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RESUMO 

Esta dissertação buscou identificar os valores éticos na Administração 

Pública de acordo com a percepção dos servidores dos órgãos do Poder 

Executivo Federal na cidade do Rio de Janeiro. Porém, para alcançar este 

objetivo, valeu-se de uma revisão dos assuntos ligados ao tema, quais sejam: 

patrimonialismo, corrupção, administração pública, controle social, controle 

interno e accountability. A dissertação baseou-se na Pesquisa sobre Valores 

Éticos elaborada para a Comissão de Ética Pública da Presidência da 

República, em 2008, pela Universidade de Brasília, tendo, neste aspecto 

efetuado a comparação dos resultados obtidos em ambas as amostras. A 

pesquisa adotada neste estudo foi a descritiva. Para a coleta de dados foi 

adotado o questionário autoaplicado e os dados coletados foram 

apresentados através da estatística descritiva.Para a amostra estudada foram 

constatados as seguintes percepções: persistem as culturas do patrimonialismo,  do 

nepotismo e da corrupção; o interesse público não é prioridade unânime entre os 

respondentes; nem todos trabalham seguindo bases legais; na opinião da maioria os 

Serviços Públicos  não são profissionais;  percentual elevado conhece o conceito de 

ética; percentual representativo não se considera ético; há a percepção de que o 

Estado não respeita os direitos dos cidadãos; recorre-se ao ‘jeitinho brasileiro’; e 

existe um pequeno percentual que acredita que os fins justificam os meios.  Apesar 

das diferenças entre os tamanhos das amostras, ficou constatado que as 

percepções dos servidores de ambas as amostras são recorrentes, fato este que 

demanda por ações no nível estratégico da Administração Pública Federal.    

 

 

 

 

 

Palavras – chave: Valores éticos, administração pública, patrimonialismo, 

controle social, controle interno e accountability.



 

                                                       ABSTRACT 
 
 
 
This dissertation has sought to identify the ethical values in the Public Administration 

according to the perception of the Federal Executive Branch Civil Servants located in 

Rio de Janeiro agencies. However, to achieve this goal, it was made a kind of review 

of matters relating to the subject of this dissertation, such as patrimonialism, 

corruption, public administration, social control, internal control and accountability. 

This dissertation was based on the Ethical Values Survey which was prepared for the 

Presidency Public Ethics Commission, in 2008, by Brasilia University, making a 

comparison of the results obtained in the samples used in the present study, ie, the 

mentioned research and the self-administered questionnaire data. Descriptive 

research design was adopted for this study.  It was adopted a self-administered 

questionnaire to collect the data which were presented through descriptive statistics. 

The following perceptions were found according to the samples used in this study: 

persistence of patrimonial cultures,  nepotism and corruption; the public interest is not 

an unanimous priority among respondents; not all work following legal bases; Public 

Services are not professional in the majority opinion; a high percentage knows the 

concept of ethics; a representative percentage of respondents do not consider 

themselves ethical; there is a perception that the State does not respect the citizens 

rights; some of the respondents use the Brazilian way and a small percentage 

believes that the end justifies the means. Despite the differences between the sizes 

of the samples used in this dissertation, it was verified that the civil servants 

perceptions of both samples are recurrent, a fact that requires actions at the strategic 

level of the Federal Public Administration. 

 

  

 

 

Key - words: ethical values, public administration, patrimonialism, social control, 

internal control, accountability. 

 



 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados por sexo.... ... 70 

Tabela 2 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados por 
naturalidade .............................................................................. 71 

Tabela 3 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados por faixa 
etária ........................................................................................ 72 

Tabela 4 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados por forma 
de ingresso no cargo público ..................................................... 73 

Tabela 5 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados por tempo 
de ingresso no cargo público ..................................................... 74 

Tabela 6 - Distribuição da opinião dos servidores públicos entrevistados 
quanto a forma de contratação no serviço público ...................... 75 

Tabela 7 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados quanto a 
estarem voltados ao interesse público ....................................... 76 

Tabela 8 - Distribuição da opinião dos servidores públicos entrevistados 
quanto à forma de atuação ........................................................ 77 

Tabela 9 - Distribuição da opinião dos servidores públicos entrevistados 
segundo a qualificação para o exercício da profissão ................. 78 

Tabela 10 - Distribuição da opinião dos servidores públicos 
entrevistados segundo a qualificação dos Serviços Públicos 
no Brasil ................................................................................... 79 

Tabela 11 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados quanto a 
percepção de sua profissão ....................................................... 80 

Tabela 12 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados quanto a 
terem ouvido falar sobre ética .................................................... 81 

Tabela 13 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados segundo 
em que etapa de vida ouviram falar, pela primeira vez, sobre 
ética ......................................................................................... 81 

Tabela 14 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados segundo 
circunstância ou contexto que ouviram falar sobre ética ............. 82 

Tabela 15 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados 
informando por parte de quem ouviu falar sobre ética ................ 83 

Tabela 16 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados 
informando se entende o significado de ética ............................. 84 

Tabela 17 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados segundo 
a compreensão do que é ser ético ............................................. 84



 

Tabela 18 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados 
informando se são éticos............... ............................................ 85 

Tabela 19 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados 
informando se deixaram de seguir a lei............... ....................... 86 

Tabela 20 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados quanto a 
intensidade de vezes que deixaram de seguir a lei ..................... 87 

Tabela 21 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados segundo 
a área em que deixou de seguir a lei ......................................... 88 

Tabela 22 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados segundo 
o motivo em que deixou de seguir a lei ...................................... 89 

Tabela 23 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados 
informando se tiveram receio de serem punidos ao deixar de 
cumprir a lei .............................................................................. 90 

Tabela 24 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados 
informando se participam de alguma associação ou atividade 
com vizinhos ou com outros cidadãos por uma causa comum ..... 91 

Tabela 25 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados 
informando para qual interesse, na maior parte do tempo, 
está voltada a sua atuação como profissional ............................ 92 

Tabela 26 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados 
informando se seus direitos de cidadão são respeitados pelo 
Estado ...................................................................................... 93 

Tabela 27 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados 
informando se entende a diferença entre o ambiente público 
(Estado) e o ambiente privado (a sua família e o lar) .................. 94 

Tabela 28 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados 
informando a visão que tem dos servidores quando vai a um 
órgão público  ........................................................................... 95 

Tabela 29 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados quanto a 
reação que tem quando seu pedido não é autorizado ou 
atendido .................................................................................... 96 

Tabela 30 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados 
informando se costuma recorrer ao ‘jeitinho brasileiro’ quando 
o seu pedido não é autorizado ou atendido ................................ 97 

Tabela 31 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados 
informando se considera correto usar o ‘jeitinho brasileiro’ ......... 98 

Tabela 32 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados 
informando sobre o que faz, mesmo recorrendo ao ‘jeitinho 



 

brasileiro’, quando o seu pedido não é atendido ......................... 99 

Tabela 33 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados 
informando se já presenciou o uso da frase: “Você sabe com 
quem está falando?” ................................................................ 100 

Tabela 34 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados 
informando se algum servidor público já lhe pediu um ‘agrado’ 
ou uma ‘propina’ para atender a uma reivindicação que era 
seu por direito? ....................................................................... 101 

Tabela 35 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados 
informando se já denunciou ou denunciaria um servidor que 
pediu ‘agrado’ ou ‘propina’ .... .................................................. 102 

Tabela 36 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados 
informando se já pediu um ‘agrado’ ou ‘propina’ para atender 
a uma reivindicação que era um direito do cidadão .... ............. 103 

Tabela 37 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados 
informando se conhece o trabalho da Comissão de Ética do 
Governo Federal, do seu Estado ou do Município.... ................. 104 

Tabela 38 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados 
informando se as decisões da Comissão de Ética do seu 
Estado ou da União deveriam ser obrigatória, ter força de lei ... 105 

Tabela 39 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados 
informando se acha ético um Servidor Público fazer saques 
em dinheiro na boca do caixa com o Cartão do Governo 
(Cartão Corporativo) ................................................................ 106 

Tabela 40 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados 
informando que se fosse servidor público/político e tivesse 
um Cartão do Governo se gastaria em despesas pessoais ....... 107 

Tabela 41 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados segundo 
reação, ao comprar um produto, em que o negociante oferece 
um desconto para não emitir a nota fiscal ................................ 108 

Tabela 42 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados segundo 
o valor que declara ao vender ou comprar uma casa ................ 109 

Tabela 43 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados 
informando se já recorreu a um médico conhecido para furar 
a fila do SUS ........................................................................... 110 

Tabela 44 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados 
informando como age quando, em período escolar, no 
trabalho tem o material que o filho precisa ............................... 111 

Tabela 45 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados



 

 informando como age quando é parado em uma rodovia 
federal em alta velocidade pela autoridade de trânsito ............. 112 

Tabela 46 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados 
informando como age quando leva um membro de sua família 
para a emergência de um hospital, onde todos esperam com 
uma senha .............................................................................. 113 

Tabela 47 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados 
informando se já furou a fila .................................................... 114 

Tabela 48 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados 
informando se declara seus rendimentos e ganhos ao fisco/à 
Receita Federal ....................................................................... 115 

Tabela 49 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados 
informando que sendo servidor público (político) se 
contrataria um parente ou seu cônjuge para trabalhar .............. 116 

Tabela 50 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados por nível 
de escolaridade ....................................................................... 117 

Tabela 51 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados segundo 
situação junto ao mercado de trabalho ..................................... 118 

Tabela 52 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados segundo 
faixa salarial ............................................................................ 119 

Tabela 53 - Distribuição da opinião dos servidores públicos 
entrevistados referente a expressão de Maquiavel “Os fins 
justificam os meios”  ................................................................ 119 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico  1 - Sexo ........................................................................................ 70 

Gráfico  2 - Naturalidade. ........................................................................... 71 

Gráfico  3 - Faixa etária ............................................................................. 72 

Gráfico  4 - Forma de ingresso em cargo público ........................................ 73 

Gráfico  5 - Tempo de ingresso no cargo público ........................................ 74 

Gráfico  6 – Forma de contratação no serviço público ................................. 75 

Gráfico  7 - Opinião quanto aos servidores estarem voltados ao interesse 
público ...................................................................................... 76 

Gráfico  8 - Opinião dos servidores quanto à forma de atuação ................... 77 

Gráfico  9 - Opinião segundo a qualificação para o exercício da profissão ... 78 

Gráfico  10 - Opinião segundo a qualificação dos Serviços Públicos no 
Brasil ........................................................................................ 79 

Gráfico  11 - Percepção da profissão .......................................................... 80 

Gráfico  12 - Ouvir falar sobre ética ............................................................ 81 

Gráfico  13 - Etapa de vida que ouviram falar sobre ética ............................ 82 

Gráfico  14 - Circunstância ou contexto que ouviram falar sobre ética ......... 82 

Gráfico  15 - Por parte de quem ouviu falar sobre ética ............................... 83 

Gráfico  16 - Entende o significado de ética ................................................ 84 

Gráfico  17 - Ser ético ................................................................................ 85 

Gráfico  18 - Considerar-se ético ................................................................ 86 

Gráfico  19 - Deixou de seguir a lei                            ..................................... 87 

Gráfico  20 – Intensidade de vezes que deixou de seguir a lei ..................... 88 

Gráfico  21 - Área que deixou de seguir a lei .............................................. 89 

Gráfico  22 - Motivo que deixou de seguir a lei ........................................... 90 

Gráfico  23 - Receio de ser punido ao deixar de cumprir a lei ...................... 91 

Gráfico  24 - Participa de alguma associação ou atividade com vizinhos 
ou com outros cidadãos por uma causa comum ......................... 92 

Gráfico  25 - Interesse que estar voltada a atuação profissional .................. 93 

Gráfico  26 - Respeito dos direitos do cidadão pelo Estado ......................... 94 

Gráfico  27 - Entende a diferença entre o ambiente público (Estado) e o 
ambiente privado (a sua família e o lar) ..................................... 95



 

Gráfico  28 - Visão que tem dos servidores quando vai a um órgão 
público ...................................................................................... 96 

Gráfico  29 - Reação que tem quando o pedido não é autorizado ou 
atendido .................................................................................... 97 

Gráfico  30 - Recorre ao ‘jeitinho brasileiro’ quando o pedido não é 
autorizado ou atendido .............................................................. 98 

Gráfico  31 - Considera correto usar o ‘jeitinho brasileiro’ ........................... 99 

Gráfico  32 - O que faz quando o seu pedido não é atendido ..................... 100 

Gráfico  33 - presenciou o uso da frase “Você sabe com quem está 
falando?”................................................................................. 101 

Gráfico  34 - Algum servidor público pediu um ‘agrado’ ou uma ‘propina’ 
para atender a uma reivindicação que é seu por direito ............ 102 

Gráfico  35 - Denunciou ou denunciaria um servidor que pediu ‘agrado’ 
ou ‘propina’ ............................................................................. 103 

Gráfico  36 - Já pediu um ‘agrado’ ou ‘propina’ para atender a uma 
reivindicação que era um direito do cidadão ............................. 103 

Gráfico  37 – Conhece o trabalho da Comissão de Ética do Governo 
Federal, do seu Estado ou Município ....................................... 104 

Gráfico  38 - As decisões da Comissão de Ética do seu Estado ou da 
União deveriam ser  obrigatórias, ter força de lei...................... 105 

Gráfico  39 - Acha ético um Servidor Público fazer saques em dinheiro 
na boca do caixa com o Cartão do Governo (Cartão 
Corporativo) ............................................................................ 106 

Gráfico  40 - Usaria o Cartão do Governo para despesas pessoais. .......... 107 

Gráfico  41 - Reação, ao comprar um produto, em que o negociante 
oferece um desconto para não emitir a nota fiscal .................... 108 

Gráfico  42 - Valor que declara ao vender ou comprar uma casa ............... 109 

Gráfico  43 - Recorreu a um médico conhecido para furar a fila do SUS .... 110 

Gráfico  44 - Como age quando no trabalho tem o material escolar que o 
filho precisa ............................................................................ 111 

Gráfico  45 - Como age quando é parado em uma rodovia federal em 
alta velocidade pela autoridade de trânsito .............................. 112 

Gráfico  46 - Como age quando leva um membro da família para a 
emergência de um hospital, onde todos aguardam com uma 
senha ...................................................................................... 113



 

Gráfico  47 - Furou a fila .......................................................................... 114 

Gráfico  48 - Declara os ganhos ao fisco/à Receita Federal....................... 115 

Gráfico  49 - Contratar parente ou cônjuge para trabalhar ......................... 116 

Gráfico  50 - Nível de escolaridade ........................................................... 117 

Gráfico  51 - Situação junto ao mercado de trabalho ................................. 118 

Gráfico  52 - Faixa salarial ....................................................................... 119 

Gráfico  53 - Opinião quanto a expressão “Os fins justificam os meios” ..... 120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Fluxo de informação dentro de empresas .................................... 34 

Figura 2 - Divisão das características qualitativas da informação contábil ... 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................ 17 
1.1 PROBLEMA .................................................................................................... 19 
1.2 OBJETIVO GERAL ......................................................................................... 20 
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................... 20 
1.4 SUPOSIÇÕES ................................................................................................ 21 
1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA ...................................................................... 21 
1.6 RELEVÂNCIA DO TEMA ................................................................................ 22 

2 AS ORIGENS DO PATRIMONIALISMO NO ESTADO BRASILEIRO .......... 24 

2.1 AS ORIGENS DA CORRUPÇÃO NO ESTADO BRASILEIRO........................ 32 
2.2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM TRANSFORMAÇÃO ................................. 40 
2.3 O CONTROLE SOCIAL .................................................................................. 50 
2.4 O CONTROLE INTERNO ............................................................................... 58 
2.5 ACCOUNTABILITY ........................................................................................ 61 
3 METODOLOGIA DA PESQUISA ................................................................... 66 
3.1 UNIVERSO E AMOSTRA ............................................................................... 67 
3.2 COLETA DE DADOS ...................................................................................... 67 
3.3 TRATAMENTO DOS DADOS ......................................................................... 67 
3.4 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS .................................................................. 68 
4 ANÁLISE E COMPARAÇÃO DE DADOS ..................................................... 70 

4.1 DISTRIBUIÇÃO DE GÊNERO, NATURALIDADE E FAIXA ETÁRIA ............. 70 
4.2 DO SERVIDOR COM O ESTADO .................................................................. 73 
4.3 DO SERVIDOR COM O SEU AMBIENTE ...................................................... 81 
4.4 DO SERVIDOR COMO USUÁRIO ................................................................. 95 
4.5 DO SERVIDOR PÚBLICO E O ESTADO ....................................................... 104 
4.6 PERGUNTAS SITUACIONAIS ....................................................................... 106 
4.7 INFORMAÇÕES SOCIOECONÔNICAS ........................................................ 117 
4.8 CRUZAMENTOS DE DADOS ........................................................................ 120 
5 CONCLUSÃO ................................................................................................. 122 
5.1 RECOMENDAÇÕES ...................................................................................... 125 

 REFERÊNCIAS ............................................................................................. 127 
 APÊNDICE ..................................................................................................... 131 
 Apêndice A – Questionário .......................................................................... 132 
 Parte I: Do Servidor com o Estado ............................................................ 131 
 Parte II: Do Servidor com seu Ambiente .................................................... 134 
 Parte III: Do Servidor como usuário ........................................................... 136 
 Parte IV: Do Servidor Público e o Estado .................................................. 137 
 Parte V: Perguntas Situacionais ................................................................. 138 
 Parte VI: Profissão, Escolaridade e Renda ................................................ 140 
 Apêndice B – Cruzamentos de dados ........................................................ 141 



  

 

19

1 INTRODUÇÃO 

Ao analisar o panorama nacional, constatam-se a falta de credibilidade da 

sociedade civil em seus representantes, o constante noticiário versando sobre 

suborno, apropriação indébita, má-gestão da coisa pública, superfaturamento, o 

descumprimento das leis por parte de altos gestores públicos, fraudes em licitações, 

nepotismo, patrimonialismo, o envolvimento de homens públicos com o crime 

organizado, concursos públicos fraudados, o descaso para com a opinião pública e 

as Comissões Parlamentares de Inquérito. Com isto tem-se a imagem de que a 

Administração Pública brasileira carece de valores éticos. 

O Brasil é um país de graves desigualdades regionais, mas prevalece o 

“jeitinho” para a solução de questões relevantes e os valores éticos são 

negligenciados, o que possibilita a permanência de uma cultura centrada no 

patrimonialismo, no nepotismo e na corrupção.  

De acordo com a Folha Online (2010) o presidente da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Sr. Ophir Cavalcante, afirmou que a corrupção está, 

lamentavelmente, entranhada na vida pública brasileira, sendo necessário combater 

isso porque a corrupção é muito forte, algo que destrói a confiança e faz as pessoas 

desacreditarem nas instituições. Ou o Brasil acaba com a corrupção ou a corrupção 

acaba com o país.  

