo empresarial, demonstrando 

iniciativa e capacidade de resolução de problemas que surjam. Ainda de modo a 

complementar a análise e com base no estudo de Ferreira et al. (2006), sugere-se que os 

elementos que desempenham funções de chefia/direcção apresentam índices de motivação 

mais elevados que os colaboradores administrativos.  
 

 

H1: Os colaboradores do sexo masculino resistem mais à mudança que os colaboradores do 

sexo feminino. 

H2: A RM tende a ser menor quanto mais elevada é a categoria profissional.  

H3: A motivação dos colaboradores para o desempenho tende a ser maior quanto mais 

elevada é a categoria profissional. 
 

A idade tem sido muitas vezes vista como um indicador associado à propensão de risco 

e à RM. De acordo com vários estudos realizados, com o aumento da idade, os indivíduos 

podem tornar-se mais rígidos e têm mais dificuldades em aceitar novas ideias e novos 

comportamentos (Bantel e Jackson cit. in Musteen et al., 2006). 
 

H4: A RM tende a ser maior quanto mais elevada é a idade.  
 

Situação semelhante acontece com a antiguidade do colaborador na organização, pois 

quantos mais são os anos de casa, mais probabilidade existe de se colocar ênfase na segurança 

e, portanto, tendem a evitar decisões arriscadas, sendo estas muitas vezes um precursor 

necessário da mudança (Barker e Mueller cit. in Musteen et al., 2006). 
 

H5: A RM tende a ser maior quanto mais elevada é a antiguidade dos colaboradores. 
 

Locke (cit. in Ferreira et al., 2006) refere a possibilidade dos mecanismos que 

influenciam a motivação no trabalho serem mediados pela existência de objectivos, 

considerando o feedback sobre o grau de realização dos objectivos como um impulsionador da 

motivação e, por conseguinte, da produtividade dos trabalhadores. Assim, sendo o SIADAP um 

sistema de AD que pretende que haja um feedback contínuo da concretização dos objectivos, 

pretende-se analisar: 
 

H6: O SIADAP contribui positivamente para a motivação dos colaboradores.  
 

De acordo com os resultados do estudo de Ferreira et al. (2006), as variáveis sexo e 

idade não inferem ao nível dos valores de motivação no trabalho. Pretende-se perceber se os 

resultados são idênticos no presente estudo. 
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H7: A motivação para o desempenho tende a ser maior quanto mais elevada é a idade dos 

colaboradores. 

H8: Os colaboradores do sexo masculino encontram-se mais motivados que os colaboradores 

do sexo feminino. 
 

Oreg (2006), ao analisar as atitudes dos indivíduos face à mudança, complementou a 

análise de Piderit (2000), empregando três dimensões de comportamentos de RM. Analisar 

como estas diferentes dimensões interagem permite repensar o conceito de resistência e as 

respostas às mudanças organizacionais.  
 

H9: A RAfec está positivamente relacionada com a RCog. 

 

3.3. Processo de Recolha e Tratamento de Dados 

Para operacionalizar o estudo proposto, adoptaram-se duas fontes de informação: o 

material documental fornecido pelo IAPMEI e os inquéritos aplicados aos colaboradores do 

Instituto. Através da análise de documentos foi possível traçar o perfil sócio-profissional dos 

trabalhadores em termos da sua repartição sexual, vínculo contratual ou nível de antiguidade. 

Os documentos que foram facultados pelo Instituto incluem a lista de pessoas com avaliação 

em 2010 e a lista de colaboradores em Janeiro de 2011. Os outros documentos utilizados são 

informação interna do Instituto e outros foram retirados do site do IAPMEI. 

A utilização do inquérito por questionário tem como vantagem a possibilidade de 

quantificar uma multiplicidade de dados e de proceder a numerosas análises de correlação, 

mas apresenta como desvantagens a superficialidade das respostas, a individualização dos 

inquiridos, que são considerados independentemente das suas redes de relações sociais e o 

carácter relativamente frágil da credibilidade do dispositivo (Quivy et al., 1992). Optou-se por 

aplicar um inquérito com perguntas de resposta fechada, pois este tipo de questões contribui 

para uma maior uniformidade, permitindo um preenchimento fácil e rápido, com uma lista de 

respostas possíveis que ajuda a clarificar o significado da questão. Contudo, este tipo de 

questões tem potenciais riscos, pois podem originar pouca reflexão da parte dos inquiridos e 

podem orientá-los numa única direcção, sem que se exprimam livremente (Ghiglione e 

Matalon, 1992).  