Não restam dúvidas que o tema em estudo é relevante, pois se trata de um 

assunto que afeta, em maior ou menor escala, a todos os países. Quantos milhões 

de pessoas foram ou são vítimas das consequências nefastas da corrupção? Basta 

deitar os olhos sobre as histórias do continente africano e do subcontinente sul-

americano e constatar os malefícios dessa prática que é alavancada pela falta de 

compromisso de determinados grupos de agentes públicos e privados para com a 

sociedade civil. 

A subordinação dos povos mais pobres, a exploração de suas riquezas 

naturais, a escravidão, a submissão a programas econômicos aviltantes aliados a 

comportamento antiético de grupos dominantes têm sido, ao longo do tempo, alvos 

de pesquisa por parte de economistas, sociólogos e cientistas políticos, bem como 

de instituições públicas e privadas, todos interessados em conhecer as suas causas 

e consequências, bem como estabelecer novos parâmetros de condutas para 

gestores em instituições públicas e privadas. 
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Em 2008, A Universidade de Brasília – UnB – realizou, para a Comissão de 

Ética Pública da Presidência da República, uma pesquisa sobre valores éticos, com 

o intuito de contribuir para a consecução do objetivo estratégico daquela Comissão, 

qual seja o de aprimorar o sistema de gestão da ética, por meio de um índice de 

referência sobre a percepção da sociedade acerca da efetividade do padrão ético da 

administração pública, bem assim o grau de aderência dos princípios éticos e das 

normas de conduta que norteiam a administração pública consideradas relevantes 

pela sociedade.  

A Comissão de Ética Pública – CEP – foi criada por Decreto nº 26 de maio 

de 1999 é integrada por sete brasileiros designados pelo Presidente da República 

para mandatos não coincidentes de três anos, entre brasileiros de idoneidade moral, 

reputação ilibada e notória experiência em administração pública. A atuação no 

âmbito da CEP não enseja qualquer remuneração para seus membros e os 

trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço 

público.  

Isto posto, denota-se que um estudo acadêmico abordando a percepção 

dos servidores públicos federais acerca dos valores éticos na Administração Pública, 

relacionando este assunto ao crescimento da corrupção, à necessidade do controle 

social, à estrutura do controle interno e à evolução da accountability na 

Administração Pública brasileira, acresce em magnitude em função da atualidade 

dos assuntos citados e os seus reflexos sobre a administração das instituições 

públicas ou privadas.  

A pesquisa teve como objetivo identificar a percepção dos servidores de 

órgãos do Poder Executivo Federal, localizados na cidade do Rio de Janeiro, acerca 

dos valores éticos na Administração Pública Federal usando como ferramenta 

analítica a comparação dos resultados obtidos na Pesquisa sobre Valores Éticos 

elaborada pela Universidade de Brasília para a Comissão de Ética Pública da 

Presidência da República, em 2008, e os dados extraídos da aplicação do mesmo 

questionário a servidores públicos federais, lotados em órgãos do Poder Executivo 

Federal, na cidade do Rio de Janeiro, bem como o referencial teórico que trata das 

origens do patrimonialismo e da corrupção no Estado brasileiro, Administração 

Pública brasileira, controle social, controle interno e accountability, visto se tratarem 

de assuntos com alto grau de correlação com valores éticos. 
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Alguns fatores diferenciam as pesquisas, dentre eles devem ser citados: os 

momentos nos quais foram realizadas, as amostras utilizadas, a localização das 

amostras, o estudo da percepção de um público específico, o aprofundamento no 

referencial teórico .. 

A presente pesquisa está alicerçada, também, em levantamento 

bibliográfico que se iniciou em 2007, de modo a entender o pensamento de diversos 

autores que se ocuparam em estudar o fenômeno social denominado corrupção, 

suas origens, seus protagonistas, seus danos à sociedade civil, bem como assuntos 

correlatos, quais sejam: Administração Pública Federal brasileira, controle interno, 

auditoria interna, controle social e, mais recentemente, accountability. 

Considerando-se que o referencial teórico deste trabalho é constituído por 

livros, revistas, monografias, dissertações e teses, pode-se afirmar que este buscou 

reunir uma parcela considerável da produção científica escrita acerca dos assuntos 

a serem abordados, refletindo, dessa forma, a riqueza dos autores estudados, 

legando aos pesquisadores uma nova fonte de consulta para os seus trabalhos 

acadêmicos.   

 

1.1 PROBLEMA 

Pensadores, em momentos distintos da história, se dedicaram ao estudo da 

teoria política e corrupção, bem como os seus efeitos sobre grupos específicos e 

sobre a sociedade como um todo.  Na atualidade, a corrupção é um tema estudado 

por todos os que se preocupam com os destinos das democracias ocidentais. Sendo 

fenômeno recorrente na história da humanidade, no Brasil, ele tem se mostrado 

resistente às mudanças institucionais, que contribuíram para que a vida pública do 

país pudesse estar consonante com parâmetros democráticos cuja ausência foi uma 

das responsáveis pela extensão das práticas corruptas a amplas esferas da vida 

pública ao longo do último século. 

A corrupção, dentro do quadro dos desvios dos valores éticos por parte dos 

gestores públicos, está distante de ser considerada como ocorrência residual nos 

bastidores das instituições públicas brasileiras e a sociedade civil percebe, com 

elevado grau de ceticismo e desconfiança, a gestão da res publica (SPECK et al, 

2001). 
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As imperfeições institucionais dos sistemas e os desvios éticos não são 

privilégios brasileiros, visto que são ocorrências generalizadas, mesmo sendo de 

faces diversificadas nas demais nações, estando a mídia, de forma incansável, 

prestando serviços à sociedade, divulgando fatos incriminadores envolvendo 

personalidades públicas e instituições 

Por outro lado, cabe ressaltar que a Comissão de Ética Pública da 

Presidência da República vem adotando medidas objetivando mudar a percepção 

dos cidadãos acerca da imagem do homem público, bem como mostrar à sociedade 

que as instituições públicas são constituídas por servidores competentes, 

exemplares e comprometidos com os valores éticos.  

Uma vez que a percepção da sociedade civil acerca dos valores éticos na 

Administração Pública brasileira está comprometida por efeito dos acontecimentos 

diários que são divulgados pela mídia e tendo sido realizada uma Pesquisa sobre 

Valores Éticos envolvendo servidores públicos de seis Estados e do Distrito Federal, 

resta saber:  

Qual a percepção dos servidores dos órgãos do Poder Executivo 

Federal, na cidade do Rio de Janeiro, acerca dos valores éticos na 

Administração Pública Federal?  

Ficando, dessa forma, enunciada a questão problema da pesquisa. 

1.2 OBJETIVO GERAL 

Enunciada a questão problema da pesquisa fica explícito o objetivo geral 

que é: Identificar a percepção dos servidores dos órgãos do Poder Executivo 

Federal, na cidade do Rio de Janeiro, acerca dos valores éticos na Administração 

Pública Federal.  

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para que se possa alcançar o objetivo geral da pesquisa, necessário se faz 

particularizá-lo, subdividindo-o em objetivos específicos, conforme os abaixo citados: 

1. Evidenciar as relações existentes entre valores éticos e patrimonialismo. 

2. Evidenciar as relações existentes entre valores éticos e corrupção; 
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3. Evidenciar as relações existentes entre valores éticos e controle social. 

4. Evidenciar as relações existentes entre valores éticos e controle interno. 

5. Evidenciar as relações existentes entre valores éticos e accountability. 

6. Comparar os resultados obtidos pela Pesquisa de Valores Éticos 

realizada pela Universidade de Brasília, em 2008, com os resultados extraídos da 

aplicação do mesmo questionário em servidores de órgãos do Poder Executivo 

Federal na cidade do Rio de Janeiro. 

1.4 SUPOSIÇÕES 

Para que se possa responder à questão problema da pesquisa foi 

necessário formular o seu objetivo geral, subdividi-lo em objetivos específicos e 

relacionar os pressupostos às partes integrantes do questionário da Pesquisa sobre 

Valores Éticos. 

As suposições elaboradas para esta pesquisa seguem abaixo listadas: 

S1. Os servidores públicos federais conhecem o conceito de ética. 

S2.  Os servidores públicos federais, no seu relacionamento individual com 

o Estado, burlam as normas e leis para solucionar os seus problemas pessoais. 

S3.  Os servidores públicos federais entendem que o Serviço Público está 

habilitado para desempenhar as suas atribuições. 

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

O termo ética deriva do grego ethos (caráter, modo de ser de uma pessoa). 

Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana 

na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social. 

Neste sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está 

relacionada com o sentimento de justiça social.  

    A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e 

culturais. Do ponto de vista da Filosofia, a Ética é uma ciência que estuda os valores 

e princípios morais de uma sociedade e seus grupos. Cada sociedade e cada grupo 

possuem seus próprios códigos de ética. Uma pessoa que não segue a ética da 

sociedade a qual pertence é chamado de antiético, assim como o ato praticado.  
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O tema da pesquisa trata de valores éticos na Administração Pública 

Federal, sendo um assunto amplo que está relacionado a valores morais, caráter e 

cultura.  

Esta pesquisa foi realizada no âmbito do Serviço Público Federal, 

envolvendo servidores lotados nos órgãos do Poder Executivo Federal, situados na 

cidade do Rio de Janeiro e foi realizada entre os meses de setembro a novembro de 

2010. 

1.6 RELEVÂNCIA DO TEMA 

O tema desta pesquisa evidencia um assunto de grande relevância para a 

Administração, qual seja a percepção dos servidores dos órgãos do Poder Executivo 

Federal, na cidade do Rio de Janeiro, acerca dos valores éticos na Administração 

Pública Federal.  

Esta pesquisa aborda um tema inovador, uma vez que não se pode 

compreender melhoria de processos organizacionais, evolução de desempenho das 

instituições, crescimento e desenvolvimento e o convívio com a gestão predatória 

dos recursos públicos, motivada, também, por percepções errôneas dos gestores 

públicos.  

As pesquisas realizadas pelo IBOPE (2001) e pelo Centro de Referência 

Pública – CRIP – da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG – (2008) 

apontam para o crescimento da corrupção e este fato, por si só, é um indicativo de 

baixos índices de valores éticos na Administração Pública. 

De acordo com o Índice de Percepção da Corrupção – IPC – publicado pela 

Revista Diálogo, em 2009, o Brasil ocupava, em 2000, o 49º lugar e em 2008 passou 

a ocupar o 80º, fato este que demonstra uma óbvia conclusão: o Brasil não 

progrediu, no cenário internacional, nas ações de combate à corrupção. 

Segundo a Revista Época (2010), a FIESP constatou, em março de 2010, 

através do Relatório “Corrupção: custos econômicos e propostas de combate”, que o 

Brasil perde com a corrupção, no mínimo, R$ 41,5 bilhões por ano (1,38% do PIB).  

De acordo com Stukart (2003, p. 56) “Hoje no Brasil só 45,8% das empresas 

preocupam-se com ética e 49,7% acham que o suborno é um hábito nacional, 

conforme uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas feita com seiscentas firmas e 
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publicada na revista Exame”. Os dados constantes dessa pesquisa revelaram que 

as empresas não respeitam princípios éticos em virtude de: hábito nacional – 49,7% 

- sobrevivência – 32% - excesso de controles – 11,5% - é barato subornar – 6,6%.  

Esforços de pesquisadores em todas as áreas do conhecimento estão sendo 

diluídos em função do mau uso dos recursos públicos por parte dos gestores, ou 

seja, a sociedade civil deixa de auferir ganhos e com isto exercer seus legítimos 

direitos consubstanciados na cidadania, porque ela não está sendo focada como a 

razão maior da existência do Estado  
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2 AS ORIGENS DO PATRIMONIALISMO NO ESTADO BRASILEIRO 

Para se entender o comportamento do homem contemporâneo brasileiro 

dentro das organizações públicas e privadas, frente ao trato da res publica, faz-se 

necessário retroagir no tempo e constatar com que base foram construídos, pelo 

colonizador, o seu caráter, os seus valores éticos, os fundamentos dos 

relacionamentos entre o público e o privado, enfim analisar o legado dos 

colonizadores portugueses aos brasileiros.  

Isto posto, necessário se faz visualizar a chegada dos lusitanos às terras 

“brasilis” e atestar o seu comportamento, envolvimento e interesses na exploração 

da colônia, bem como o lento progresso a que foi acometido o Brasil e a sua marca 

registrada, qual seja o patrimonialismo.  

De acordo com Freyre (2006, p. 275): 

O Brasil foi como uma carta de paus puxada em um grande jogo de trunfo 
em ouros. Um desapontamento para o imperialismo que se iniciaria com a 
viagem à Índia de Vasco da Gama. Daí o gesto mole, desinteressado, sem 
vontade, com que a Coroa recolheu ao seu domínio as terras de pau-de-
tinta descobertas por Pedrálvares Cabral.  

Nestas terras inexistiam as especiarias encontradas nas Índias e este fato 

foi determinante para retardar o início do processo de colonização do Brasil.   

Segundo Mendes Junior (1977, p. 65): 

[...] nas primeiras décadas que se seguiram ao descobrimento do Brasil a 
atitude portuguesa foi de quase abandono, ou relativo desinteresse, pela 
terra nova. Naquele momento interessavam mais a Portugal as Índias 
Orientais, ricas em especiarias e manufaturas de luxo, generosas nas suas 
ofertas ao comércio.  

Este fato vem confirmar as pretensões expansionistas do colonizador, bem 

como sua preocupação com o tirar o máximo possível de recursos das terras 

conquistadas, sem considerar as possibilidades futuras de crescimento e 

desenvolvimento, ao mesmo tempo em que demonstra que os portugueses 

menosprezaram suas relações com civilizações que viveram muitos séculos 

afastadas das determinações européias, como era o caso dos povos orientais. 

Pensando em domínio, comércio vantajoso e lucro fácil, os colonizadores 

portugueses empregaram recursos de toda sorte para a dominação de culturas 

centenárias e, ao descobrirem as terras brasileiras, pouca importância deram, visto 
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que os primeiros empreendimentos colonizadores lhes tomaram os recursos 

disponíveis às suas ambições imediatas. 

Holanda (1973, p. 21) assinala o sentido de apropriação do português, 

quando cita: 

O princípio que, desde os tempos mais remotos da colonização, norteara a 
criação da riqueza no país, não cessou de valer um só momento para a 
produção agrária. Todos queriam extrair do solo excessivos benefícios sem 
grandes sacrifícios. Ou, como já dizia o mais antigo dos nossos historiadores, 
queriam servir-se da terra, não como senhores, mas como usufrutuários, “só 
para desfrutarem e a deixarem destruí-la”. 

Ou seja, o pensamento do colonizador era o de se locupletar e tirar polpudas 

vantagens em tudo o que fosse negócio do seu interesse e, para tal feito, não mediu 

esforços e meios. 

É importante, ainda, evidenciar as palavras de Mendes Junior (1977, p. 83): 

Como a Espanha, Portugal colocou o Brasil desde o princípio na condição 
de uma economia periférica e dominada, incorporando-o ao processo 
mundial de expansão do capitalismo mercantil, sem que isso queira dizer 
que houvesse se implantado aqui relações características das sociedades 
capitalistas modernas.  

Essas relações podem ser definidas como sendo de dominação, 

escravagistas e de resultados predatórios, os quais serão abordados ao longo da 

pesquisa, mas que podem ser antecipados com exemplos tais como: desigualdades 

regionais gritantes, desigualdades sociais aviltantes, a miséria e a pobreza. 

A prova da paternidade patrimonialista do colonizador é apresentada por 

Lins (1962, p. 39) ao citar O Tomar o Alheio no Brasil do Padre Antonio Vieira. Já em 

1641, pregando na Bahia perante o Marquês de Montalvão, o Padre Vieira observou: 

[...] Perde-se o Brasil, Senhor (digamo-lo em uma palavra) porque alguns 
Ministros de Sua Majestade não vêm cá buscar nosso bem, vêm buscar 
nossos bens... El-rei manda-os tomar Pernambuco e eles contentam-se com 
o tomar. Este tomar alheio é a origem da doença. Toma nesta terra o 
ministro da justiça? Sim, toma. Toma o ministro da república? Sim, toma. 
Toma o ministro da fazenda? Sim, toma. Toma o ministro do Estado? Sim, 
toma.   

Apontada a paternidade das mazelas, cabe então questionar, como pode 

este povo ter tido fôlego para crescer e se desenvolver desordenadamente, em meio 

a tantos “brasis” que lhe foram tomados?  
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Como exemplo da exploração patrimonialista imposta pelo colonizador à 

Colônia cita-se Vieira (1641, apud Lins, 1962, p.43) que arrola as causas da 

decadência do Maranhão, àquela época:  

Uma delas eram os pecados, as injustiças e tiranias com que, desde o seu 
princípio, foi conquistado e fundado. A esta acrescia uma causa que 
justamente envolvia muitas: São os interesses que governam, porque as 
rendas dos dízimos de Vossa Majestade em todo aquele Estado, chegam a 
montar seis até oito mil cruzados, os três dos quais toma o Governador 
inteiramente e no melhor parado, e na mesma forma se pagam de seus 
ordenados os procuradores e oficiais da fazenda, com que vem a ficar muito 
pouco para as despesas ordinárias das igrejas, vigários oficiais de milícias e 
soldados, aos quais se não paga nem a quarta parte do que lhes pertence, 
com que é força que busquem outros modos de viver e se sustentar, que 
muitas vezes são violentos, e todos vêm a cair às costas do povo.  

Mais uma vez fica destacado que o patrimonialismo não foi criação dos 

brasileiros, o Padre Viera após cento e quarenta e um anos de colonização 

portuguesa demonstra como o processo de exaustão dos recursos financeiros no 

Brasil colonial era um hábito do cotidiano do colonizador, confirmando o caráter 

patrimonialista dos representantes da Coroa portuguesa. 

Reafirmando essa assertiva, Mendes Junior (1977, p. 121) cita que: 

O mundo colonial português estava sujeito da mesma forma à autoridade da 
Coroa, visto que no século XVI o absolutismo já estava plenamente 
consolidado em Portugal. Tanto as terras lhes pertenciam como os 
habitantes eram considerados seus súditos. O absolutismo se estendia às 
colônias, centralizando o monarca em suas mãos todos os assuntos 
referentes a elas.  

Daí surgiu, no Brasil, a questão do patrimonialismo e dessa forma se 

expressou Holanda (1973, p. 105):  

Não era fácil aos detentores das posições públicas de responsabilidade, 
formados por tal ambiente, compreenderem a distinção entre os domínios 
do privado e do público [...] Para o funcionário “patrimonial”, a própria gestão 
política apresenta-se como assunto de seu interesse particular; as funções, 
os empregos e os benefícios que deles aufere, relacionam-se a direitos 
pessoais do funcionário e não a interesses objetivos, como sucede no 
verdadeiro Estado burocrático, em que prevalecem a especialização das 
funções e o esforço para se assegurarem garantias jurídicas aos cidadãos. 

A constatação de Holanda (1973) fica evidenciada em uma passagem da 

história de Minas Gerais citada por Mendes Junior (1977, p. 58): 

[...] onde, no ano de 1783, D. Luís da Cunha Menezes tendo sido nomeado 
governador da capitania o coronel de infantaria Cunha Menezes [...] Logo 
após a sua posse, começou por demitir de seus cargos vários funcionários 
importantes, membros de poderosas famílias locais, colocando em seus 
lugares gente de sua estrita confiança. Não só para aumentar ainda mais o 
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seu poder, mas também visando distribuir favores aos seus apaniguados, 
Cunha Menezes criou vários Regimentos de Tropas Auxiliares, nomeando 
muitos dos seus amigos para os quadros de oficiais.  

Isto vem evidenciar que passados 283 anos da colonização do Brasil, o 

patrimonialismo reinava soberano impedindo o crescimento da economia, por força 

do atendimento dos interesses meramente pessoais, da ausência de organização de 

instituições genuinamente públicas, bem como o cerceamento da liberdade de 

expressão dos brasileiros. Dessa forma, a sociedade civil e a Nação brasileiras, que 

estavam em processo de formação, não podiam se espelhar em outro modelo, bem 

como legar aos seus herdeiros um Estado isento de personalismo em suas 

instituições públicas.  

E nas palavras de Faoro (2001) fica evidenciada a explicação para as 

mazelas do Estado e da Nação brasileiros, já citadas por Holanda (1973), Lins 

(1962) e Mendes Junior (1977), quando assim se expressa: 

[...] a estrutura de poder patrimonialista estamental plasmada historicamente 
pelo Estado português, posteriormente congelada, transplantada para a 
colônia americana, reforçada pela transmigração da Corte lusa no início do 
século XIX e transformada em padrão a partir do qual se organizaram a 
Independência, o Império e a República no Brasil. Uma imutabilidade 
histórica, que se constitui através de arranjos intimamente relacionados nos 
campos econômico e sociopolítico. Não há regras do jogo estáveis na 
economia, pois elas atendem ao subjetivismo de quem detém o poder 
político. 

Mendes Junior (1977, p. 96), ao analisar a vinda da família real para o Brasil 

diz que: 

O futuro D. João VI era um príncipe destituído de personalidade política. 
Bonachão, glutão. Irresponsável, dotado até de certa simpatia pessoal, era, 
ao mesmo tempo, de uma incompleta capacidade de tomar decisões. Na 
corte era alvo de chacotas e brincadeiras... Enfim, um monarca ridículo e 
que bem expressava a decadência da casa de Bragança, dominada por 
uma nobreza corrupta e venal. 

Apesar de terem sido mantidas as tradições da hereditariedade na sucessão 

das monarquias europeias, neste caso a de Portugal, pesadas responsabilidades 

caíram em mãos não bem qualificadas para gerenciar um império da dimensão que 

Portugal conquistara, o qual passou a se denominar Reino Unido de Portugal, Brasil 

e Algarve. 

 Mais adiante, Mendes Junior (1977, p. 97) assim se expressa: 

A Inglaterra se aproveitaria, portanto, das dificuldades por que passava 
Portugal, para obter o que queria Strangford, como representante todo-
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poderoso do governo da Grã-Bretanha, ter papel destacado nos trâmites 
diplomáticos que antecederam a vinda da família real para o Brasil. O 
embaixador conhecia sobejamente as condições em que Portugal se 
encontrava, sabia da incapacidade política e da fraqueza da nobreza e do 
governo portugueses, encabeçados pelo tíbio príncipe regente D. João. E o 
visconde tinha plenas intenções de se utilizar desses dados favoráveis para 
obter o máximo de lucros para a burguesia inglesa.  

E isto se concretizou, pois Portugal ofereceu aos ingleses todas as 

facilidades para o domínio do comércio em nossas terras. 

Ainda em Holanda (1973, p. 22) é identificado o embrião do comportamento 

do povo brasileiro, quando afirma: 

A isso cumpre acrescentar outra face bem típica de sua extraordinária 
plasticidade social: a ausência completa, ou praticamente completa, entre 
eles, de qualquer orgulho de raça. Ao que menos orgulho obstinado e 
inimigo de compromissos, que caracteriza os povos do Norte. 

Faz-se necessário citar dois outros trechos que expressam a transposição 

do espírito do colonizador para o seu herdeiro brasileiro, quando assim se expressa 

Holanda (1973, p. 28): 

Nos ofícios urbanos reinavam o mesmo amor ao ganho fácil e a infixidez 
que tanto caracterizavam, no Brasil, os trabalhadores rurais [...] O peculiar 
da vida brasileira parece ter sido, por essa época, uma acentuação 
singularmente energética do afetivo, do irracional, do passional, e uma 
estagnação, ou antes, uma atrofia correspondente das qualidades 
ordenadora, disciplinadoras, racionalizadoras. Quer dizer, exatamente o 
contrário do que parece convir a uma população em vias de organizar-se 
politicamente.  

Restou exposto o traço cultural do colonizador, mas não ficou exemplificado. 

Holanda (1973, p. 43) materializa o legado português, quando assim se expressa: 

Os interessados no negócio tinham logrado organizar uma extensa rede de 
precauções que salvaguardassem o exercício franco de suas atividades. 
Desenvolvendo um sistema apurado de sinais dos navios negreiros, 
subvencionando jornais, subornando funcionários, estimulando, por todos 
os modos, a perseguição política ou policial aos adversários, julgaram 
assegurada para sempre a própria impunidade, assim como a 
invulnerabilidade das suas transações.  

Segundo Mendes Junior (1977, p. 139): 

Com a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, somente o 
aumento e a criação de novos impostos poderiam fornecer os meios 
necessários para o seu estabelecimento e acomodação na Capital. Esta, 
passando a funcionar de fato como centro do poder, não hesitava em impor-
se politicamente como sede do reino e, para os faustos da corte, em taxar 
pesadamente o comércio das regiões exportadoras, como o nordeste. Esta 
região se apresentava para o regente como a fonte inesgotável de recursos, 
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para sua política dispendiosa nas construções urbanas do Rio, nos faustos da 
corte, em guerras inconsequentes etc. 

 Ou seja, veio a realeza, mas lá por Portugal ficou a riqueza, assim era 

preciso que os da terra extraíssem do seu suor o sustento para o desperdício da 

corte cá entre os brasileiros. E prossegue o historiador “A corte portuguesa era 

descrita como retrógrada, uma estrutura social arcaica e com uma economia sem 

vida própria, altamente dependente das colônias, principalmente da brasileira”. Os 

índios eram os selvagens preguiçosos, que não se afeiçoavam ao trabalho e eles, a 

nata vinda da bela Europa não estava capacitada a cuidar de si própria, tendo que 

confiscar à força as riquezas da terra para sua sobrevivência no fausto.  

 Stukart (2003, p. 55) afirma que: 

D. João IV consultou o padre Antonio Vieira sobre a conveniência de dividir 
as terras do Maranhão e do Pará em dois governos. O padre respondeu que 
deixassem as coisas como estavam porque “um ladrão num cargo público é 
um mal menor que dois. 

Isto porque duplicariam os gastos com a constituição de um novo governo, 

instalações e contratação de pessoal que, na maioria das vezes, somente 

sangrariam os cofres públicos e em nada contribuiriam para o desenvolvimento da 

região. 

Mendes Junior (1977, p. 194) cita que: 

Os três séculos da colonização portuguesa deixaram pesada herança para 
a economia brasileira, que permaneceu estagnada e subordinada às 
determinações e oscilações do mercado externo. Enquanto colônia, o Brasil 
tinha sua produção regulada por Portugal, o que limitava drasticamente seu 
desenvolvimento e, por outro lado, impunha um padrão medíocre de vida, 
mas a independência do Brasil não resultou em independência econômica, 
em possibilidades de crescimento e desenvolvimento. 

Apenas ocorreu uma troca de dominadores, conforme afirma Mendes Junior 

(1977, p. 195): 

O círculo vicioso da crise financeira crônica do Primeiro Reinado era 
completado pelos juros elevados que contribuíam para manter as finanças 
em constante déficit. Já em 1824, o Brasil havia contraído em empréstimo 
de 3.000.000 de libras esterlinas, para ocorrer às despesas urgentes e 
extraordinárias que exigem a fundação, segurança e estabilidade do Império 
[...] O prestígio de D. Pedro seria mais fortemente abalado quando, em 
1829, o Banco do Brasil, perdido pela absoluta insolvência, foi liquidado, 
depois de falir.  

Completava-se, assim, a estratégia elaborada pelo embaixador inglês na 

corte portuguesa, Lord Strangford, e o Brasil caíra nos braços da Inglaterra, surgem, 
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então, a nossa dívida externa e o calvário de longos séculos de subjugação aos 

interesses externos.   

Mendes Junior (1977, p. 198 e 199) em sua minuciosa descrição do 

panorama nacional cita que: 

Os complexos problemas administrativos brasileiros, o imperador os deixava 
cada vez mais aos portugueses que o apoiavam. Depois de 1824, D. Pedro 
havia entregue ao “partido português” uma série de setores vitais da 
administração, como os setores fazendários: a falência do Banco do Brasil 
foi devida, além da crise financeira geral, também às negociatas que os 
comerciantes portugueses do Rio faziam com ele.   

Estava instalado no Brasil o compadrio, a corriola, a panelinha, a patota, os 

companheiros, a galera, por fim as quadrilhas que são expressões usadas 

corriqueiramente no Brasil para dar sentido àqueles que comungam dos mesmos 

sentimentos, partilham os frutos proibidos, apoderam-se da máquina estatal e 

favorecem a si próprios, aos seus e aos outros, como se o público fosse sua 

propriedade privada. E isto impediu o surgimento de uma sociedade fortalecida por 

valores éticos o que se estendeu aos setores públicos e privados disseminando a 

corrupção na vida nacional. 

             

Nas palavras de França (1987, p. 127):  

Nossa formação, no entanto, foi produto de “um longo oficialismo”, no dizer 
de Alceu Amoroso Lima. Para ele, o Brasil se modelou “às avessas”, 
começou pelo fim, tendo Coroa antes de ter povo; parlamentarismo, antes 
de eleições; escolas superiores antes de alfabetismo; bancos, antes de 
economias; salões, antes de ter educação popular, artistas, antes de arte; 
conceito exterior, ante de consciência interna. Fazendo empréstimos, antes 
de ter riqueza consolidada; aspirando a potência mundial, antes de a paz e 
a força interior.  

Uma vez que foi identificada a origem do patrimonialismo, bem como 

caracterizada a inexistência de valores éticos, visto que o público e o privado se 

confundiam e a classe dominante, a nobreza, menosprezava seus súditos à época 

do Brasil Colônia e Império, cabe citar uma visão contemporânea da questão 

patrimonialista. 

De acordo com Costa (2010, 25) “Patrimonialismo, mandonismo, 

personalismo, formalismo, clientelismo, cartorialismo, centralismo e autoritarismo 

são exemplos das deformações ou patologias utilizadas para descrever aspectos de 

nossa realidade”. Para ele, são peculiaridades presentes no hábito, no pensamento 
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e no proceder que se manifestam nas instituições, relacionamento social e 

representações da sociedade e da política brasileiras. 

Outra figura importante na história brasileira citada por Vasconcellos et 

al.(1990) denomina-se o coronel. Personagem que surgiu em meio ao vazio 

demográfico e de autoridade existente no Brasil. Explicam os autores que este 

personagem dos senhores de terras, grandes latifundiários, grandes fazendeiros, os 

Coronéis da Guarda Nacional, possuíam grande influência local e nacional.  

As consequências da atuação desses indivíduos na vida pública e privada 

do Brasil originaram o mandonismo, o filhotismo, e a desorganização dos serviços 

públicos locais. Ou seja, do patrimonialismo português surgem outras formas de 

dominação que, no Brasil Império, obtiveram forças para moldar a cultura das 

instituições, uma vez que os traços desse personagem foram absorvidos para o 

mundo organizacional e se materializaram no autoritarismo, nepotismo, clientelismo, 

favoritismo e ausência de critérios nas organizações que ainda sobrevivem em 

nossa cultura.           

Destaca Costa (2010) que, na atualidade, essas citadas “patologias” têm 

suas conceituações denominadas como:  

[...] democracia delegativa, mundo estatofóbico, cultura paroquial e 
neocorporativismo, sendo empregadas para designar a apropriação do 
público pelo privado, o compadrio, a vassalagem, a barganha, a fisiologia, o 
bacharelismo, a centralização e a precariedade da democracia (Costa, 
2010, 25).  

Dessa forma, fica constatado que os conceitos utilizados anteriormente 

foram revistos e passaram por atualização em face da necessidade de se atender à 

evolução da sociedade e das instituições, bem como em função do que o autor 

denomina como uma extensa produção acadêmica sobre os esses temas.    

Costa (2010, p.  34) contrapondo-se à questão patrimonialista cita que: 

[...] A obra de Faoro tornou-se um clássico, reverenciado por várias 
gerações de cientistas sociais. É, ao mesmo tempo, um objeto de erudição 
e “uma coisa pensada” [...] Influenciou inúmeros trabalhos, alguns dos quais 
também se converteram em clássicos como “Bases do autoritarismo 
brasileiro”, de Simon Schwartzman (1988) e Carnavais, malandros e heróis, 
de Roberto DaMatta (1980).    

Esse autor entende que o patrimonialismo se inscreveu na tradição do 

pensamento social brasileiro como base de uma das interpretações clássicas da 

formação do país, sendo colocado com uma das principais heranças da vida colonial 
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aos brasileiros e afirma que os cientistas sociais portugueses não o apontam, 

recorrentemente, como matriz do destino de sua sociedade. 

Deve-se ter em mente que tanto Portugal quanto a Espanha foram nações 

que empreenderam conquistas territoriais que mudaram a geografia mundial, bem 

como motivaram outros povos a empreender a colonização das terras descobertas 

por ambos os países. Entretanto, cabe salientar que os conquistadores, via de regra, 

ao subjugarem outros povos, aplicam nos conquistados um jugo mais forte do que 

aquele a que estão submetidos os seus próprios povos. No caso dos portugueses, 

suas conquistas foram imortalizadas, como então se esperar que eles próprios 

reconheçam, recorrentemente, os seus exageros para com os povos dominados, 

bem como que foram vencidos por sua própria criação, qual seja o patrimonialismo? 

Finalmente, Costa (2010, p. 26) admite que mesmo tendo havido uma 

volumosa produção acadêmica acerca de tais assuntos, os cientistas sociais não 

puderam formalizar conclusões definitivas acerca da natureza, extensão, duração, 

cristalização ou superação dos fenômenos que são analisados.  

Isto evidenciado se faz necessário compreender o que os autores definem 

como corrupção.  

 

2.1 AS ORIGENS DA CORRUPÇÃO NO ESTADO BRASILEIRO 

           

Pode parecer inusitado, mas no Brasil a convivência com a corrupção, de 

acordo com Avritzer (2008), faz parte do cotidiano da vida pública nacional. Segundo 

o autor, existe um caráter histórico da corrupção que a torna antiga e mutante. 

Quanto à sua longevidade, pode-se afirmar que a ela desembarca nas terras 

brasileiras com o colonizador e seu espírito voltado para o lucro fácil, já constatado 

por Vieira (1641, apud Lins, 1962, p.43). Quanto à mutabilidade, afirma o autor que 

cada época da vida brasileira é marcada por um “estilo” próprio de corrupção.  

Isto posto, para que se possa entender este fenômeno faz-se necessário um 

olhar atento nas suas conceituações, causas e consequências.  

De acordo com Leite et al. (1987), o colonialismo português e o seu espírito 

predatório foram decisivos para a implantação da corrupção no Brasil. Havia a 

oportunidade de enriquecimento rápido, prevalecia a ideia do ganho sem escrúpulos 

e destituída de qualquer preocupação com o bem comum e as futuras gerações. 

Essa forma de proceder do colonizador foi incorporada aos costumes, tornou-se 
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hábito e moldou a cultura. As relações de reciprocidade existentes entre os 

indivíduos e a coletividade, àquela época, eram frouxas, bem como o Império 

estimulou nos indivíduos o enriquecimento desenfreado.  Porém, a par da liberdade 

para enriquece, buscou, de forma severa, tomar-lhe parte considerável do seu 

trabalho. Com isso, abriu as portas para a fraude e o contrabando. Estava 

institucionalizada a corrupção. 

Segundo Stukart (2003, p. 44 - 46): 

Corrupção a meu ver é a violação do padrão ético de uma comunidade. Ela 
é constatada quando as intenções e as ações egoístas prejudicam alguém 
[...] Não podemos escrever a história da corrupção, mas somente a história 
da descoberta de corruptos [...] A corrupção planejada existe, sobretudo, em 
regimes autoritários, com o intuito de domesticar uma elite relativamente 
pequena, que se distancia de uma grande massa pobre e inculta. O dinheiro 
público é utilizado sem restrições e com desperdício, estimulando a cobiça.  

Para Silva (2001, apud Santos et al. 2004, p.83): 

A corrupção pública é uma relação social (de caráter pessoal, extramercado 
e ilegal) que se estabelece entre dois agentes ou dois grupos de agentes 
(corruptos e corruptores), cujo objetivo é a transferência de renda dentro da 
sociedade ou fundo público para a realização de fins estritamente privados. 
Tal relação envolve a troca de favores entre o grupos de agentes e 
geralmente a remuneração dos corruptos com o uso de propinas e de 
qualquer tipo de pay-off, prêmio ou recompensa”. 

Para Nahat (1991), a corrupção e a violência são os dois maiores institutos 

democráticos brasileiros. Ele justifica sua afirmativa ao citar que ricos e pobres de 

igual forma são atingidos pela violência urbana que se disseminou pelas cidades 

brasileiras, bem como cita que, em relação à corrupção, prevalece o “todo mundo 

enganando a todo mundo e fazendo de conta que está tudo bem, na maior hipocrisia 

do planeta: o empresário finge que paga impostos e o administrador público finge 

que aplica bem o dinheiro arrecadado”.  

Segundo o pensamento de Barbosa (2006, p. 41-42) existe um continuum 

que se estende do favor passa pelo jeito e culmina na corrupção: 

Sabemos que o jeito se distingue de outras categorias afins no universo 
social brasileiro como favor e corrupção. Entretanto, é difícil estabelecer o 
que distingue o jeito do favor ou da corrupção. Sabemos, por várias 
entrevistas que jeitinho demais leva à corrupção e que não peço favor a 
qualquer um, embora não seja necessário se conhecer alguém para se 
pedir um jeito. Mas onde, nitidamente, termina um e começa o outro é difícil 
de precisar. Uma forma melhor de entender e distinguir essas categorias é 
pensá-las como um continuum que se estende de um pólo, caracterizado 
como positivo pela sociedade e no qual estaria a categoria favor, até um 
outro, visto como negativo, em que se encontraria a corrupção. No meio, o 
jeito que é visto tanto de uma perspectiva negativa como positiva. 
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Graficamente, essas três categorias poderiam ser apresentadas de acordo 
com a Figura 1. 
 
Figura 1 – Continuum de Barbosa  
 
  (+)      (+) (-)         (-) 

      

  favor       jeito      corrupção   

 
Fonte: BARBOSA (2006). 

  

Essa autora entende que o comportamento do brasileiro oscila de um pólo a 

outro em função dos interesses envolvidos na questão, situação ou pretensão dos 

atores, o que pode reforçar a ideia de falta de valores éticos na sociedade civil 

brasileira. 