Após o questionário estar definido, por forma a garantir a clareza das questões, a 

facilidade de resposta por parte dos inquiridos e corrigir potenciais incorrecções ou lacunas, 

não antes detectadas, foram realizados pré-testes. Contudo, estes testes não asseguram a 

aceitabilidade total do questionário, nem a sua correcta adaptação às necessidades da 

investigação (Ghiglione et al., 1992). 
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O guião do inquérito divide-se em três partes (ver anexo A). A primeira inclui questões 

sobre variáveis demográficas, como a idade, a categoria profissional, as habilitações 

académicas, a antiguidade no Instituto e o género do colaborador. A segunda parte tem por 

base o questionário construído por Oreg (2006), composto por 15 itens, e que tem como 

objectivo avaliar as atitudes negativas dos colaboradores face à RM em três dimensões: 

afectiva, comportamental e cognitiva. Note-se que destas quinzes afirmações, quatro (2.7, 

2.10, 2.13 e a 2.14) encontram-se formuladas na positiva, pelo que foram posteriormente 

invertidas. E, finalmente, uma última parte constituída por 7 itens da Escala Multi-factorial de 

Motivação no trabalho (Multimoti), desenvolvida por Ferreira et al. (2006), que pretende 

analisar a motivação dos colaboradores para o seu desempenho, incorporando os contributos 

da Teoria Goal Setting. A segunda parte do questionário (que originalmente contava com uma 

escala de Likert de 1/discordo totalmente a 7/concordo totalmente) e a terceira parte foram 

apresentadas numa escala de Likert, que medeia entre 1 (discordo totalmente) e 5 (concordo 

totalmente). Como forma de evitar o enviesamento das respostas dos inquiridos foi garantido 

o anonimato. 

Após autorização do CD do IAPMEI para a realização do estudo, utilizando os serviços 

internos de informática (ver anexo B), foi enviado e-mail aos colaboradores, que através de um 

link da intranet acederam ao questionário, tendo tido duas semanas (a última de Maio e a 

primeira de Junho) para responder. 

Coligidos os questionários, foi realizada uma análise estatística dos dados, através do 

Statistical Package for the Social Science (SPSS) - versão 19. 
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4. Análise de resultados 

Dos 315 questionários enviados, obteve-se 137 respostas válidas. A amostra daqui 

resultante apresenta uma relação similar com o universo. Relativamente ao género, obteve-se 

um maior número de respostas femininas, assumindo 68% dos respondentes, sendo elas 

também maioritárias (65%) no universo do presente estudo. Quanto à categoria profissional, a 

maioria das respostas pertence aos técnicos superiores, assumindo eles também esta posição 

no universo com o mesmo peso (64%). Em termos etários, a maioria dos respondentes (44%) 

situa-se na faixa entre os 41 e os 50 anos e apenas 3% se situa no intervalo entre 20 e 30 anos. 

No que concerne à antiguidade, percebe-se facilmente que houve um lapso de um 

respondente, ao colocar que tinha menos de um ano de casa, pois na realidade do IAPMEI 

ninguém está nessa situação.  

 

Figura 5 – Caracterização da amostra  

 

 

Uma vez que o questionário utiliza duas escalas, analisou-se a fiabilidade das mesmas 

através do alpha de Cronbach, podendo este ser definido como a correlação que se espera 

obter entre a escala usada e outras escalas hipotéticas do mesmo universo, com igual número 

de itens, que meçam a mesma característica (Pestana e Gageiro, 2000). É classificado como 

tendo fiabilidade apropriada quando assume pelo menos 0.7, contudo em determinados 
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cenários de investigação das ciências sociais, se assumir 0.6 já é considerado aceitável (Marôco 

e Marques, 2006). 