Segundo Sanches (2005, p. 139): 

O tratamento da corrupção deve partir de algumas considerações prévias. 
Existe uma falta de consenso quanto a uma conceituação geral do que seja 
corrupção. Uma das dificuldades é decorrente do fato de qualquer definição 
de corrupção é condicionada pelo conjunto de instituições e valores de uma 
determinada sociedade em seu contexto histórico [...] Dado o marco 
histórico definimos corrupção como o uso do poder de um cargo público, à 
margem da lei, para a obtenção de ganhos privados. 

Segundo Bezerra (1995, p. 13), Heidenheimer reuniu em três tipos básicos 

as definições mais utilizadas pelos estudiosos e cita que: 

São elas: primeiro, a definição centrada no ofício público – também chamada 
definição legalista; desse ponto de vista, existe corrupção quando há o desvio 
por parte de um funcionário público dos deveres formais do cargo devido à 
busca de recompensas para si ou para outros. Segundo, a definição centrada 
no mercado: o cargo público é utilizado pelo seu ocupante como forma de 
maximizar a sua renda pessoal (definição que tem servido de base para as 
análises economicistas sobre a corrupção). E, em terceiro lugar. A definição 
centrada na idéia de bem público; neste caso, uma prática é considerada 
como corrupta quando o interesse comum, pensando como algo que tem 
existência e pode ser identificado, é violado em função da preocupação com 
ganhos particulares.  

Na verdade, são olhares distintos para o mesmo fenômeno, sendo que no 

primeiro, vê-se a ação do gestor público; no segundo, focam-se os efeitos 

financeiros; e no terceiro, é realçado o patrimônio público. É lógico observar que em 

todos os casos de corrupção ocorrerão, ao mesmo tempo, as três situações 

constantes nas definições apresentadas, quais sejam: a ação do homem público, o 

ganho financeiro e o dano à res pública. 
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De acordo com Carvalhosa (1995, p. 31-32): 

A permanente impunidade dos grandes ladrões permeou a maioria dos 
escalões administrativos da sociedade. Se o ministro rouba ou deixa  
roubar, qual o incentivo para que o funcionário subalterno, normalmente mal 
pago, permaneça honesto? A corrupção foi, pouco a pouco, tornando-se 
generalizada [...] A impunidade acabou por transformar em institucional a 
antiga corrupção individual.  

Contribuindo para a materialização do assunto, Carvalhosa (1995) assim se 

expressa: 

A corrupção e a organização do Estado são inimigas viscerais. Quanto mais 
organizada a máquina estatal, mais difícil se torna a corrupção. Isso ficou 
claramente demonstrado nos fatos recentes havidos no Brasil. Somente a 
falta de controle ou controles frouxos é que ensejaram tantas fraudes e o 
tremendo assalto praticado contra os cofres públicos. 

De acordo com Hage (2006, p. 9): 

O debate internacional sobre o fenômeno da corrupção, que afeta 
praticamente todos os países do mundo e, sem distinção, tanto instituições 
públicas quanto corporações privadas, tem-se concentrado, cada vez mais, 
no campo das medidas preventivas, em lugar da ênfase tradicionalmente 
posta apenas naquelas de caráter repressivo.  

A corrupção é um fenômeno que atinge em maior ou menor grau a todos os 

países, afetando diretamente a sociedade civil, na medida em que consome 

recursos financeiros e se insere em redes formais e informais para tomar o domínio 

dos bens públicos, obter vantagens e controlar a administração pública. Dessa forma 

necessita ser pesquisado, ser alvo da preocupação dos cientistas sociais para que 

da pesquisa científica sejam extraídas soluções consistentes para a minimização do 

fenômeno, visto que a sua erradicação se  constitui em um sonho. 

Segundo Uchôa (2009, p. 38): 

É a partir também da lógica perversa da globalização financeira que se 
explica a generalizada corrupção que invade inclusive as estruturas 
políticas, colocando em questão os padrões éticos no trato da coisa pública. 
Mas os novos padrões das instituições internacionais, contrárias à 
corrupção e a favor do combate à pobreza, continuam exaltando as leis 
absolutas do mercado que geram a destruição do bem-estar social e 
causam essa nova desordem universal. Neste sentido tornam-se 
contraproducentes as suas receitas anticorrupção, pois o próprio 
mecanismo de fluxo incontrolado de capitais cria os seus espaços de macro 
corrupção – como os ocultos paraísos fiscais – enquanto as suas receitas 
atingem apenas os efeitos menores da corrosão ética. 
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Não restam dúvidas de que esse autor resume, com clareza, o que ocorre 

com a movimentação financeira mundial e, dessa forma, corrobora a exposição 

anterior.  

Na questão citada, esse autor se refere que os grandes empréstimos dos 

organismos financeiros internacionais para o combate à miséria, para o 

desenvolvimento de infraestrutura, para a eliminação de doenças, para prover meios 

à aceleração do crescimento e desenvolvimento dos países têm sido metodicamente 

desviados, na medida em que são controlados por grupos de interesse que 

manipulam sua aplicação e estabelecem os resultados finais a serem alcançados 

que, em geral, são muito abaixo das expectativas da sociedade civil.   

Corroborando o exposto por Uchôa (2009), Carvalhosa (1995, p. 22) assim 

se pronuncia: 

Outro assunto de altíssima relevância é o da exportação de corrupção. 
Verificou-se que os países exportam corrupção ao financiarem recursos 
para outras nações. Nesses casos a concessão de empréstimos é sempre 
vinculada à contratação de obras, serviços e produtos do país emprestador. 
Ocorre que tal vinculação leva à impossibilidade de concorrência aberta 
internacional ou à participação de concorrentes internos. Permite, portanto, 
que um pequeno grupo de empresas do país financiador adjudique os 
contratos, com enorme aumento dos seus valores reais. Nesse processo 
vicioso, propinas e participações, sob diversas modalidades são oferecidas 
aos políticos e funcionários governamentais. Daí decorre que o país 
financiado paga um sobrepreço de exaurimento dos recursos nacionais 
exponencia os valores da corrupção nas administrações centrais ou locais 
do país financiado.  

É lamentável saber que organismos internacionais estão sendo utilizados 

para alimentar exatamente aquilo que combatem no mundo, qual seja a miséria. 

Mas nem tudo é negativo, visto que apesar de persistirem as más práticas 

no mundo financeiro internacional, por conta de uma minoria que detém o poder da 

movimentação de recursos vultosos, segundo Furtado (2006, p. 43): 

A partir da década de 1980, novas pesquisas científicas acerca da 
corrupção revelaram os reais efeitos econômicos que dela decorrem, no 
sentido de que o desempenho das economias dos países e das próprias 
empresas seria fortemente influenciado pelos impactos negativos gerados 
pela corrupção.  

Isto quer dizer que os homens que comandam a economia passaram a 

entender que poderiam ter ganhos muito mais vantajosos se os recursos financeiros 

que estavam sendo mal empregados provocassem a eliminação dos bolsões de 

miséria que existem no mundo. Pessoas com melhor qualidade de vida são 
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consumidores e trabalhadores, isto significa que os investimentos, ao longo do 

tempo, geram retornos financeiros duradouros e mais rentáveis para o dono do 

capital, criando uma ciranda, ao passo que investir e lucrar com a subutilização do 

capital, por si só representa perda, porque concentra renda nas mãos de poucos e 

milhões de pessoas como novas consumidoras no mercado globalizado 

representam ganhos com efeitos multiplicadores.           

Bezerra (1995, p. 14) afirma que: 

O interesse pelo estudo sistemático da corrupção por parte dos cientistas 
sociais cresce a partir dos anos sessenta [...] o levantamento do assunto em 
revistas especializadas no exterior remete a uma pesquisa voltada para o 
entendimento da definição do conceito, a relação entre modernização e 
corrupção, a presença da corrupção nas sociedades desenvolvidas, etc. Já 
no Brasil, o autor afirma que “boa parte das problemáticas de estudos dos 
cientistas sociais brasileiros está remetida às discussões sobre a construção 
da nação.  

Mas não é sem razão histórica que este fato ocorre, visto que as nações 

europeias são seculares, vindas de povos conquistados e conquistadores, nascidas 

de guerras fratricidas, arrasadas, reconstruídas, destruídas, repartidas, povos que 

sorveram o cálice amargo do sofrimento e conquistaram com o próprio sangue suas 

independências e tronaram-se estados.  

Os norte-americanos, colonizados que foram pelos ingleses, souberam 

construir degrau a degrau a sua liberdade, lutaram com o colonizador, lutaram entre 

si e com o seu vizinho México pela posse da terra. Adentraram o continente em 

busca de melhores condições de vida, assim construíram uma nação rica e 

poderosa.  

Bezerra (1995, p. 45) descortina dois importantes fatores a serem inseridos 

no debate sobre corrupção, quais sejam: relações e redes pessoais. O autor cita 

que: 

[...] a ideia de que as pessoas envolvidas em práticas concebidas como 
corruptas estão vinculadas por distintas categorias de relações de natureza 
pessoal – parentesco, amizade, patronagem, ou camaradagem, entre outras 
– encontra-se frequentemente presente nas análises voltadas para o tema 
da corrupção. 

Não restam dúvidas que as relações e as redes pessoais que são 

construídas ao longo da vida são largamente utilizadas por corruptos e corruptores 

para a extensão do alcance e favorecimento dos seus interesses. Mesmo porque, à 

medida que as relações e redes crescem, maiores facilidades serão encontradas 
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pelas partes envolvidas no processo.  Na realidade, as relações e as redes pessoais 

coexistem com as relações institucionais e esta coexistência parece fortalecer as 

duas primeiras, na medida em que passam a existir vínculos mais fortes entre 

pessoas – pessoas – grupos – instituições, uma vez que amalgamando tudo isto se 

encontra o interesse a ser alcançado. 

Bezerra(1995, p. 39) ainda se expressa da seguinte forma: 

[...] recorrer aos padrões pessoais de relacionamento tem constituído, na 
sociedade brasileira, uma estratégia socialmente aceita através da qual 
pessoas e grupos privados e públicos procuram alcançar os seus objetivos 
que se encontram situados, por exemplo, no plano das relações formais [...] 
Recorrer às relações pessoais é uma prática recorrente e difundida. Porém, 
apesar de resultar de disposições socialmente adquiridas através de 
ligações quase cotidianas, concebe-se como algo natural – logo não é algo 
questionado – que se procure e que se mobilize familiares, amigos e 
conhecidos quando se necessita, por exemplo, de um serviço de ajuda, seja 
para evitar uma fila, seja para vencer uma licitação pública.  

Ou seja, faz parte da personalidade do brasileiro, do costume, do modo de 

agir, tornou-se hábito e é naturalmente aceito no seio da sociedade, conforme 

afirmação de DaMatta (1997, p.237): “[...] o conjunto de relações pessoais é sempre 

um operador que ajuda a subir na vida, amaciando e compensando a outra vertente 

do sistema”.  

Bezerra (1995) consegue demonstrar o quanto o brasileiro é contraditório e 

é impressionante como os conceitos foram estruturados, a tal ponto de se aceitar 

como natural aquilo que se condena quando é do conhecimento público. 

O fato acima descrito é explicado por DaMatta (1997, p. 48) quando cita: 

Embora existam muitos brasileiros que falam uma mesma coisa em todos 
os espaços sociais, o normal – o esperado e o legitimado – é que casa, rua 
e outro mundo demarquem fortemente mudanças de atitudes, gestos, 
roupas, assuntos, papéis sociais e quadro de avaliação da existência em 
todos os membros da sociedade. 

DaMatta (1997, p.185-186) faz uma observação quanto aos traços culturais 
da sociedade brasileira ao citar;  

Mas permanece o fato de termos um sistema social com aspectos 
conhecidos, mas não reconhecidos pelos seus membros [...] Seremos um 
povo contraditório, incapaz de reconhecer nossos níveis de irracionalidade? 
Ou uma sociedade que privilegia alguns dos seus aspectos e os toma como 
veículos para a construção de sua autopreservação?  

Leite et al. (1987, p. 88) entendem que: “Paradoxalmente, a corrupção é 

produto de uma ética invertida. No seu cerne, identifica-se a ideia de reciprocidade, 
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ou seja, um elemento da equidade e da justiça [...] O serviço, ainda que público 

torna-se dádiva pessoal e exige retribuição”.  

Esta citação vem confirmar o caráter da pessoalidade existente nas relações 

entre corruptos e corruptores. Observa-se a dependência, a necessidade de 

retribuição e a espontaneidade existentes nas relações entre corruptos e 

corruptores. Poderia se afirmar a evidência de uma simbiose de interesses, o que 

traz à tona o Continuum de Barbosa ( 2006) e que pode explicar as razões que 

levaram a autora a considerar que o comportamento do brasileiro oscila de um polo 

a outro do continuum, sem que isto seja percebido como um comportamento 

antiético por parte dos envolvidos. 

Em outras palavras, Avritzer et al. (2008, p. 392) citam que:  

No caso do Brasil, é bem clara a vigência de uma cultura que vê com olhos 
lenientes a trapaça em favor do interesse próprio e a inobservância das 
regras em qualquer plano, e que provavelmente se articula com nossa 
herança de escravismo, elitismo e desigualdade. Quer se trate das grandes 
“maracutaias” que povoam a indignação da classe média (curiosamente, já 
que ela sem dúvida compartilha a cultura em questão).  

Ainda segundo Leite et al. (1987, p. 89): “O que mantém a sociedade não 

são os ditames formais da lei, mas a teia invisível das obrigações, das relações de 

prestígio e poder”. Esta citação pode explicar o entendimento de Bezerra (1995) 

quando demonstra a contradição do comportamento do brasileiro perante a 

aceitação ou não do ilícito. 

Avritzer et al. (2008) fazem um comentário interessante acerca das atitudes 

dos grupos de pessoas perante o fenômeno da corrupção.  Segundo os autores, há 

os moralistas que relacionam o fenômeno à degradação dos costumes. Para os 

céticos fatalistas, o País é assim mesmo. Os instrumentais julgam que a corrupção é 

um meio para atingir objetivos. Para os conservadores, vale o “rouba, mas faz”. Até 

que se chega ao último tipo classificado, os sistêmicos liberais, não moralistas, para 

os quais o importante é a virtude do sistema.  

Dessa forma, fica evidenciado que o cidadão pode ser titulado de acordo 

com os seus interesses e, como os interesses mudam, certamente poderá mudar o 

grupo ao qual o indivíduo estará vinculado. 

Nas palavras de Leite et al. (1987), há várias correntes acadêmicas, na 

Sociologia, que tratam a corrupção como objeto de estudo, as quais encontram 

certas similaridade com as atitudes citadas por Avritzer et al. (2008). 
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A primeira, a corrente tradicionalista, classifica como tradicional a 

abordagem da corrupção em termos moralistas e considera o fenômeno de maneira 

isolada e trata os desvios de comportamento em seus aspectos meramente 

individuais. Com isto, deixa de generalizar o fenômeno e adota soluções que 

objetivam eliminar da área pública os servidores que apresentarem comportamento 

aético. 

Na segunda, a corrente funcionalista, práticas como o nepotismo e o 

suborno podem desempenhar importantes funções sociais, dependendo do contexto 

sócio-cultural. Afirmam Leite et al. (1987, p. 68) que: “O emprego de familiares e a 

troca de favores ilícitos na administração pública são fenômenos muito comuns nas 

sociedades em transição”. 

A terceira, a corrente evolucionista,  dá enfoque aos fatores integradores da 

corrupção como fatores de estabilidade social. As instituições evoluem mais rápido 

que os grupos sociais, e tais modificações institucionais podem afetar o equilíbrio 

existente nas camadas sociais, alterando as tensões existentes no tecido social. 

A quarta, a corrente ético-reformista, busca suas forças no estudo da 

corrupção como sistema e objetiva eliminar os desequilíbrios existentes dentro das 

organizações ou na sociedade. 

Concluindo, as relações, os interesses e redes pessoais reforçam e 

fortalecem o fenômeno da corrupção no Brasil e são fatores relevantes na diluição 

dos valores éticos dentro da Administração Pública Federal. 

O tópico que aqui se encerra discorreu acerca das origens do 

patrimonialismo e da corrupção no Estado brasileiro e ficou evidenciada a diluição 

dos valores éticos  na sociedade como um todo. 

A seguir será evidenciado como os estudiosos entendem a necessidade de 

modernização da Administração Pública Brasileira, face a existência de práticas 

patrimonialistas aliadas à corrupção, fruto da cultura herdada, bem como do 

comportamento antiético ínsito na máquina burocrática do Estado.    

2.2 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM TRANSFORMAÇÃO 

Para que se possa estudar administração pública, necessário se faz 

entender as definições de Estado, governo e administração pública 
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Dessa forma, Estado é uma instituição organizada política, social e 

juridicamente, ocupando um território definido, normalmente onde a lei máxima é 

uma Constituição escrita, e dirigida por um governo que possui soberania 

reconhecida tanto interna como externamente. 

O governo é a organização, a autoridade governante de uma unidade 

política, tendo o poder de regrar uma sociedade e o aparato pelo qual o corpo 

governante funciona e exerce autoridade. 

A administração pública pode ser definida objetivamente como a atividade 

concreta e imediata que o Estado desenvolve para assegurar os interesses coletivos 

e subjetivamente, como o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei 

atribui o exercício da função administrativa do Estado. Sob o aspecto operacional, 

administração pública é o desempenho perene e sistemático, legal e técnico dos 

serviços próprios do Estado, em benefício da coletividade. A administração pública 

pode ser direta, quando composta pelos entes federados (União, Estados, 

Municípios e DF), ou indireta, quando composta por entidades autárquicas, 

fundacionais e paraestatais. 

De acordo com Torres (2004, p. 18): 

Grosso modo, o surgimento de uma ordem racional-legal requer o 
estabelecimento de um conjunto de regras e instituições que implicam o 
desenvolvimento da burocracia, numa dinâmica de influências cruzadas que 
se alimentam mutuamente. No contexto de intensa expansão do capitalismo 
no princípio do século passado, o modelo burocrático desempenhou papel 
fundamental na medida em que criou as condições que possibilitaram a 
enorme expansão qualitativa e quantitativa das funções administrativas nas 
esferas pública e privada.  

Dessa forma, surge a burocracia, com o intuito de ordenar e gerenciar o 

crescimento das corporações e teve como consequência a sua disseminação no 

mundo em desenvolvimento, visto que rapidamente foi adaptada às culturas e 

necessidades de cada país. 

Segundo Pereira (1996, p. 10): 

A administração burocrática clássica, baseada nos princípios da 
administração do exército prussiano, foi implantada nos principais países 
europeus no final do século passado; nos Estados Unidos, no começo deste 
século; no Brasil, em 1936, com a reforma administrativa promovida por 
Maurício Nabuco e Luís Simões Lopes. A administração pública burocrática 
foi adotada para substituir a administração patrimonialista, que definiu as 
monarquias absolutas, na qual o patrimônio público e o privado eram 
confundidos. Nesse tipo de administração, o Estado era entendido como 
propriedade do rei.   
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Pode-se afirmar que a visão do desenvolvimento da burocracia estava 

repleta de significados altamente positivos tanto para as corporações que se 

agigantavam, como para os Estados que se modernizavam e, finalmente, para a 

sociedade civil que havia se tornado eterna escrava dos interesses minoritários. 