Assim, relativamente à parte I, com 15 itens, que mede as atitudes dos indivíduos face 

à RM, o alpha de Cronbach é de 0.776. Contudo ao analisar-se o efeito de cada variável na 

consistência interna do factor, verifica-se que o contributo da afirmação 2.11 é redutor, pois é 

o que se encontra pior correlacionado com o total da escala e com os outros itens, facto que 

pode ser observado nas colunas da correlação entre os scores do item e o total da escala 

(corrected item-total correlation) e o coeficiente de determinação múltipla (R2) entre o item e 

os restantes itens da escala (squared multiple correlation). 

 
 

Tabela 1 – Consistência interna da escala RM 

 

Quanto à parte II, com 7 itens que mede a motivação para o desempenho, o alpha de 

Cronbach assume o valor de 0.657, mas analisando-se mais uma vez o contributo de cada 

variável, verifica-se que a afirmação 3.1 é a que se encontra pior correlacionada com o total da 

escala e com os outros itens.  
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Tabela 2 – Consistência interna da escala Motivação para o desempenho 

 

Em suma, com a eliminação destes dois itens, a escala total passa a ter um alpha de 

Cronbach de 0.645, sendo a sua fiabilidade considerada aceitável. 
 

 

Tabela 3 – Consistência interna da escala total 

 

Através da análise das correlações entre as variáveis (ver anexo C), percebe-se que 

esta vai ao encontro da análise efectuada pelos alphas de Cronbach, pois os itens eliminados 

não apresentam uma correlação significativa com os outros itens. A correlação entre a 

afirmação 2.10 (Fiquei bastante animado com a mudança) e 2.7 (Acreditei que a mudança 

beneficiaria a organização) é a mais significativa, apresentando um valor de 0.720. 

A figura 6 apresenta a percentagem de respostas dadas pelos inquiridos na escala da 

RM, constatando-se que a maioria das respostas centram-se na categoria “discordo”, o que 

significa que, os colaboradores do IAPMEI, em termos gerais, aceitaram a implementação do 

sistema de AD, uma vez que a escala é construída pela negativa. Contudo a afirmação 2.6 

(Senti-me stressado(a) com a mudança) e 2.8 (Apresentei as minhas objecções em relação à 

mudança) apresentam a maioria das respostas na categoria “concordo totalmente”. Significa 

que os colaboradores sentiram a ansiedade inerente a qualquer processo de mudança, 
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indiciando também que os colaboradores foram, de alguma maneira, levados a expressar a sua 

opinião sobre o processo de mudança, o que, de acordo com os inputs teóricos explícitos no 

capítulo 2, é uma prática aconselhável e útil quando se quer combater a RM.  

 

Figura 6 – Respostas dados pelos inquiridos à escala da RM 

 

Analisa-se agora a escala da RM juntando as respostas dadas aos pontos extremos da 

escala de Likert (ou seja, o “discordo totalmente” foi somado com o “discordo” e o “concordo” 

com o “concordo totalmente”). Pelo anexo D, verifica-se que o nível de resistência tanto para 

os homens, como para as mulheres é o mesmo, pois ambos apresentam 52% das respostas na 

categoria “discordo”. Constata-se também que, de entre as várias categorias profissionais, as 

que resistem menos à mudança são os directores, assumindo 65% das respostas na categoria 

“discordo”, contra os 34% dos assistentes operacionais. Na idade, demonstra-se que os 

colaboradores que se encontram na faixa entre os 61 e 70 anos são quem menos resistem à 

mudança (64%). Finalmente, no que diz respeito à antiguidade, são os colaboradores que 

possuem entre 6 a 10 anos de casa, quem menos resiste à implementação do SIADAP. 

Seguidamente, os dados referentes à escala RM foram depois agrupados em três 

dimensões de acordo com o questionário de Oreg (2006), de modo a averiguar se a resistência 

dos colaboradores é mais notória no campo comportamental, afectivo ou cognitivo e se 

existem diferenças entre eles. Através da funcionalidade multiple response (ver anexo E) foram 

agregadas as respostas dos colaboradores às três dimensões, juntando mais uma vez as 
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respostas dadas aos pontos extremos da escala de Likert. Assim, os gráficos seguintes 

corroboram com o anterior, em que se observa que o maior número de respostas centra-se na 

categoria “discordo”, assumindo em todas as dimensões mais de 50% das respostas. A 

interacção entre as três dimensões encontra-se no mesmo sentido, pelo que não se verifica 

situações em que os colaboradores possam resistir emocionalmente à mudança, mas depois 

no campo comportamental ou cognitivo terem outro comportamento.  

 
 

 Figura 7 – Incidência de respostas nas três dimensões (subescalas) 

Analisando os gráficos anteriores, observa-se que é na RComp que a categoria 

“concordo” assume maior preponderância (33%), sendo que a categoria “discordo” é mais 

notória (54%) na RAfec, e é na RCog que mais respostas se centram no ponto neutro da escala 

(26%). Na RComp, a afirmação que mais contribuí para este resultado é a 2.8 (Apresentei as 

minhas objecções em relação à mudança), podendo ser justificado pela razão já anteriormente 

explicada, em que os colaboradores “puderam” expressar a sua opinião sobre o processo de 

mudança. Na RAfec as afirmações que mais contribuem são 2.4 (Tive medo da mudança) e a 

2.12 (A mudança deixou-me perturbado(a)), sendo elas também as afirmações que mais 

consenso reuniram, uma vez que assumem a maior percentagem de resposta da escala RM 

(sendo 76% e 81%, respectivamente). Finalizando, na RCog é a 2.13 (Acreditei que poderia 

beneficiar pessoalmente com a mudança) que mais contribui, possivelmente pela incerteza do 

processo de mudança em si, sendo esta uma das razões apontadas para a RM. 
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Estando a dimensão comportamental associada a acções de resposta à mudança, 

observa-se que, apesar dos colaboradores terem apresentado as suas contestações em relação 

à mudança, não a protestaram nem fizeram nada para que esta não fosse implementada. No 

que diz respeito à dimensão afectiva, referindo-se esta à forma como a pessoa se sente com a 

mudança, os colaboradores do IAPMEI sentiram-se stressados com a mudança, mas não 

tiveram medo da mudança nem pressentimentos negativos sobre ela. Por fim, a componente 

cognitiva reporta-se ao que se pensa sobre a mudança, assim observa-se que, os 

colaboradores acreditaram que a mudança não iria prejudicar a forma como as tarefas são 

realizadas no Instituto, mas que não iria beneficiar o IAPMEI. 

Posteriormente, para se avançar com uma análise estatística mais detalhada, foram 

calculadas as médias de cada dimensão através da funcionalidade compute, podendo assim 

analisar-se se existiram diferenças significativas entre cada subescala e as variáveis 

demográficas.  

A tabela 4 mostra que as médias das subescalas são semelhantes entre si e que as 

dispersões diferem um pouco, sendo que a RComp assume o maior valor (0.733). 

 
 

Tabela 4 – Estatísticas descritivas para cada subescala 

 

A tabela 5 indica a existência de uma correlação elevada entre a subescala RComp e 

RAfec, significando que as acções dos colaboradores em resposta à mudança vão no mesmo 

sentido do que os colaboradores pensam sobre a mudança. 

 
 

Tabela 5 – Matriz das correlações 

 

Tendo sido calculadas as médias para cada dimensão, foram realizados testes 

paramétricos, uma vez que estes testes exigem variáveis dependentes quantitativas (ou 

transformadas em quantitativas) (Marôco, 2010). Para tal, foi necessário testar os 

pressupostos destes testes, que passam pela normalidade dos dados e pela homogeneidade 
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das variâncias. Nos testes realizados, nem sempre se cumpriu com a normalidade dos dados, 

mas utilizou-se, de igual forma, estes testes, por serem considerados bastantes robustos e por 

estarmos perante uma amostra relativamente grande (Pereira, 2008). Uma vez que se 

constatou a validação da homogeneidade das variâncias para todos as variáveis, não se 

chegaram a realizar testes não paramétricos. 

Sempre que foram encontradas diferenças entre as variáveis, fez-se a análise através 

do teste Post-HOC, de modo a que se permitisse identificar essas diferenças.  

Para a RComp, analisando o género, apesar do teste da normalidade não ter sido 

cumprido (pois para as mulheres o nível de significância é inferior a 0.05, logo a distribuição 

não é normal – tabela 6), o pressuposto da homogeneidade das variâncias foi, pois assumem 

um nível de significância superior a 0.05 (tabela 7).   