Em tese separam-se o público e o privado, mas tecnicamente essa 

separação, mesmos nos países desenvolvidos, é de difícil execução, visto que 

sempre irão prevalecer os direcionamentos das elites dominantes, em oposição às 

necessidades da sociedade civil, ou seja, nos dias atuais ainda se convive com o 

patrimonialismo, o nepotismo, o empreguismo e a corrupção, visto que os séculos 

de dominação do absolutismo impregnaram as culturas, as instituições e as 

administrações públicas e privadas com práticas de difícil erradicação. 

Retratando as palavras de Torres (2004), a transplantação da máquina 

administrativa portuguesa para o Brasil foi um processo crescente iniciado com a 

colonização e concretizado com a instalação da Corte na cidade do Rio de Janeiro e 

segundo Faoro (2001 apud Torres, 2004, p. 144) “[...] a nossa história caracteriza-se 

pela centralização, pelo caráter patrimonial, pelo burocratismo, pelo 

intervencionismo estatal, todo controlado pelo estamento encastelado no poder”. Ou 

seja, a cultura que moldou a sociedade civil e a administração pública brasileiras foi 

a patrimonialista, onde o público e o privado se confundiam. 

O que está acima transcrito pode ser entendido nas palavras de Pereira 

(1996, p. 10): 

A administração pública burocrática clássica foi adotada porque era uma 
alternativa muito superior à administração patrimonialista do Estado. 
Entretanto o pressuposto de eficiência no qual se baseava não se revelou 
real. No momento em que o pequeno Estado liberal do século XIX deu 
definitivamente lugar ao grande Estado social e econômico do século XX, 
verificou-se que a administração burocrática não garantia nem rapidez, nem 
boa qualidade nem custo baixo para os serviços prestados ao público.   

O que na realidade ocorreu foi a substituição de agentes; antes, o 

patrimonialismo encarnado na pessoa do soberano e, a partir de então, a máquina 

governamental representada pelo burocrata. O primeiro era o dono de tudo e o 

segundo representava o direitos de todos. 

Segundo Ribeiro Filho (2007, p. 26): 

A Administração Pública compreende os meios de que se serve o Estado, 
entendido como ente soberano, organizado sobre um território para fins de 
defesa, bem-estar, ordem e progresso social, para efetivar o atendimento 
das necessidades públicas. 
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Quanto à ordem e progresso social, o Estado brasileiro está 

expressivamente longe de garantir estes direitos à sociedade civil. Mesmo a classe 

média não pode ser considerada parcela da sociedade que exerce cidadania plena, 

visto que os mesmos males de que são vitimados os desafortunados atingem aos 

demais.  

A esta altura do desenvolvimento do pensamento, torna-se necessário 

explicitar as transformações pelas quais a administração pública brasileira passou 

ao longo do tempo. 

O primeiro período é considerado de 1500 a 1930, sendo caracterizado pela 

transplantação da corte portuguesa para o Brasil e a adoção do patrimonialismo. 

O segundo período da administração pública brasileira ficou conhecido como 

modelo racional-legal  que teve início na década de 1930, findando em 1945, no 

governo de Getúlio Vargas. Foram criados o DASP, a Comissão Permanente de 

Padronização e iniciado um amplo processo de criação de estatutos e normas para 

a administração pública nas áreas de recursos humanos e financeira, bem como a 

implementação de órgãos de controle e fiscalização.  

O terceiro período, que vai de 1945 a 1964, caracteriza-se, segundo Torres 

(2004), por reduzidas ações modernizantes da administração pública brasileira. 

Destacam-se nesse período a criação da Comissão de Estudos e Projetos 

Administrativos e a instalação da Comissão de Simplificação Burocrática, bem como 

ações na área do planejamento estratégico com a edição do Plano de Metas de JK. 

Porém, nas palavras de Torres (2004, p. 150), “a administração pública permaneceu 

sem nenhum empuxo maior no sentido de aumentar seus níveis de eficácia, 

eficiência e profissionalismo”. 

De acordo com Costa (1971, apud Torres, 2004, p. 151), “A administração 

do Plano de Metas de JK foi executada, em grande medida, fora dos órgãos 

administrativos convencionais”, o que contribuiu para enfraquecer e desacreditar a 

administração existente, e não propiciou o seu crescimento, modernização e 

profissionalização. 

O quarto período, de 1964 a 1989, corresponde ao da reforma militar que 

ficou caracterizado pela papel crescente atribuído ao Estado no desenvolvimento 

econômico e a divisão da administração pública em dois seguimentos distintos: o 

direto e o indireto, sendo que o crescimento da administração pública indireta , no 

regime militar, foi relevante, com a criação de empresas estatais nos três níveis de 
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governo, o que fez com que o modelo de gerencial se materializasse por meio da 

descentralização administrativa para a administração indireta. Ocorre, nesta fase, 

crescente transferência da atribuição de fornecer bens de serviços públicos para 

autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.  

Por último, o quinto, período denominado de a era do gerencialismo, que 

abrange os anos de 1990 a 2002, o qual, pela Constituição Federal (1988), foi 

marcado pelo reordenamento do Estado, com reflexos  na administração pública 

direta e indireta, que passa a ser submetida às mesmas regras legais previstas para 

a administração direta, bem como pela adoção do concurso público como canal de 

entrada para o ingresso no serviço público. 

Dentro desse período devem ser salientadas as medidas adotadas pelo 

governo Collor. De acordo com Torres (2004, p. 169 - 170), “[...] um plano caótico e 

desconexo de reforma da administração pública [...] estima-se em 108 mil servidores 

que deixaram a máquina da administração federal”. 

Cita Torres (2004, p. 170) que: [...] a esculhambação pública, generalização 

da corrupção no centro do poder, abuso de práticas ilegais, comportamento imperial 

e alterações profundas sem nenhuma viabilidade técnica, e o ambiente cultural da 

administração pública era insuportável”. 

Finalmente, surge o ciclo iniciado por Fernando Henrique Cardoso que, 

vistas dos baixos níveis da capacidade operacional e gerencial da administração 

pública, o comprometendo a formulação, execução, gerenciamento e fiscalização, 

impunha a necessidade de reformá-la, o que foi favorecido pela tendência 

internacional de implantação de reformas administrativas. 

Citadas as fases de reformas da administração pública brasileira, é de 

interesse desta pesquisa evidenciar o pensamento dos autores acerca do assunto, 

dessa forma, materializando a questão. Pereira (2002, p. 5) quanto à ação do 

Estado, no passado recente, cita que: 

Deve-se recordar que, o Estado brasileiro, em razão do modelo 
desenvolvimentista adotado, extrapolou a alçada de suas funções básicas 
para atuar com grande peso na esfera produtiva [...] Existem indícios de que 
essa deformação nas funções do Estado contribuiu para enfraquecer o 
sistema de controle, e dessa forma, facilitou o avanço do fenômeno da 
corrupção no país. 

Esse autor demonstra que o Estado brasileiro inchou, passando de suas 

funções de provedor para executor, o que resultou em mau dimensionamento de sua 
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estrutura e de um grande desvio em suas funções, ressaltando-se as sociais, daí 

sobrou terreno fértil para a ação danosa dos especuladores, dos inescrupulosos e 

uma sociedade civil como que abandonada, entregue à sua própria sorte e 

desprovida de controle sobre o aparelho estatal e de cidadania.  

A existência do Estado executor deu margem ao surgimento de diversas 

estruturas criadas extemporaneamente para atender a questões passageiras, porém 

que se cristalizaram e se perpetuaram conforme afirma Marques (1996, p. 11): 

Assim, uma vez atingido o alvo, satisfeito o objetivo e cumprida a missão, 
todo plano, projeto ou programa, deveria ser automaticamente extinto, 
autoconsumindo-se no justo momento em que alcançasse o auge de sua 
auto-realização, mercê da completa concretização de suas virtualidades. A 
lógica que rege esse efeito é de que o instrumento não deve sobreviver à 
finalidade para a qual foi criado, deixando de existir a partir do momento em 
que cessa a respectiva utilidade. Ocorre, porém, que ele tarda a se fazer 
sentir na prática, visto que tudo que o Estado institui e estatui tende a 
perenizar-se, recusando-se terminantemente a desaparecer e extinguir-se. 

Este fato é característico na administração pública brasileira, visto que um 

órgão, comissão, comitê ou função similar, uma vez finda a tarefa para a qual foi 

criada, busca se perpetuar, criando justificativas para a sua permanência nos 

quadros governamentais.  

Dessa forma, Limana (1999, p. 1) alerta que: 

A necessidade de mudanças na organização e nas funções do Estado 
estaria determinada pelo fato do governo deter uma baixa capacidade de 
governo, ou seja, ele não teria como fazer cumprir seus mandatos em 
função da inefetividade das decisões governamentais, por algum tipo de 
deficiência organizativa e/ou funcional. A reforma do aparelho de estado, 
portanto, visaria ampliar o grau de governabilidade, aumentando a 
capacidade do Estado em implementar de forma eficiente e eficaz as 
políticas públicas.  

Este foi o espírito que ensejou a reforma administrativa tão alardeada nos 

anos noventa, qual seja a do Estado gerencial. A reforma veio fixar para o Estado 

aquelas funções as quais ele não pode delegar, bem como tirar do Estado aquelas 

que são funções típicas da iniciativa privada e que ocupam grande espaço nas 

agendas dos gestores públicos e que podem perfeitamente ser disseminadas no 

seio do setor privado.  

E o mesmo autor conclui: 

Para isso o governo propõe um conjunto de medidas que implicam tanto em 
mudanças na base jurídico-legal existente quanto nas relações de 
propriedade no interior do Estado. Essas mudanças visariam agilizar a 
administração através do aumento da descentralização e do grau de 
autonomia de órgãos e instâncias da administração superando os atuais 
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entraves que se situam nas áreas de compras, contratação de pessoal, 
execução orçamentária entre outros (LIMANA, 1999)  

Passados séculos de patrimonialismo, entenderam os governantes que o 

Estado necessitava deixar para a iniciativa privada o papel de execução e tomar 

para si um espaço que ficara vazio, em vista de sua grande atuação como 

organismo elaborador de políticas públicas e empreendedor nos campos 

genuinamente privados.  

Isto posto, uma vez que a administração pública não vem atingindo, 

plenamente, os seus objetivos, necessário se faz modificá-la, reestruturá-la, 

modernizá-la e, segundo Cardoso (2001, p. 8): 

Analisando a experiência internacional das últimas décadas, percebe-se 
que o propósito fundamental do processo de modernização do Estado é 
desenvolver nas instituições públicas um tipo de gestão com as 
competências e capacidades necessárias para mobilizar seus recursos da 
maneira mais eficiente possível para alcançar resultados concretos em 
benefício da comunidade.   

Ou seja, nada pode ser realizado ao sabor da vontade própria do gestor 

público. As ações não podem ser inventadas, não surgem do nada, tudo tem que 

estar interligado e se uma estrutura não está funcionando a contento, de maneira 

que foge à ideia que a concebeu, então tem que ser realinhada, tal qual um 

planejamento que não pode ser imutável e perdurar por longos anos até que novas 

forças venham impor mudanças de rumos. 

Importante salientar, neste contexto, as palavras de Schwella (2005, p. 262), 

que afirma: 

Também é uma realidade que distintos atores não estatais competem hoje 
por autoridade e influência que já pertenceram exclusivamente aos Estados. 
Entre eles encontram-se corporações multinacionais, bem como 
movimentos sociais globais de ONG e instituições da sociedade civil. 

Isto advém, como acima ficou relatado, do fato do Estado estar engessado 

enquanto o mundo voa a velocidades espantosas e a máquina administrativa se 

desloca vagarosamente, distanciada das necessidades, das novas faces que as 

questões apresentam, bem como deixa de enxergar que novos atores estão em 

cena e necessitam de seu olhar atento. 

Segundo Cardoso (2001, p. 8) existe uma fórmula para se alcançar o 

sucesso, baseada em planejamento, estabelecimento de metas, avaliação de 

resultados, comprometimento das pessoas e ela aponta que: 
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Conseguir uma gestão pública eficiente e comprometida com os resultados 
requer transformações em várias dimensões: surgimento de lideranças 
internas, incorporação de técnicas modernas de gestão que facilitem o 
processo de tomada de decisões, estabelecimento de metas de 
desempenho mensuráveis dentro de um quadro participativo e 
comprometimento dos diversos níveis com uma gestão de melhor 
qualidade, de modo que os avanços conseguidos permaneçam. Uma das 
ferramentas mais utilizadas para o desenvolvimento desse tipo de gestão é 
a mensuração e a avaliação do desempenho institucional por meio de um 
conjunto de indicadores-chave.  

Deve ser salientado que as práticas da Administração Pública brasileira 

estão arraigadas ao seu passado patrimonialista, o que torna difícil a implementação 

de técnicas contemporâneas de gestão.  

Por muito tempo pensou-se que administrar a coisa pública estava 

dissociado da questão de custo, da efetividade e, mesmo, da questão do lucro. Essa 

cultura de que o público tudo pode e não se mensuram resultados tem grande 

contribuição para o atraso em que vive a sociedade, bem como contribui para a 

manutenção de um cipoal de normas, leis, burocracia, ineficiência e descrédito do 

Estado, evidencia  limitações de valores éticos e, por último, compromete o exercício 

da cidadania. 

Corroborando estas idéias, Lima Junior (1998, p. 22) entende que:  

 Argumentos contra o clientelismo e o corporativismo inscrevem-se nesse 
tipo de raciocínio. Se esse argumento procede, o fato é que as novas 
estruturas viabilizarão, igualmente, outros interesses que, então, se 
cristalizarão. A questão de fundo é a que interesses atender. Novas 
estruturas administrativas visam eliminar interesses até então cristalizados e 
substituí-los por outros.  

Entende-se que esse autor quer alertar que a sociedade civil não pode se 

ausentar do processo de transformação da Administração Pública, visto que se pode 

mudar para melhor ou para pior, ou ainda, apenas alterar sem efetuar mudanças 

concretas na estrutura, bem como se estar atendendo aos interesses de novos 

grupos dominantes e, com isto, deixando de satisfazer às reais necessidades da 

sociedade civil.  

Pereira (1998, p. 174) afirma que: 

O capítulo da administração pública da Constituição Federal (1988) será o 
resultado de todas essas forças contraditórias, em que a ideologia de 
esquerda capturada pela burocracia terá ainda um papel dominante. A 
centro-esquerda burocrática, desenvolvimentista e nacionalista, que estava 
em crise no primeiro mundo desde os anos 70, no Brasil continuava ainda 
poderosa. Só no final da década entraria em crise definitiva. Sua influência 
na Constituição Federal (1988) foi, portanto, dominante. Embora muitos de 
seus membros estivessem comprometidos com a onda de populismo e de 
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fisiologismo que ocorre com o advento da democracia, esses grupos 
burocráticos aproveitam o fato para impor na nova constituição princípios 
burocráticos próprios do século passado, que a Reforma 
Desenvolvimentista de 1967 já havia desautorizado.  

Esse autor demonstra que ocorreu um retrocesso e que a Nação perdeu 

uma excepcional oportunidade para legar à administração pública um arcabouço 

legal que projetaria a sua reformulação e modernização. Mais uma vez as forças 

culturais oriundas do patrimonialismo sagraram-se vencedoras e ressuscitaram o 

velho ranço burocrático no Brasil.   

Este fato é analisado por Pereira (1996, p. 7) que assim se expressa: 

A crise do Estado implicou na necessidade de reformá-Io e reconstruí-Io, a 
globalização tornou imperativa a tarefa de redefinir suas funções. Antes da 
integração mundial dos mercados e dos sistemas produtivos, os Estados 
podiam ter como um de seus objetivos fundamentais proteger as 
respectivas economias da competição internacional.  

Ou seja, se não ocorreram as mudanças por falta de visão prospectiva do 

legislador, elas viriam a ser implementadas por força das ações externas impostas 

pela globalização da economia.  

Por outro lado, em um mundo em mudança não se pode evitar que fatos 

indesejáveis venham a ocorrer, mesmo dentro do domínio público.  Dessa forma, 

aponta Di Pietro (1998, p. 127) que: 

Um segundo tipo de risco é o que decorre exatamente do surgimento de 
entidades paraestatais, pelo fato de o Estado a elas transferir atividades, 
bens públicos, móveis e imóveis, e mesmo parcelas do orçamento do 
Estado, que ficam sob a gestão de tais entidades. Várias idéias norteiam o 
surgimento dessas entidades: a de que elas ficarão livres das amarras do 
direito administrativo, especialmente licitação e concurso público; ficarão 
livres dos controles formais que hoje incidem sobre as entidades públicas e 
sujeitar-se-ão apenas a controle de resultados, com a participação da 
própria sociedade; e a idéia de que o seu relacionamento com a 
Administração Pública se dará normalmente por meio de contratos de 
gestão, nos quais se estabelecem as exigências mínimas a serem atendidas 
e a forma de controle.  

A sociedade civil tem que ter papel preponderante no controle social, visto 

que, sem este, apenas são realizadas as formalidades documentais exigidas por 

leis, normas, contratos, acordos, convênios e outros tantos instrumentos dos quais 

se valem o público e o privado para gerir, executar e atender aos interesses da 

sociedade.  
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Segundo Pereira (1996, p. 25): 

As atividades exclusivas de Estado são aquelas em que o "poder de 
Estado", ou seja, o poder de legislar e tributar é exercido. Inclui a polícia, as 
forças armadas, os órgãos de fiscalização e de regulamentação, e os 
órgãos responsáveis pelas transferências de recursos, como o Sistema 
Unificado de Saúde, o sistema de auxílio desemprego, etc...   

O quadro abaixo materializa o papel do Estado em função das atividades 

exercidas por área e setor. 

    Figura 2 - Setores do Estado, formas de propriedade e de administração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (1995) Plano Diretor da 

Reforma do Estado. 

 

Na realidade, é preciso repensar as origens da Administração Pública e 

demonstrar que mesmo sendo uma iniciativa do governo, a reforma administrativa 

por si só não irá garantir novos rumos à sociedade civil, sendo necessário que 

ocorra um envolvimento entre as forças geradas pela nova estrutura e a participação 

dessa mesma sociedade civil comprometida com valores éticos e com uma nova 

percepção da importância do seu papel perante o crescimento e desenvolvimento 

das instituições públicas. 

Publicização 

Privatização 



  

 

52

Porém, Schwartzman (1988, apud Torres, 2004, p.145) cita que: “[...] o 

Estado brasileiro tem características históricas predominantes de dimensão 

patrimonial [...] uma burocracia administrativa pesada e uma sociedade civil fraca e 

pouco articulada”. Isto é um indicativo de que a sociedade brasileira não superou os 

efeitos negativos de sua herança cultural e isto tem estigmatizado as instituições. 

Visto o processo de transformação da administração pública, tendo sido 

constatado o pensamento dos estudiosos acerca do assunto, a pesquisa volta-se 

para uma questão fundamental: o fortalecimento dos valores éticos na administração 

pública federal, qual seja o controle social, uma vez que o Estado, o governo e a sua 

máquina burocrática não podem ficar distanciados dos olhos atentos da sociedade 

civil.  

2.3 O CONTROLE SOCIAL 

O controle social se refere ao controle da administração pública que se dá 

com a participação da sociedade civil, ou seja, por pessoas e instituições que não 

estão vinculadas à estrutura governamental.  

A conceituação do termo controle social foi estabelecida na Sociologia para 

indicar o controle da sociedade sobre comportamentos indesejáveis dos indivíduos. 

Assim, na Sociologia, controle social é o conjunto de recursos materiais e simbólicos 

de uma sociedade para garantir que a conduta de seus integrantes respeite as 

regras e os princípios estabelecidos previamente.  

Esse controle seria então o poder de coerção social exercido pela sociedade 

para moldar o comportamento dos seus indivíduos, dentro de parâmetros 

estabelecidos.  

Certamente é necessário o devido cuidado para qualquer tentativa de 

analogia entre o controle social conceituado pela Sociologia e o adotado aqui para 

se referir ao controle da administração pública. O termo controle social tomado por 

empréstimo da Sociologia traz uma imagem de coerção social que difere da 

empregada no controle social na administração pública, que está ligado ao exercício 

da cidadania na busca de colocar o Estado para o atendimento das necessidades 

básicas de seus cidadãos.  
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Para Behrens (2008), à época da colonização, Portugal vivenciava um 

momento de afirmação na península ibérica,  sendo que o Brasil serviu de válvula de 

escape social para uma provável convulsão da população portuguesa. Afirma esse 

autor que este cadeirão de injustiças sociais não poderia permanecer ignorada na 

mente da sociedade brasileira. Dessa forma, o nascer em meio à negligência, em 

um mundo de promessas não concretizadas, onde a autoridade foi banalizada, 

dificilmente iria contribuir para o surgimento de um forte senso de autoestima na 

sociedade. 

Torres (2004, p. 82) entende que: 

Ao contrário da tradição norte-americana, no Brasil o Estado antecedeu a 
sociedade e a moldou com suas características patrimoniais. Dessa forma, 
temos uma sociedade civil fraca e desorganizada, com insuficientes 
mecanismos de pressão e vigilância sobre o Estado, em todos os seus três 
níveis e poderes. Esta incapacidade de controlar o Estado propicia, 
logicamente, um ambiente favorável ao florescimento e intensificação de 
práticas inescrupulosas de se explorar a nação.   

O domínio português impingiu aos nacionais a sua marca patrimonialista que 

possibilitou a submissão dos interesses coletivos aos interesses dos governantes. 

Esta cultura, passada de geração em geração, persiste no traço cultural do brasileiro 

e se tornou residente na administração pública.  

Segundo França (1987, p. 37): 

Mais recentemente, porém, o anestesiamento do cidadão em relação à 
intrusão de seu espaço privado vem cedendo lugar a uma crescente 
consciência de que há limites intransponíveis que preservam o cidadão 
contra as eventuais tentações de seus dirigentes políticos [...] Uma profunda 
e extensiva descentralização administrativa; e a mobilização das energias 
existentes do tecido social, fora da máquina pública e presentes 
principalmente na chamada comunidade organizada para o fim de 
complementar a prestação de serviços públicos e subsidiar a ação 
governamental. 

Os séculos de dominação patrimonialista estão cedendo, lentamente, dando 

lugar à ação organizada da sociedade civil, que já entende e vislumbra readquirir os 

seus direitos de condução e escolha do seu próprio destino, com o desejo de reduzir 

a intervenção do Estado e interferir em as suas decisões. 

De acordo com Sanches (2005, p. 141): 

Os “freios sociais” à ação dos agentes do Estado são constituídos pelos 
chamados mecanismos de controle verticais, isto é, da sociedade em 
relação ao Estado. Estes mecanismos aqui serão chamados de controles 
sociais [...] Além disso, o controle vertical se manifesta por meio de ações 
realizadas, individualmente ou por algum tipo de ação organizada e/ou 
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coletiva, com referência  àqueles que ocupam posições em instituições do 
Estado, eleitos ou não. 

Conforme descrito no parágrafo anterior, o Estado persiste em a sua cultura 

clientelista e a sociedade civil tem tímidas demonstrações de ação sobre a máquina 

governamental.  Com isso, prevalecem os interesses de uma minoria e a sociedade 

vê, ano após ano, suas necessidades relegadas a planos secundários. Os 

chamados freios sociais estão desgastados e necessitam ser revigorados. 

Segundo Torres (2004, p. 68): 

Quanto ao controle social, é um princípio que permeia toda a Constituição 
Federal (1988) e se estende pela vasta estrutura legal que dispõe sobre a 
formulação e implantação de políticas públicas no Brasil. O objetivo é 
aumentar a mobilização e organização da sociedade civil, rompendo 
séculos de inércia, apatia e dependência em relação ao poder público, em 
qualquer de seus três níveis. Apesar dos avanços observáveis na sociedade 
e na administração pública, o processo de implantação desse modelo 
descentralizado e dependente da eficácia do controle social tem encontrado 
importantes entraves de natureza histórica, cultural e institucional. 

A colocação do autor vem de encontro ao parágrafo anterior, visto que 

lançadas na Constituição Federal (1988) as bases legais do controle social, a 

sociedade civil encontra dificuldades em implementá-lo, uma vez que mudanças 

culturais são de maturação lenta e exigem o concurso de agentes públicos e 

privados, nem sempre dispostos a ceder espaço para a intrusão da sociedade em 

suas atividades. Porém, o primeiro passo já foi dado e retroceder é difícil, visto que 

existe uma força externa à sociedade que a impele para o rompimento gradual com 

o passado de patrimonialismo e sujeição a interesses que não os seus.  

Já Pimenta (1998, p. 183) cita que: 

[...] princípio básico é o do enfoque no cidadão. Muitas vezes a 
administração pública se perde na execução de grandes políticas e se volta 
mais para interesses internos (corporativismo, burocratismo) do que para o 
seu cliente, que é o cidadão. Neste sentido, é importante valorizar o cidadão 
como principal consumidor dos serviços públicos e adotar pesquisas de 
satisfação de usuários como parâmetros para avaliação de desempenho no 
setor público.  

O Estado não pode se afastar do cidadão e este não pode permitir que o 

Estado dele se afaste e ficar orbitando em torno dos seus próprios interesses 

corporativos. 

De acordo com Campos (1990, p. 39): 

O fato de que a burocracia só esteja sujeita a seus próprios controles a 
torna insensível ao público e surda em relação às necessidades e aos 
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direitos do povo [...] O padrão predominante de relacionamento entre o 
Estado e a sociedade entre o governo e o conjunto dos cidadãos, entre a 
burocracia oficial e sua clientela indica o nível de desenvolvimento político 
do país. 

Por força de o Estado olhar para si mesmo e buscar soluções para o 

gerenciamento de sua pesada máquina burocrática, bem como em função da cultura 

patrimonialista que ainda persiste nas instituições públicas do País, a sociedade civil 

deixa de ser o alvo das preocupações dos agentes públicos e este distanciamento 

parece não incomodar à máquina burocrática estatal, mas reflete nos direitos da 

sociedade, na medida em que necessidades básicas deixam de ser atendidas. 

Campos (1990, p. 40) observa que: 

Nas sociedades politicamente pobres, os baixos níveis de associativismo, 
participação e representação favorecem a prepotência do Estado sobre a 
sociedade a que o mesmo deveria servir. Assim sendo, o Estado 
transforma-se em tutor e a população em seus tutelados.  

A sociedade civil não pode se dar por satisfeita com as ações do Estado, 

visto que sempre haverá o que melhorar. No panorama nacional, existem exemplos 

que saltam aos olhos em face da gritante falta de qualidade de serviços que são 

prestados pelo Estado aos seus cidadãos, tais como: saúde, educação, segurança, 

transporte, entre outros. Basta apenas lembrar ao cidadão que ele contribui com 

aproximadamente cinco meses dos seus ganhos anuais para sustentar a máquina 

pública (37,9% do PIB, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário – 

IBPT) e que a prestação dos citados serviços públicos deixam muito a desejar. 

No entendimento de Pereira (1998, p. 142): 

O controle democrático é um tema amplo, que envolve toda a problemática 
da governabilidade e da afirmação dos direitos de cidadania [...] No plano 
específico da administração pública, entretanto, a questão fundamental é 
como controlar a burocracia de forma que ela aja de acordo com ou visando 
ao interesse público. Ou, em outras palavras, a responsabilização do 
administrador público perante a sociedade. 

Este é o grande desafio para o qual a sociedade civil deve se preparar para 

enfrentar nos próximos anos, bem como o Estado através das instituições públicas 

necessita se aparelhar para viabilizar o controle social.                        

De acordo com Tenório (1997, p. 103): 

A participação social e a cidadania referem-se à apropriação pelos 
indivíduos do direito de construção democrática do seu próprio destino. Sua 
concretização passa pela organização coletiva dos participantes, 
possibilitando desde a abertura de espaços de discussão dentro e fora dos 
limites da comunidade até a definição de prioridades, a elaboração de 
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estratégias de ação e o estabelecimento de canais de diálogo com o poder 
público. 

Isto é a teoria, o ideal que deve ser perseguido por toda a sociedade civil. 

Pode ser considerado um sonho, mas este deve ser alimentado nas mentes de cada 

cidadão a partir do instante que ingressa nos bancos escolares, dentro dos lares, em 

todos os agrupamentos de pessoas. Somente uma sociedade civil coesa e 

consciente pode legitimar este sonho, se fazer ouvir e prevalecer os seus interesses, 

uma vez reconquistado o seu poder original. 

Ainda de acordo com Pimenta (1998, p. 182): 

[...] princípio é o da transparência, que se impõe como fundamental para 
substituir controles burocráticos por controles sociais. Se a administração 
pública se torna desburocratizada e flexibilizada, é necessário dar maior 
publicidade às suas ações para poder controlar o bom uso dos recursos 
utilizados, além de estimular a concorrência entre fornecedores e a 
participação da sociedade no processo decisório, dando mais legitimidade à 
ação estatal. A parte ruim da burocracia vive de segredo, a transparência 
acaba com esta cultura que favorece o jogo de interesses. 

Pode-se constatar que a administração pública já deu um grande passo para 

a implantação da transparência dos gastos públicos, uma vez que vêm sendo 

implantadas páginas na internet que atualizam o cidadão com informações dos 

gastos públicos. Porém não basta expor, é preciso dar ferramentas e formação à 

sociedade civil para que ela possa entender o que as informações estão 

demonstrando. Para isto, é preciso conscientizar, educar e valorizar a participação 

do cidadão nos assuntos inerentes à administração pública. 

Tenório (1997, p. 103) afirma que: 

“Somente a participação consciente possibilita o reconhecimento das 
relações de interesse e poder que, ocultas ou manifestas, tentam se 
desenrolar associadas ao processo participativo. A compreensão das 
motivações que inspiram o comportamento de pessoas ou grupos é de 
extrema relevância para inibir o desvirtuamento do ímpeto participativo, 
evitando a sua transformação em mobilização popular manobrada e 
desviada na direção de interesses egoístas”. 

O autor deseja evidenciar que a participação da sociedade não pode estar 

eivada pelo vício da manipulação que destrói o tecido social e faz com que 

proliferem a dominação e a usurpação dos direitos da sociedade. 

Mais uma vez Tenório (1997, p. 104) aponta que: 

A participação, portanto, deve ser vista como o grande instrumento de 
acesso à cidadania. Em sua plenitude, a cidadania só se consolida na 
presença de uma participação entendida como ação coletiva e exercício 
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consciente, voluntário e conquistado. Contudo, apesar de condição sine 
quan nom para a construção da cidadania, a participação não constitui seu 
único e exclusivo requisito. Para o alcance da cidadania plena, a 
organização social e a participação política deverão vir associadas à 
superação das desigualdades econômicas. 

Uma sociedade civil omissa jamais será ouvida ou terá os seus direitos 

conquistados. Será instrumento da satisfação dos interesses de oportunistas. Uma 

sociedade marcada por profundas desigualdades sociais é terreno fértil para a 

proliferação de salvadores da pátria, para o engrandecimento do populismo e para a 

desintegração do tecido social. 

Campos (1990, p. 40) entende que: 

 Não haverá tal condição enquanto o povo se definir como tutelado e o 
Estado como tutor. Uma sociedade precisa atingir um certo nível da 
organização de seus interesses públicos e privados, antes de tornar-se 
capaz de exercer controle sobre o Estado. A extensão, qualidade e força 
dos controles são consequência do fortalecimento da malha institucional da 
sociedade civil. 

Como foi dito anteriormente, a sociedade civil brasileira necessita abandonar 

a cidadania passiva, ou seja, aquela que entrega os seus direitos ao Estado e se 

abstém de exercê-los, permanecendo subjugada e cumpridora de deveres. 

Segundo Pereira (1998, p. 185), “Por intermédio do controle social, a 

sociedade se organiza formal e informalmente para controlar não apenas os 

comportamentos individuais, mas – e é isso que importa neste contexto – para 

controlar as organizações públicas”.  Não pode persistir a dissociação Estado – 

sociedade, visto que, o primeiro tenderá a centrar suas ações na busca de soluções 

que atendam às questões relacionadas ao gigantismo e complexidade de sua 

máquina burocrática, enquanto que a segunda irá permanecer distanciada do 

conhecimento das especificidades do Estado e alheia aos seus direitos.  

Torres (2004, p. 35) entende que:  

Um dos fundamentos teóricos das políticas de descentralização seria 
exatamente a vantagem de aproximar o formulador/executor e a população 
atingida pelas políticas públicas, o que traria maior capacidade de controle 
social, aperfeiçoamentos, ajustes e democratização das ações estatais.  

Não restam dúvidas de que a centralização impede a participação ampla da 

sociedade civil, distanciando-a das instituições públicas. No entanto, na 

descentralização o poder estaria disseminado e mais próximo do cidadão, o que 

permitiria uma atenção mais eficaz da sociedade sobre a administração pública. 

Segundo Torres (2004, p. 35): 
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Nos estudos sobre administração pública, muito se fala da importância da 
participação do cidadão nas decisões coletivas, defendendo a 
descentralização das políticas públicas como uma forma de garantir 
efetividade, eficiência e eficácia nas ações estatais. Em regra, acredita-se 
que a sociedade civil organizada seria capaz de fazer pressões bem-
sucedidas sobre os formuladores e executores de políticas públicas, com os 
resultados positivos que este tipo de ação política sempre potencializa.  

O que certamente os estudos desejam evidenciar é que o poder original é do 

povo. Uma vez que o Estado assume o papel de tutor dos direitos da sociedade civil, 

a centralização impede que ocorra a transparência e, consequentemente, o 

distanciamento do binômio Estado – sociedade. Ao se  adotar a descentralização 

das políticas públicas, tanto na sua formulação quanto na sua execução, a tendência 

é a aproximação do binômio e o estabelecimento de uma esfera de relacionamento 

positiva e construtiva para ambos. 

Torres (2004, p. 41) entende que: 

A sociedade civil brasileira evoluiu muito nessas últimas décadas e tem 
conseguido fazer pressões bem-sucedidas sobre os gestores públicos. Por 
outro lado, valendo-se principalmente da tecnologia da informação, a 
administração pública também tem feito um esforço enorme no sentido de 
se tornar mais transparente e menos fechada, criando condições favoráveis 
para que se aumente o chamado controle social sobre os atos dos gestores 
governamentais e agentes políticos. 

Esse autor cita duas importantes iniciativas atribuídas a atores distintos, 

sociedade civil e Estado, a primeira buscando reconquistar, através de meios 

legítimos, o seu papel e os seus direitos; e o segundo usando de ferramentas 

inovadoras,  presta à sociedade civil contas da gestão dos recursos públicos. Pode-

se acrescentar que a tecnologia da informação tem um papel fundamental para o 

estímulo à transparência e o controle social, na medida em que milhões de cidadãos 

com acesso a informações podem se transformar em controladores das ações do 

Estado. 

A tecnologia da informação muito tem a contribuir para facilitar o 

gerenciamento, planejamento, execução e controle dos recursos públicos, sendo 

uma ferramenta da qual a sociedade civil e o Estado têm que lançar mão para dar 

visibilidade e transparência da ação do Estado e dos resultados alcançados em 

benefício do cidadão.    

Carvalhosa (1995, p. 20) aponta que: 

Os mecanismos de controle social, que vão se tornando mais efetivos à 
medida que o acesso à informação aumenta, depuram procedimentos e 
cristalizam uma conduta administrativa mais ética [...] Essa estrutura única 
(governo-sociedade civil) é, com efeito, considerada a única viável no 
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combate à corrupção, ao trazer o controle social em contraposição ao 
corporativismo que impede qualquer estratégia permanente contra o 
fenômeno. 

A exposição desse autor vem enriquecer os comentários já feitos, 

reforçando a tese de que a sociedade civil não pode relegar os seus direitos ao seu 

tutor e esperar que este a tudo atenda dentro dos princípios constitucionais. É 

preciso estimular o controle social.   

Torres (2004, p. 43) afirma que: 

Atualmente, acreditamos haver uma aposta excessivamente otimista em 
relação à eficácia desses mecanismos de controle social. Além das 
dificuldades que são comuns às democracias modernas, precisamos ser 
cautelosos e realistas, considerando em toda a sua plenitude a nossa 
adversa herança histórica de uma sociedade civil fraca e desorganizada.  

Esse autor faz uma citação importante sobre o excesso de otimismo, visto 

que a cultura brasileira prima pelo clientelismo, patrimonialismo, nepotismo, ‘jeitinho’ 

e corrupção. Certamente, a sua preocupação está fundamentada no fato de que 

uma cultura não se muda radicalmente e a sociedade civil encontrará resistência no 

seu próprio seio, bem como no seio das instituições públicas e privadas.  A 

sociedade civil ainda é tímida e apenas ensaia os primeiros passos para entender o 

controle social, esbarrando no corporativismo e no arcaico patrimonialismo, que 

permeiam as instituições, e estão arraigados à própria cultura da sociedade civil, 

visto que os agentes públicos são oriundos dessa mesma sociedade civil que 

reclama por seus direitos. 

A solução das questões apontadas pelos autores citados pode residir nas 

palavras de Tenório (1998, p. 19) que propõe: 

O terceiro setor como alternativa de gestão social. Nos últimos anos, o 
denominado terceiro setor tem sido apontado com uma saída para muitos 
dos problemas sociais da sociedade contemporânea [...] O terceiro setor 
diferencia-se do primeiro setor (público) e do segundo (privado) setor na 
medida em que desenvolve atividades públicas através de associações 
profissionais, associações voluntárias, entidades de classe, fundações 
privadas, instituições filantrópicas, movimentos sociais organizados, 
organizações não-governamentais e demais organizações assistenciais ou 
caritativas da sociedade civil.  

Em função das múltiplas atividades do Estado e a complexidade de sua 

organização, torna-se difícil prever e prover uma infindável lista de reivindicações da 

sociedade civil. Dessa forma, surgem outros atores que acorrem para atender aos 

anseios do cidadão, vindo a ocupar o espaço deixado pelo Estado. Este necessita 
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valer-se de tais mecanismos para edificar a paz social e retribuir à sociedade civil o 

seu direito originário.  

2.4 O CONTROLE INTERNO 

O conjunto de ações, métodos, procedimentos e rotinas que uma instituição 

exerce sobre os seus próprios atos denomina-se controle interno e tem por objetivos 

a preservação do seu patrimônio e o exame da compatibilidade das operações 

realizadas com as  normas existentes. 