 
  

Tabela 6 - Teste da Normalidade dos dados 

 

 

 

Tabela 7 - Teste da homogeneidade das variâncias 

 

 Realizou-se o teste T-Student para duas amostras, de modo a testar se as médias das 

duas populações são ou não significativamente diferentes (Marôco, 2010). Uma vez que p-

value é igual a 0.924 (superior a 0.05), quer dizer que as diferenças observadas entre o género 

na RComp não são estatisticamente significativas (tabela 8).  

 
 

Tabela 8 - Teste T-Student 
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A mesma análise foi feita para as restantes variáveis demográficas relacionando a 

RComp, a RAfec e a RCog (ver anexo F). Observando as diferenças em cada dimensão 

relativamente às variáveis demográficas, na RComp, verificaram-se diferenças significativas na 

idade, na categoria profissional, que através da comparação múltipla de médias (teste Tukey) 

constataram-se que são diferentes entre o assistente técnico e o técnico superior, bem como 

nas habilitações académicas, entre o 12º ano e licenciatura e bacharelato e licenciatura. Na 

RAfec, observou-se diferenças estatisticamente significativas apenas na categoria profissional 

(entre os assistentes técnicos e técnicos superiores e assistentes técnicos e chefes de 

departamento) e nas habilitações académicas (entre o 12º ano e licenciatura, 12º ano e 

mestrado, bacharelato e licenciatura e bacharelato e mestrado). Finalmente, na dimensão 

cognitiva constatou-se diferenças significativas apenas na categoria profissional. 

Nas figuras seguintes visualizam-se as diferenças acima descritas. Observa-se que 

quando os intervalos de confiança se sobrepõem, as médias das populações são bastantes 

próximas.   

 Figura 8 – Diferenças na RComp 

 

Figura 9 – Diferenças na RAfec 
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Note-se que foram detectadas em algumas variáveis demográficas nas diferentes 

dimensões da resistência, diferenças significativas através da ANOVA, mas depois não foram 

possíveis de identificação, nomeadamente na RComp relacionada com a idade e na RCog 

relacionada com a categoria profissional. Esta situação, por vezes acontece sendo justificada 

pelo facto da ANOVA ser um teste mais potente do que as comparações múltiplas (Marôco, 

2010). 

Relativamente à parte II do questionário, sobre a motivação para o desempenho, as 

respostas dadas pelos inquiridos encontra-se espelhada nas figuras 10 e 11, sendo a resposta 

preponderante neste grupo a categoria “concordo”, pelo que se pode afirmar que os 

colaboradores gostam de ser avaliados. As afirmações 3.2 (Gosto de ser avaliado(a) no 

desempenho das tarefas) e 3.5 (Habitualmente desenvolvo estratégias para alcançar as minhas 

metas) foram as que mais consensos reuniram, pois assumiram 83% das respostas nessa 

mesma categoria. 

Figura 10 – Respostas dadas pelos inquiridos à escala sobre a motivação para o desempenho 

 

 

Figura 11 – Incidência de respostas com a junção dos pontos extremos da escala 
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Analisando com mais detalhe os gráficos, verifica-se que em algumas afirmações não 

se obteve nenhuma resposta no ponto neutro da escala (“não discordo nem concordo”), 

designadamente na 3.2 (Gosto de ser avaliado(a) no desempenho das tarefas), 3.3 (Gostaria de 

ser avaliado(a) no meu desempenho periodicamente) e 3.5 (Habitualmente desenvolvo 

estratégias para alcançar as minhas metas). Em todas as afirmações, à excepção da 3.7 (As 

avaliações periódicas motivam-me) a categoria “concordo” assume mais de 50% das respostas, 

sendo que a afirmação que mais contribui para este resultado é a 3.5 (Habitualmente 

desenvolvo estratégias para alcançar as minhas metas), o que significa que os colaboradores 

gostam de ser avaliados e desenvolvem estratégias para que os seus objectivos sejam 

cumpridos. 

Pelo anexo G, verifica-se que os colaboradores mais jovens, encontrando-se na faixa 

entre os 20 e 30 anos, são os que se encontram mais motivados para o desempenho, tendo 

83% de respostas na categoria “concordo”. Mais uma vez, relativamente ao género, é 

indiferente, pois ambos estão motivados para obter bons desempenhos. Relativamente à 

categoria profissional, são os chefes de departamento que mais motivados estão, com 83% de 

respostas na categoria “concordo”, contra os 44% dos assistentes operacionais.   

Seguidamente considerou-se relevante o cálculo do coeficiente de correlação de 

Pearson, que avalia a relação entre variáveis quantitativas, variando entre -1 e 1. Quanto mais 

próximo estiver dos valores extremos tanto maior é a associação linear (Pestana et al., 2000). 

Foi realizado o teste da normalidade para as variáveis quantitativas do estudo (ver anexo H), 

mas como não foi cumprido este pressuposto, realizou-se antes o coeficiente de correlação de 

Spearman (tabela 9), em que já não é exigido tal pressuposto. A associação positiva observada 

entre as variáveis RComp e RAfec, bem como entre a RAfec e RCog (também já observada na 

tabela 5), é estatisticamente significativa, pois o nível de significância (0.00) é inferior a 0.05. 

Entre as várias dimensões da RM e a motivação para o desempenho, verifica-se uma 

associação negativa, isto é, elas variam em sentido inverso (os aumentos de uma variável 

estão associados à diminuição da outra). 
 

Tabela 9 – Coeficiente de correlação Spearman 
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5. Conclusões 

O trabalho que agora termina procurou contribuir para conhecer um pouco melhor o 

fenómeno da RM dos colaboradores do IAPMEI relativamente à implementação do sistema de 

AD, no caso, o SIADAP. Para o efeito, foi aplicado um questionário com duas escalas: uma 

desenvolvida por Oreg (2006), que analisa a RM nas suas componentes comportamental, 

afectiva e cognitiva; e outra desenvolvida por Ferreira et al. (2006), que permite analisar a 

motivação dos colaboradores para o desempenho. Note-se que a primeira escala reporta-se a 

uma mudança realizada no passado, que se encontra actualmente na fase de recongelamento 

em que se pretende consolidar o que foi implementado, verificando-se se os colaboradores 

aceitam e confirmam os novos padrões comportamentais e atitudes resultantes da mudança; e 

a segunda escala trata acções sobre o presente. Tentou-se assim, perceber se a 

implementação do SIADAP, que aconteceu em 2008, contribuiu e ainda hoje contribui, para a 

motivação dos colaboradores no desempenho das suas tarefas. 

Os resultados do estudo indicam que o nível de resistência dos colaboradores aquando 

da implementação do SIADAP não foi elevado, podendo-se afirmar que o comportamento dos 

colaboradores terá variado entre a apatia e a resistência passiva, não sendo possível, com os 

dados extraídos do estudo, explorar melhor esta questão.  

Relativamente às hipóteses de investigação, concluí-se que H1 é rejeitada uma vez que 

não se identificam diferenças entre homens e mulheres. Já H2 e H3 foram confirmadas, uma 

vez que se constatou que quanto mais elevada é a categoria profissional, menos RM existe e 

encontra-se maior motivação nas categorias mais altas. Por sua vez, os dados obtidos rejeitam 

H4, pois quanto maior é a idade, menos resistência ocorre. Relativamente a H5 esta é 

confirmada, uma vez que quantos mais são os anos de casa, maior é a resistência.   

Concluí-se ainda que os colaboradores gostam de ser avaliados periodicamente e, 

neste sentido, o SIADAP veio contribuir para a definição de objectivos e para um feedback 

contínuo sobre o desempenho do colaborador, o que faz com que H6 não se rejeite. H7 e H8 

são rejeitadas, uma vez os colaboradores com menos idade são os que se encontram mais 

motivados, não tendo sido identificadas diferenças entre o género.  

Analisando as componentes da RM, concluí-se que apenas se observam diferenças 

significativas entre a dimensão comportamental e afectiva, relativamente à categoria 

profissional e às habilitações académicas. Uma vez que a RAfec está positivamente relacionada 

com RComp, pode-se afirmar que H9 não é rejeitada. 