             

De acordo com Sanches (2005, p. 142): 

Existe ainda um terceiro tipo de controle institucional dentro da estrutura do 
Estado que, diferentemente dos mecanismos baseados nos princípios de 
controle vertical e horizontal, acima citados, é subordinado ao princípio 
hierárquico é ó chamado controle administrativo.   

Esse autor se refere aos setores de controle interno que são parte da 

estrutura organizacional dos órgãos públicos. 

Sanches (2005, p. 144) cita que: 

Hely Lopes Meireles define o controle interno e o controle administrativo 
praticamente da mesma forma. O que é necessário enfatizar para o 
interesse deste trabalho é que este tipo de controle consiste em um 
autocontrole, pois é exercido pelos diferentes Poderes ou Agências sobre 
seus próprios atos e agentes, por meio do princípio hierárquico. Trata-se, 
portanto, de instrumento gerencial utilizado para fornecer garantia razoável 
de que os objetivos da administração estão sendo alcançados. Repousa, 
por conseguinte, sobre a própria administração a responsabilidade pela 
adequação e eficácia da estrutura do Controle Interno. 

Há aspectos importantes citados por esse autor, entre os quais:  o 

autocontrole, exercido por seus próprios membros; e o princípio hierárquico. Isso 

evidencia que o controle interno atua sobre a estrutura administrativa da qual faz 

parte. 

Sanches (2005, p. 148) comenta que “a constante demanda em quantidade 

e diversidade de tarefas levou ao crescimento horizontal e vertical das burocracias, 

criando pirâmides administrativas que tornaram por enfraquecer os clássicos 

mecanismos de controle e coordenação”. O Estado cresceu, a burocracia se 

fortaleceu, porém os mecanismos de controle são ineficientes perante o gigantismo 

do aparelho estatal.  
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Sanches (2005, p. 145) entende que: 

A fragilidade dos controles sobre a burocracia no Brasil foi tida (e em grande 
medida ainda é) como uma das causas da dificuldade do Estado em 
modernizar-se, o que, consequentemente, gera enormes dificuldades para o 
controle social sobre o Estado.  

Esse autor persiste na ideia do crescimento do Estado, bem como a 

manutenção dos sistemas de controle que influenciam, diretamente, na capacidade 

de se dar flexibilidade à administração pública. 

Segundo Campos (1990, p. 39) “Na realidade, a supremacia dos controles 

burocráticos tende a aumentar o autoritarismo no relacionamento entre Estado e 

sociedade”.   

Campos (1990, p. 41) lembra que: “Relegada a seus próprios controles 

monocráticos, a organização burocrática do governo tem-se mostrado incapaz de 

contrabalançar abusos potenciais como corrupção, conduta aética e uso arbitrário do 

poder”.  

Segundo Garcia (1995, p. 13): 

Os organismos federais encarregados do acompanhamento, da avaliação e 
supervisão das políticas implementadas descentralizadamente não estão 
organizados para analisar as informações que lhes são remetidas, para 
cobrar providências necessárias e, muito menos, para analisar o 
desempenho do executor. Um finge que acompanha e avalia e o outro finge 
que é acompanhado e avaliado.  

Torres (2004, p. 66) acrescenta que; 

Atualmente, os órgãos de controle interno de cada poder e os tribunais de 
contas apresentam uma infinidade de deficiências e vícios patrimoniais que 
são históricos e graves. No entanto, nenhum esforço mais consistente tem 
sido feito para aprimorar, dar transparência ou viabilizar a valorização 
institucional dos tribunais de contas, que continuam ainda bem 
caracterizados pela conhecida frase de Vargas, que os entendia como o 
lugar onde se arquivam os amigos.  

Esta citação de Vargas vem a ser sustentada por Campos (1990, p. 45) 

quando afirma que “Não há dúvida de que a eficácia de qualquer controle requer a 

autonomia do controlador diante do controlado”. 

De acordo com a Constituição Federal (1998): 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções 
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo e pelo sistema de controle interno de cada Poder.  
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De acordo com Art. 8º do Decreto 3591/2000, integram o Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal. 

              I - a Controladoria-Geral da União, como Órgão Central, incumbido da 

orientação normativa e da supervisão técnica dos órgãos que compõem o Sistema;  

II - as Secretarias de Controle Interno (CISET) da Casa Civil, da Advocacia-

Geral da União, do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Defesa, 

como órgãos setoriais; 

III - as Unidades de Controle Interno dos Comandos Militares, como 

Unidades Setoriais da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa; 

A Controladoria-Geral da União (CGU) foi criada no dia 2 de abril de 2001, 

pela Medida Provisória n° 2.143-31. Inicialmente denominada Corregedoria-Geral da 

União (CGU/PR), o órgão é vinculado diretamente à Presidência da República. A 

CGU teve, originalmente, como propósito declarado o de combater, no âmbito do 

Poder Executivo Federal, a fraude e a corrupção e promover a defesa do patrimônio 

público. 

Quase um ano depois, o Decreto n° 4.177, de 28 de março de 2002, 

integrou a Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) e a Comissão de 

Coordenação de Controle Interno (CCCI) à estrutura da então Corregedoria-Geral da 

União. O mesmo Decreto n° 4.177 transferiu para a Corregedoria-Geral da União as 

competências de Ouvidoria-geral, até então vinculadas ao Ministério da Justiça. 

A Medida Provisória n° 103, de 1° de janeiro de 2003, convertida na Lei n° 

10.683, de 28 de maio de 2003, alterou a denominação do órgão para Controladoria-

Geral da União, assim como atribuiu ao seu titular a denominação de Ministro de 

Estado do Controle e da Transparência.  

Mais recentemente, o Decreto n° 5.683, de 24 de janeiro de 2006, alterou a 

estrutura da CGU, conferindo maior organicidade e eficácia ao trabalho realizado 

pela instituição e criando a Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações 

Estratégicas (SPCI), responsável por desenvolver mecanismos de prevenção à 

corrupção. Assim, a CGU passou a ter a competência não só de detectar casos de 

corrupção, mas de antecipar-se a eles, desenvolvendo meios para prevenir a sua 

ocorrência.  

Desta forma, o agrupamento das principais funções exercidas pela CGU – 

controle, correição, prevenção da corrupção e ouvidoria foi efetivado, consolidando-

as em uma única estrutura funcional. 
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Embora o autor desta dissertação entenda que ocorreu a unificação da 

estrutura funcional do controle interno por meio sistêmico, porém persiste a 

fragmentação do sistema, impedindo a sua atuação como órgão único para dirigir, 

com independência e autonomia, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial da União, uma vez que os órgãos de controle interno estão 

diretamente subordinados aos dirigentes das instituições onde os mesmos atuam 

fato este que interfere na independência necessária ao desempenho das atividades 

de controle. 

Deste contexto, nasce uma pergunta: Como o controle interno, atuando de 

forma integrada, porém independente, tem possibilitado aos cidadãos acesso à 

transparência necessária na administração pública, propiciando equilíbrio entre 

deveres e direitos, para que os cidadãos possam desfrutar de paz social e o Estado 

brasileiro seja cada vez mais justo? 

É claro que esta pergunta não é de fácil resposta, porém a solução de tão 

complexa situação parece passar, também, por mudanças estruturais na área de 

controle interno, de forma a eliminar a dicotomia do sistema integrado e 

independente. 

Este tópico apresentou o conceito de controle interno, a estrutura existente 

no Poder Executivo Federal, bem como evidenciou a dicotomia existente no sistema, 

qual seja o sistema é integrado e independente, porém persiste a fragmentação, em 

função da diluição dos órgãos de controle nas diversas instituições públicas. 

2.5 ACCOUNTABILITY 

 Nos últimos anos, a ideia de prestação de contas tem sido adotada como 

característica fundamental de um governo democrático. Para a sociedade, não basta 

que as instituições públicas tenham em sua estrutura setores e burocratas 

especializados em atividades de controle e fiscalização da aplicação dos recursos 

públicos, através de mecanismos de prestação de contas que são de entendimento 

exclusivo dos especialistas. Necessário se faz que instituições e gestores públicos 

estejam convencidos que a sociedade espera ser esclarecida, bem como que tais 

agentes tenham em mente que é natural prestar contas de suas ações e dos atos e 

fatos administrativos. 
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A accountability está vinculada à democracia e à transparência pública, 

sendo a democracia um regime de governo em que o poder de tomar importantes 

decisões políticas está com os cidadãos, direta ou indiretamente, por meio de 

representantes eleitos; e a transparência pública, a prova de saúde moral de uma 

instituição. Dessa forma, um Estado democrático e transparente apresentará alto 

nível de accountability, ficando as instituições públicas inteiramente disponíveis ao 

controle da sociedade e com os seus atos inteiramente abertos para o conhecimento 

do cidadão e da sociedade civil.  

Há que ser observado que instituições com controles frouxos, cultura 

organizacional ainda influenciada pelo pratimonialismo e suas versões 

contemporâneas, uma sociedade ainda pouco atuante junto ao Estado e de um País 

percebido como tendo alto índice de corrupção, dificultam a implementação da 

accountability nas instituições públicas e nos costumes dos gestores. 

Pinho (2009, p. 1347) cita que: 

Constatou-se, ainda, quão antiga é essa palavra nesse idioma, pois desde 
1794 ela consta no dicionário de língua inglesa [...] Especulando, podemos 
associar o aparecimento do termo na realidade inglesa com a emergência 
do capitalismo e, portanto, da empresa capitalista a ser gerida de acordo 
com os parâmetros desse sistema e de uma moderna administração pública 
rompendo com os referenciais do patrimonialismo.  

Não poderia ser de outra forma, visto que o país que protagonizou a primeira 

revolução industrial não teria como permitir que o patrimonialismo sobrevivesse. A 

geração de empregos em massa, a circulação de riqueza, o rompimento com as 

antigas regras de gerenciamento do capital, a criação de novos mercados e o início 

da redução das distâncias entre as nações requeriam um sistema liberal e 

transparente para a administração do público e do privado.      

Segundo Pinho (2009, p. 1348) “a ideia contida na palavra accountability traz 

implicitamente a responsabilização pessoal pelos atos praticados e explicitamente  a 

exigente prontidão para a prestação de contas, seja no âmbito público ou privado”. 

Esse autor evidencia que o termo compromete o agente com os resultados 

alcançados e em sua atividade perante a si mesmo, a sociedade civil e o Estado. 

De acordo com Pimenta (1998, p. 182): 

O quarto princípio é o da accountability, que significa contabilizar resultados, 
controlar e avaliar se os objetivos propostos foram atingidos com a 
produtividade e a qualidade preestabelecidas. É o processo de 
responsabilização dos gestores públicos pelos resultados das suas ações. 
Interligado a este princípio está o da ética, já que a flexibilidade 
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administrativa às vezes abre caminho para a má utilização de recursos e a 
corrupção.  

A clareza da colocação do autor não deixa dúvida quanto ao significado do 

termo, bem como incorporando uma ideia nova, qual seja a de que não basta 

accountability, é necessário que outras qualidades sejam adicionadas para que o 

bem-estar social seja alcançado. 

Campos (1990, p. 33) menciona que: 

Enquanto a responsabilidade subjetiva vem de dentro da pessoa, a 
accountability, sendo uma responsabilidade objetiva, acarreta a 
responsabilidade de uma pessoa ou organização perante uma outra 
pessoa, fora de si mesma, por alguma coisa ou por algum tipo de 
desempenho.  

As palavras de Campos reforçam a argumentação de Pinho, ou seja, o 

agente público ou privado deve se comprometer com os resultados de seu 

desempenho. 

De acordo com Campos (1990, p. 31): 

Nas sociedades mais modernas aceita-se como natural e espera-se que os 
governos e o serviço público sejam responsáveis perante os cidadãos. A 
maioria dos estudiosos norte-americanos acredita que o fortalecimento da 
accountability e o aperfeiçoamento das práticas administrativas andam 
juntos.  

Não poderiam ser de outro modo, visto que governo e serviço público são 

entes empenhados na satisfação do cidadão e no atendimento dos interesses e 

necessidades da sociedade civil. O cidadão é o cliente do governo, bem como o seu 

patrão, posto que os tributos que são arrecadados pelo Estado são oriundos da 

contribuição do primeiro. Sendo assim, espera-se que as sociedades que se 

distanciaram do patrimonialismo, do clientelismo e da corrupção sejam mais 

transparentes e sintam-se no dever de questionar o Estado e o serviço público 

quanto à alocação de recursos e os resultados obtidos. Esses, por sua vez, encaram 

essa atitude da sociedade civil de forma natural e buscam mecanismo para apoiá-la 

em suas iniciativas. 

Campos (1990, p. 33) cita que: 

[...] a accountability começou a ser entendida como questão de democracia. 
Quanto mais avançado o estágio democrático, maior o interesse pela 
accountability. E a accountability governamental tende a acompanhar o 
avanço de valores democráticos, tais como igualdade, dignidade humana, 
participação, representatividade.  
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A palavra democracia significa governo do povo, ou seja, aqueles que estão 

à frente da máquina estatal são representantes da sociedade. É natural que existam 

diferentes estágios de democracia, visto que a sociedade civil está em constante 

mudança e evolução dos seus valores, em busca do atendimento de suas 

necessidades. 

Campos (1990, p. 34) entende que: 

O modelo monocrático de autoridade (toda a autoridade concentrada no 
topo) somente leva a uma accountability ascendente (upward 
accountability). A accountability ascendente não basta; não há garantia de 
que o mais eficiente, mais honesto e mais obediente dos servidores públicos 
tenha a visão nítida e adequada do público a que dever servir.  

A centralização do poder leva ao distanciamento do Estado da sociedade 

civil e isto é negativo para ambos, visto que essa dissociação poderá acarretar 

danos ao tecido social, o qual dependerá de tempo e recursos financeiros, nem 

sempre à disposição, para a retomada do equilíbrio. 

Segundo Pinho (2009, p. 1362) 

[...] o passado português ainda condiciona as atitudes brasileiras em relação 
ao funcionamento do governo, tais como a tolerância com a corrupção e a 
baixa expectativa de serviço público honesto, caminhando paralelamente 
com a persistência da ausência de accountability.   

Uma cultura não se constrói ou se transforma da noite para o dia. 

Infelizmente o patrimonialismo foi transplantado para o Brasil e permanece arraigado 

à matriz cultural do brasileiro. 

Segundo Campos (1990, p. 35), “Somente a partir da organização de 

cidadãos vigilantes e conscientes de seus direitos haverá condição para a 

accountability”. A sociedade civil não se pode dar por satisfeita com os parcos 

resultados que governos e a administração pública alcançam. É necessário que o 

cidadão atue, não abra mão dos seus direitos e, de forma organizada, usando o 

associativismo, questione e mobilize o tecido social em favor da formulação de 

políticas públicas que se materializem em conquistas duradouras.   

Transparência é o instrumento fundamental para se alcançar os níveis 

desejáveis de accountability nas instituições públicas, devendo ser implementada e 

estimulada pelo Estado e constantemente cobrada pela sociedade civil.  

   A transparência pública pode e terá um grande desenvolvimento com o 

uso da tecnologia da informação, uma vez que a disseminação do uso dessa 
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ferramenta no seio da sociedade civil trará a universalização da informação e o 

acesso imediato aos atos e fatos administrativos, impedindo que a coisa pública seja 

gerenciada por burocratas e tecnocratas dissociados dos interesses da sociedade. 

 O tópico aqui encerrado tratou da questão da accountability como forma de 

abrir as portas das instituições públicas através do comprometimento dos gestores 

para com a sociedade, prestando, espontaneamente, contas da utilização dos 

recursos do público. 

Entretanto, ainda persistem, no âmbito da sociedade civil e refletindo nas 

instituições, o patrimonialismo aliado à cultura da corrupção reforçada pela diluição 

dos valores éticos.   
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3  METODOLOGIA DA PESQUISA 

De acordo com Silva (2003, p. 39): 

Podemos definir Método como etapas dispostas ordenadamente 
para investigação da verdade, no estudo de uma ciência para atingir 
determinada finalidade, e Técnica como o modo de fazer de forma 
mais hábil, segura e perfeita alguma atividade, arte ou ofício.  

A utilização do método científico é um dos pontos principais para que 

uma pesquisa alcance o objetivo desejado. O métodо de abordagem  

desenvolvido na pesquisa de campо foi o dedutivo. De acordо com Lakatos e 

Marconi (2002), essа abordagem examina os casos de aplicação da teoria em 

estudos avaliativos, aplicando métodos estatísticos e buscando indicadores 

comuns aos casos analisados.  

A dedução parte, portanto, de verdades preestabelecidas para 
chegar a conclusões a respeito de casos particulares. Porém não é 
verdade que o método dedutivo seja apenas uma inversão do 
método indutivo. A dedução, como a indução, constitui também um 
princípio metodológico, uma maneira específica de proceder quando 
pesquisamos. As proposições do método indutivo são abstratas e 
tratam de estabelecer o significado dos fenômenos segundo o 
raciocínio do pesquisador (MIRANDA NETO, 2005, p. 25). 

A pesquisa adоtada neste estudo  foi  a descritiva, que, na concepção 

de Gil (2002), tem como principal objetivo descrever características de 

determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre 

variáveis. Uma de suas características mais significativas reside na utilização 

de técnicas padronizadas de coletas de dados. 

A ferramenta utilizada foi o questionário da Pesquisa de Valores 

Éticos realizada pela Universidade de Brasília e coordenada por DaMatta e 

Caldas (2008), que consta do Apêndice A.   

O questionário contém 53 perguntas e está estruturado em seis 

partes, sendo elas: Parte I - Do Servidor com o Estado; Parte II – Do Servidor 

com seu Ambiente; Parte III – Do Servidor como usuário; Parte IV – Do 

Servidor Público com o Estado; Parte V – Perguntas Situacionais e Parte VI: 

Profissão, Escolaridade e Renda. 
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3.1 UNIVERSO E AMOSTRA 

Para Silva (2003, p. 75): 

O universo da pesquisa ou população é o conjunto de seres 
animados ou inanimados que apresentam, pelo menos, uma 
característica em comum (...) a amostra é uma porção ou parcela, 
convenientemente selecionada do universo (população); é um 
subconjunto do universo. 

O universo proposto para a pesquisa foi o conjunto de servidores do 

Poder Executivo Federal e a amostra foi constituída por 92 (noventa e dois) 

servidores lotados em cinco órgãos do Poder Executivo Federal situados na 

cidade do Rio de Janeiro. 

A escolha dos respondentes se deu pelo critério de localização e 

conveniência. Neste caso, a amostragem foi do tipo não probabilístico, que 

segundo Silva (2003, p.76), “Na amostragem não probabilística por cotas, por 

interesse e responsabilidade do pesquisador seleciona-se determinado 

número de casos para formar a amostra desejada”.  

3.2 COLETA DE DADOS 

O método adotado foi a do questionário autoaplicado, sendo que a 

pesquisa de campo foi realizada em setembro de 2010, quando foram 

distribuídos os questionários para que os respondentes tivessem tempo e 

liberdade para o preenchimento e devolução em um tempo de um dia após a 

entrega.  

O questionário autoaplicado, apresentado no Apêndice, é composto 

por 53 perguntas referentes à Pesquisa sobre Valores Éticos elaborada para 

a Comissão de Ética Pública da Presidência da República (BRASIL, 2009).  