Assim, respondendo directamente às questões de partida, as diferenças encontradas 

nas dimensões de resistência à mudança foram nas dimensões comportamental e afectiva ao 
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nível da categoria profissional e habilitações literárias. O género não é um factor que influencie 

a resistência dos colaboradores à mudança, pois o nível de resistência entre homens e 

mulheres é muito semelhante. Por sua vez, como seria expectável, os trabalhadores com 

menor antiguidade são quem menos resistem à mudança. Quanto à última questão, pode-se 

afirmar que os colaboradores encontram-se motivados, pois gostam de ter estabelecidos 

metas e objectivos, pelo que o SIADAP veio contribuir para essa motivação. 

Em termos gerais, neste caso concreto do IAPMEI, o sistema de AD foi “bem” aceite 

pelos colaboradores, acreditando que acabaria por ser bastante positivo para o Instituto e 

consequentemente para os próprios colaboradores. Acredita-se que a motivação espelhada 

nos resultados será influenciada por este método de AD implementado, também por este dar 

lugar a um instrumento de comunicação interna tão eficaz como o feedback. 

 

5.1. Limitações e Sugestões para investigações futuras 

Em primeiro lugar, impõe-se destacar a reduzida dimensão da amostra, pois só se 

obtiveram 137 respostas de 315 colaboradores. Aliado a este facto, a questão do método de 

investigação, através de questionários, pode constituir uma limitação, pois está sujeito a 

possíveis incorrecções de interpretação das questões apresentadas. Ser um estudo de caso 

acaba também por limitar bastante, dado que não permite a extrapolação dos resultados para 

outros contextos organizacionais e muito menos para a realidade nacional. 

Relativamente a investigações futuras, seria útil e produtivo complementar o presente 

estudo com métodos de análise qualitativa, através de entrevistas a colaboradores-chave, 

poder-se-ia provavelmente compreender melhor os resultados extraídos do estudo. A 

realização de uma análise factorial seria de igual modo interessante, de forma a perceber se as 

componentes resultantes seriam as mesmos que as sugeridos por Oreg (2006). 
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Anexo A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No âmbito do trabalho final de mestrado em Gestão de Recursos Humanos, do Instituto Superior de 

Economia e Gestão, apelo à colaboração de todos no preenchimento do questionário, que visa conhecer as 

atitudes dos colaboradores face a um processo de mudança ocorrido recentemente no Instituto – sistema 

de avaliação de desempenho, SIADAP.  

Trata-se de um questionário anónimo e o seu tratamento será feito de forma confidencial. De forma 

a garantir a qualidade da informação recolhida, todas as questões são de resposta obrigatória.  

O questionário está dividido em duas partes: a primeira mede as atitudes dos colaboradores face ao 

processo de mudança; a segunda parte pretende saber a opinião dos colaboradores face ao seu 

desempenho. Pretende-se que indique em que medida concorda ou discorda com cada uma das afirmações 

presentes no questionário, utilizando a seguinte escala: 

1 - Discordo totalmente   2 - Discordo   3 - Não discordo nem concordo 

4 – Concordo   5 - Concordo totalmente 

O questionário deverá ser preenchido até ao próximo dia 9 de Junho. 

 

Para preencher o questionário aceda, por favor, a http://intranet/Questionario/Questionario.aspx?qstId=33 

 

http://intranet/Questionario/Questionario.aspx?qstId=33


O IAPMEI, recentemente, foi alvo de um processo de mudança referente à implementação de um sistema de 

avaliação de desempenho – o SIADAP. Utilize as afirmações abaixo para expressar os seus pensamentos, 

sentimentos e intenções em resposta a esta mudança.  

 

Esta parte do questionário pretende saber a sua opinião sobre o seu desempenho. 

 



Anexo B 

 

Caro Dr º Cardoso Pereira 

No âmbito do meu percurso académico, finalizo no próximo mês de Setembro o mestrado em 

Gestão de Recursos Humanos, do Instituto Superior de Economia e Gestão, com a entrega do 

trabalho final que será uma dissertação. Assim, propus-me realizar um estudo de caso, 

analisando o sistema de avaliação de desempenho na Administração Pública – SIADAP – e o 

impacto desta mudança nos colaboradores.  

A pertinência do tema encontra fundamento em duas razões. Por um lado, o sector público 

tem sido alvo de processos de modernização, com o objectivo de aumentar a produtividade e 

melhorar a qualidade dos serviços prestados. Mas, por outro, introduzir mudanças numa 

organização suscita, em geral, resistência por parte daqueles que serão abrangidos pelo 

processo, podendo afectar a cultura da organização e a atitude que os colaboradores têm em 

relação ao trabalho.  

O meu objectivo será aplicar o citado estudo à realidade do IAPMEI, realizando um 

questionário aos seus colaboradores, de modo a verificar o nível de resistência dos mesmos 

face ao sistema de avaliação de desempenho entretanto adoptado. 

 

 

Desde já Obrigada 

Marta Inácio 
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Anexo D 

Tabela 1 – RM e género 

 

Tabela 2 – RM e categoria profissional 

 

Tabela 3 – RM e idade 

 

Tabela 4 – RM e antiguidade 

 

 

 

 

Feminino 676 1302 52%

Masculino 320 616 52%

TOTAL 1918

Total
Género

Respostas

Discordo %

De 20 a 30 anos 32 56 57%

De 31 a 40 anos 234 392 60%

De 41 a 50 anos 422 840 50%

De 51 a 60 anos 254 546 47%

De 61 a 70 anos 54 84 64%

TOTAL 1918

Idade

Respostas

Discordo Total %

Menos de 1 ano 11 14 79%

De 1 a 5 anos 217 434 50%

De 6 a 10 anos 44 70 63%

De 11 a 15 anos 148 280 53%

De 16 a 20 anos 245 406 60%

Mais de 20 anos 331 714 46%

TOTAL 1918

Antiguidade

Respostas

Discordo Total %

Assistente Operacional 53 154 34%

Assistente Técnico 126 308 41%

Técnico Superior 671 1218 55%

Chefe Departamento 91 154 59%

Director 55 84 65%

TOTAL 1918

Categoria Profissional

Respostas

Discordo Total %



Anexo E 

Tabela 1 – Resistência comportamental 

 

Tabela 2 – Resistência afectiva 

 
Tabela 3 – Resistência cognitiva 

 

Tabela 4 – Respostas dadas na RComp 

 
Tabela 5 – Respostas dadas na RAfec 

 

Tabela 6 – Respostas dadas na RCog 

 

 

 



Anexo F 

Tabela 1 - Teste ANOVA para a categoria profissional (RComp) 

 

Tabela 2 - Teste POST-HOC para a categoria profissional (RComp) 

 

Tabela 3 - Teste ANOVA para a idade (RComp) 

 

Tabela 4 - Teste POST-HOC para a idade (RComp) 



Tabela 5 - Teste ANOVA para as habilitações académicas (RComp) 

 

Tabela 6- Teste POST-HOC para as habilitações académicas (RComp) 

 

Tabela 7 - Teste ANOVA para a categoria profissional (RAfec) 

 

Tabela 8 - Teste POST-HOC para a categoria profissional (RAfec) 

 



Tabela 9 - Teste ANOVA para as habilitações académicas (RAfec) 

 

Tabela 10 - Teste POST-HOC para as habilitações académicas (RAfec) 

 

Tabela  11- Teste ANOVA para a categoria profissional (RCog) 

 

Tabela 12 – Teste POST-HOC para a categoria profissional (RCog) 



Anexo G 

Tabela 1 – Motivação e idade 

 

Tabela 2 – Motivação e género 

 

Tabela 3 – Motivação e categoria profissional 

 

 

 

  

De 20 a 30 anos 20 24 83%

De 31 a 40 anos 115 168 68%

De 41 a 50 anos 253 360 70%

De 51 a 60 anos 147 234 63%

De 61 a 70 anos 26 36 72%

TOTAL 822

Concordo Total %
Idade

Respostas

Feminino 380 558 68%

Masculino 181 264 69%

TOTAL 822

Género

Respostas

Concordo Total %

Assistente Operacional 29 66 44%

Assistente Técnico 86 132 65%

Técnico Superior 365 522 70%

Chefe Departamento 55 66 83%

Director 26 36 72%

TOTAL 822

Total
Categoria Profissional

Respostas

Concordo %



Anexo H 

Tabela 1 – Teste da normalidade para as variáveis quantitativas 
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