3.3 TRATAMENTO DE DADOS 

Os dados coletados são apresentados através de estatística 

descritiva, basicamente frequência relativa, bem como foi elaborada a 

comparação dos resultados obtidos na Pesquisa sobre Valores Éticos da 
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Comissão de Ética Pública com os aqueles extraídos da aplicação do mesmo 

questionário em servidores lotados em órgãos do Poder Executivo Federal, 

situados na cidade do Rio de Janeiro.  

As suposições da pesquisa estão relacionadas com o questionário, 

conforme informado abaixo: 

S1. Os servidores públicos federais conhecem o conceito de ética está 

relacionada à Parte II – Do Servidor com o seu Ambiente, a qual enfatiza o 

conhecimento, por parte do servidor público, do conceito de ética, bem como inclui 

perguntas que podem identificar um comportamento antético do indivíduo. 

 
S2.  Os servidores públicos federais, em o seu relacionamento individual 

com o Estado, burlam as normas e leis para solucionar os seus problemas pessoais 

está relacionada às Partes III e V – Do Servidor como usuário e Perguntas 

Situacionais, respectivamente, visto que formam um conjunto de perguntas que 

podem revelar hábitos indesejáveis naqueles cidadãos que são responsáveis pela 

res publica.  

 
S3.  Os servidores públicos federais entendem que o Serviço Público está 

habilitado para desempenhar as suas atribuições está relacionada especificamente à 

questão de número 10, qual seja, os Serviço Públicos, no Brasil, em geral são, na 

sua opinião: 1 – Profissionais, 2 – Amadores, 3 – Semiprofissionais e 4 – Não 

sabe/N.R. 

3.4 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

Esta pesquisa foi realizada com servidores lotados em órgãos do 

Poder Executivo Federal, localizados cidade do Rio de Janeiro, os quais 

responderam o mesmo questionário da Pesquisa sobre Valores Éticos.  

Por se tratarem de questões relacionadas  a valores éticos, caráter, e 

conduta dos servidores públicos federais, mesmo sendo um questionário 

autoaplicado, pode ter gerado constrangimento nos respondentes. Diante 

disso, bem como em face da limitação da amostra, impossibilitará 

generalizações estatísticas. 
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De um modo geral, em toda e qualquer pesquisa, que depende da 

participação de respondentes, existe o fator sinceridade, que não pode ser 

medido, o que pode ser considerado um fator limitador, pois se tratam de 

opiniões subjetivas.  
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Mulher 
60,87%

Homem 
39,13%

4. ANÁLISE E COMPARAÇÃO DE DADOS 

              Nesta seção serão apresentados os percentuais obtidos com as respostas 

apresentadas pelos respondentes que compõem uma amostra de 92 servidores de 

lotados em órgãos do Poder Executivo Federal localizados na cidade do Rio de 

Janeiro, bem como estabelecer uma comparação dos dados obtidos nesta amostra 

com aqueles apresentados pela Pesquisa de Valores Éticos coordenada pela 

Universidade de Brasília em 2008, quando foram entrevistados 1027 agentes 

públicos dos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) em seus três níveis 

(Federal, Estadual e Municipal).  

 

4.1 DISTRIBUIÇÃO DE GÊNERO, NATURALIDADE E FAIXA ETÁRIA 

01) Sexo   

             Tabela 1 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados por sexo, Rio de Janeiro - 
2010 

 Nº de servidores Percentual 

Homem 36 39,13 

Mulher 56 60,87 

Total 92 100,00 

       Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

  
Gráfico 1 – Sexo      Gráfico 1 – Distribuição dos servidores 
                     públicos entrevistados por sexo. 

Fonte: Dados da pesquisa.                                Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
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 Entre os 92 servidores entrevistados foi identificado que 39,13% são do 

gênero masculino e 60,87% são do gênero feminino, demonstrando, dessa forma, 

uma maior participação do gênero feminino em relação ao masculino (21,74%). Na 

pesquisa realizada pela UnB, em 2008, a diferença encontrada foi de 6,1%. 

02) Qual a sua naturalidade?  

Tabela 2 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados por naturalidade, Rio de Janeiro - 2010 

 Nº de servidores Percentual 

DF 1 1,09 
MG 1 1,09 
PA 1 1,09 
PB 1 1,09 
PR 1 1,09 
RJ 70 76,09 
PI 1 1,09 
SE 1 1,09 
Portugal 3 3,26 
NS/NR 12 13,04 
Total 92 100,00 

         Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Naturalidade                                                   Fonte: Dados compilados da Tabela 1  da  
                     Pesquisa da UnB 2008. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

              Os dados evidenciam que a pesquisa identificou que a grande maioria dos 

entrevistados são naturais da cidade do Rio de Janeiro com baixos percentuais de 

naturais de outros Estados da Federação. Este fato vem ao encontro e reforça o 

objetivo da pesquisa, qual seja o de identificar a percepção dos servidores do Poder 

Executivo dos Órgãos situados na cidade do Rio de Janeiro, tendo, ainda, obtido 

informações de um percentual expressivo de servidores naturais da cidade escolhida 

para a pesquisa. 
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03) Qual a sua idade? 

 Tabela 3 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados por faixa etária, Rio de Janeiro - 2010 

 Nº de servidores Percentual 

16 a 29 anos 9 9,78 
30 a 44 anos 29 31,52 
45 a 59 anos 46 50,00 
60 anos e mais 4 4,35 
NS/NR 4 4,35 
Total 92 100,00 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Faixa etária                                             Fonte: Dados compilados do texto da pesquisa da  
          UnB 2008. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

              Quanto à faixa etária, a pesquisa realizada teve sua concentração de 

entrevistados nas faixas de 30 a 44 anos e 45 a 59 anos, tal qual os dados 

alcançados pela pesquisa da UnB, em 2008. 
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Como o seu cargo foi obtido?
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4.2 DO SERVIDOR COM O ESTADO 

04) Como o seu cargo público foi obtido? 

Tabela 4 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados por forma de ingresso no cargo público, 
Rio de Janeiro - 2010 

 Nº de servidores Percentual 

Por concurso 61 66,30 

Indicação de amigos 11 11,96 

Contatos políticos 0 0,00 
Por indicação de membros 
da família (nepotismo) 5 5,43 

NS/NR 15 16,30 

Total 92 100,00 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Forma de ingresso em cargo público             Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

           Quanto à forma de obtenção do cargo público, a grande maioria respondeu 

que foi por concurso, mas preocupa o fato de 17,39% terem obtido o cargo através 

da indicação de amigos e por nepotismo, bem como 16,30% não saberem ou não 

responderam. Estes se somados ao percentual anteriormente citado (17,39%) 

encontra-se um percentual de 33,69% de servidores que podem não ter atingido o 

cargo público através de concurso, sendo um valor expressivo e preocupante. 
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 05) Há quanto tempo o(a) senhor(a) é servidor(a) público(a)? 

Tabela 5 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados por tempo de ingresso no cargo público, 
Rio de Janeiro - 2010 

 Nº de servidores Percentual 

1 ano 2 2,17 

De 1 a 5 anos 24 26,09 

De 5 a 10 anos 9 9,78 

Há mais de 10 anos 51 55,43 

NS/NR 6 6,52 

Total 92 100,00 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

   Gráfico 5 – Tempo de ingresso no cargo público           Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

 

        Os dados obtidos com esta pergunta demonstram que a amostra de 

servidores públicos com tempo superior a dez anos é expressiva. Isto leva a crer que 

pode se tratar de uma amostra experiente no desempenho do cargo público. Se 

considerados aqueles que estão de 5 a 10 anos somados àqueles de 5 a 10 anos 

obtém-se um percentual mais expressivo de 65,21 %. Por outro lado a soma dos 

percentuais daqueles servidores que estão nas faixas de 1 ano e de 1 a 5 anos, num 

total de 28,26 %, demonstra que pode estar havendo uma renovação nos quadros 

de servidores dos órgãos pesquisados. Se for considerado o percentual de 9,78% 

(de 5 a 10 anos), indicam que pode estar havendo uma de renovação, uma vez que 

chega-se ao percentual de 38,04% que é expressivo perante os 55,43% que 

possuem mais de 10 anos de serviço público.   
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06) Em sua opinião, a maioria dos servidores são contratados de que forma?   

Tabela 6 – Distribuição da opinião dos servidores públicos entrevistados quanto a forma de 
contratação no serviço público, Rio de Janeiro - 2010 

 Nº de 
servidores 

Percentual 

Por concurso 85 85,86 

Indicação de amigos 5 5,05 

Contatos políticos 2 2,02 
Por indicação de membros 
da família (Nepotismo) 4 4,04 

NS/NR 3 3,03 

Total 99 100,00 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

Gráfico 6 – Forma de contratação no serviço público        Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

            Em primeiro lugar, deve ser observado que a freqüência mudou em questão 

de que sete respondentes assinalaram mais de uma resposta (indicação de amigos 

e contatos políticos), por outro lado, o fato preocupante dessa amostra é que apesar 

do alto percentual de respondentes indicar a forma de acesso ao serviço público 

deva ser por concurso, ainda persiste uma minoria que admite o acesso por formas 

não “legais”, quais sejam indicação de amigos, contatos políticos e nepotismo que 

representam um percentual de 11,11%. Caso esses servidores estejam localizados 

na base da pirâmide hierárquica dos órgãos, o risco de contaminação da 

administração pública com tais práticas é reduzido, caso contrário, torna-se 

preocupante.     
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7) Em sua opinião, os servidores estão voltados para o interesse público?   

Tabela 7 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados quanto a estarem voltados ao interesse 
público, Rio de Janeiro - 2010 

   Freqüência Percentual 

Sim 52 54,74 

Não 33 34,74 

NS/NR 10 10,53 

Total 95 100,00 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 7 – Opinião quanto aos servidores estarem      Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
 voltados ao interesse público        
 
  Fonte: Dados da pesquisa 
   
 
        Percentual expressivo dos respondentes, 34,74%, indicou que os servidores 

públicos não estão voltados para o interesse público, isto é um fato preocupante, 

visto que não se trata de uma minoria que poderia ser menosprezada e diluída no 

contexto, trata-se de praticamente 35% dos entrevistados, apesar de ter havido 

duplicidade de resposta em 3 questionários. Por outro lado, se for somado ao 

percentual dos que não sabem ou não responderam o percentual encontrado é de 

45,27% que é um número significativo dentro da questão formulada. Pode-se 

entender com isto, que o interesse público não é fonte de preocupação dessa 

amostra estudada. Por interessante que possa parecer na pesquisa elaborada pela 

UnB, em 2008, foram encontrados os seguintes resultados: NS/NR 22,5%, NÃO 

26,7% e SIM 50,8%. Se de forma semelhante forem somados os dois primeiros 

percentuais chega-se a 49,2%, podendo-se afirmar que os resultados, no cômputo 

total, estão muito próximos. 
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08) Em sua opinião, os servidores atuam de que forma?   

Tabela 8 - Distribuição da opinião dos servidores públicos entrevistados quanto à forma de atuação, 
Rio de Janeiro - 2010 

 Nº de servidores Percentual 

Dentro da Lei 73 74,49 
Para agradar os políticos 
que os indicaram 3 3,06 
Para beneficiar os amigos 4 4,08 
Para agradar a si mesmo ou 
sua família (nepotismo) 8 8,16 
NS/NR 10 10,20 
Total 98 100,00 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

         

 

 

 

 

 

 

         
Gráfico 8 - Opinião dos servidores quanto à forma           Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
de atuação 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

              Nesta questão também foi identificado um percentual expressivo de 

servidores que estão eticamente comprometidos com a Administração Pública. Deve 

ser ressaltado que um total de 25,5%, incluindo aqueles que não sabem ou não 

responderam é um resultado que pode estar indicando que na amostra persistem a 

cultura do patrimonialismo, corrupção e nepotismo.   
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09) Em sua opinião, os servidores públicos, em geral, são qualificados para o 
trabalho que exercem?   

Tabela 9 – Distribuição da opinião dos servidores públicos entrevistados segundo a qualificação para 
o exercício da profissão, Rio de Janeiro - 2010 

   Nº de servidores Percentual 

Sim 48 50,53 

Não 42 44,21 

NS/NR 5 5,26 

Total 95 100,00 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

  

                 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 9 – Opinião segundo a qualificação para Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
o exercício da profissão 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

  A freqüência foi alterada em função de duplicidade de resposta em três 

questionários dos respondentes que indicaram a opção SIM. Porém é importante 

salientar que na amostra pesquisada os percentuais são muito próximos, o que pode 

ser um indicativo de que existe uma conscientização por parte dos servidores quanto 

a desqualificação para o exercício do cargo público. Na pesquisa realizada pela 

UnB, em 2008, os percentuais encontrados foram de: NS/NR 23,2%, NÃO 29,8% e 

SIM 47,0%. A diferença dos dois primeiros percentuais pode ser explicada pelo 

tamanho da amostra utilizada pelos pesquisadores da UnB, bem como sua 

distribuição territorial, porém o fato de que na resposta SIM os percentuais 

encontram-se bem próximos em ambas as pesquisas. 
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10) Os Serviços Públicos, no Brasil, em geral são, na sua opinião: 

Tabela 10 – Distribuição da opinião dos servidores públicos entrevistados segundo a qualificação dos 
Serviços Públicos no Brasil, Rio de Janeiro - 2010 

 Nº de servidores Percentual 

Profissionais 34 35,42 

Amadores 10 10,42 

Semi-profissionais 48 50,00 

NS/NR 4 4,17 

Total 96 100,00 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 – Opinião segundo a qualificação dos           Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
Serviços Públicos no Brasil 

Fonte: Dados da pesquisa. 

             

 Ocorreu duplicidade de resposta em quatro questionários (amadores e 

semi-profissionais). Importante salientar que os servidores da amostra 

pesquisada consideram os serviços públicos brasileiros semi-profissionais. 

Se for considerado o total de amadores e semi-profissionais encontra-se o 

percentual de 60,42%, bem como se tomado o percentual de 4,17% NS/NR, 

chega-se a 64,59% percentual pouco abaixo do dobro do valor daqueles que 

consideram os serviços públicos profissionais. Estes percentuais são 

preocupantes e podem retratar a permanência de uma cultura no meio dos 

servidores públicos dissociada dos interesses da sociedade, conforme ficou 

demonstrado na pergunta número 7 - Em sua opinião, os servidores estão 

voltados para o interesse público?     
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11) Como o(a) Senhor(a) vê sua profissão? 

Tabela 11 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados quanto a percepção de sua profissão, 
Rio de Janeiro - 2010 

 Nº de servidores Percentual 

Com orgulho 74 80,43 

Com autoridade do Estado 2 2,17 

Como qualquer outra 16 17,39 

Com desprezo 0 0,00 

NS/NR 0 0,00 

Total 92 100,00 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 – Percepção da profissão                               Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 

                                                                                  

 

 O percentual daqueles que vêem a profissão com orgulho é muito 

expressiva e daqueles que tem a percepção de como qualquer outra é muito 

próxima do valor encontrado pela UnB, em 2008, que foi de 19,6%, sendo que para 

o item “como autoridade do Estado, na amostra o percentual encontrado foi de 

2,17% e na UnB foi de 11,8%. Não foram registrados valores para os casos de “com 

desprezo” e NS/NR. Orgulho é fundamental para que um profissional possa 

desempenhar, por um longo período de tempo, uma mesma atividade, como é o 

caso do servidor público federal. 
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4.3 DO SERVIDOR COM O SEU AMBIENTE 

12) Você já ouviu falar sobre Ética?   

Tabela 12 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados quanto a terem ouvido falar sobre 
ética, Rio de Janeiro - 2010 

   Nº de servidores Percentual 

Sim 90 97,83 

Não 0 0,00 

NS/NR 2 2,17 

Total 92 100,00 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 – Ouvir falar sobre ética                                 Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

   

 O percentual de 97,83% pode ser considerado como unânime e ser 

desconsiderado o de 2,17% daqueles de que NS/NR. 

13) Quando você ouviu falar sobre Ética, pela primeira vez? 

        Tabela 13 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados segundo em que etapa de vida 
ouviram falar, pela primeira vez, sobre ética, Rio de Janeiro - 2010 

 Nº de servidores Percentual 

Na infância 22 23,91 

Na juventude 49 53,26 

Na maturidade 16 17,39 

NS/NR 5 5,43 

Total 92 100,00 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 13 – Etapa de vida que ouviram falar                 Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
sobre ética 

Fonte: Dados da pesquisa. 

              
14) Em que circunstância e/ou contexto?  

Tabela 14 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados segundo circunstância ou contexto que 
ouviram falar sobre ética, Rio de Janeiro - 2010 

 Nº de servidores Percentual 

No trabalho 28 27,18 
Na rua/no mercado 1 0,97 
Na igreja 6 5,83 
Em uma campanha política 1 0,97 
No rádio ou TV 10 9,71 
Em casa 52 50,49 
NS/NR 5 4,85 
Total 103 100,00 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gráfico 14 – Circunstância ou contexto que ouviram      Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
falar sobre ética 

Fonte: Dados da pesquisa 
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               A freqüência foi alterada porque cerca de 11 respondentes apresentaram 

duplicidade em suas respostas. É importante ressaltar que os respondentes tiveram 

oportunidade de ouvir falar sobre ética em diversos locais, o que pode denotar que o 

conceito de ética está presente em diversos setores da vida da amostra estudada, 

principalmente em casa e no trabalho, locais onde os servidores passam a maior 

parte do tempo de suas vidas. 

15) Por parte de quem?  

Tabela 15 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando por parte de quem ouviu 
falar sobre ética, Rio de Janeiro - 2010 

 Nº de servidores Percentual 

De um professor 24 21,82 

De um Padre/ Pastor 7 6,36 

De seus pais/ parentes 58 52,73 

De seu chefe 10 9,09 

De um político 1 0,91 

NS/ND 10 9,09 

Total 110 100,00 

       Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 15 – Por parte de quem ouviu falar sobre ética    Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A freqüência foi alterada, visto que diversos atores da sociedade civil estão 

envolvidos e/ou preocupados com o assunto. Importante salientar que os papéis da 

família e da escola foram expressivos para a conscientização dos respondentes. Por 

outro lado, 9,09% dos respondentes atestaram que ouviram seus chefes falarem em 

ética, o que representa um percentual muito baixo em se tratando de serviço público, 
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onde a ética é basilar para o bom desempenho do cargo e atendimento dos anseios 

da sociedade civil.     

 16) O(A) Sr(a) entende o significado de Ética ?  

Tabela 16 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando se entende o significado 
de ética, Rio de Janeiro - 2010  

   Nº de servidores Percentual 

Sim 88 96,65 

Não 0 0,00 

NS/NR 4 4,35 

Total 92 100,00 

       Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 – Entende o significado de ética                   Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

               

 Por se tratar de uma amostra onde quase 83% dos respondentes possuem 

curso superior, é natural que um percentual muito expressivo conheça o significado 

de ética.  

17) O que é ser Ético?  

Tabela 17 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados segundo a compreensão do que é ser 
ético, Rio de Janeiro - 2010  

 Nº de 
servidores 

Percentual 

Ser honesto 38 33,93 
Estar e agir dentro da Lei 55 49,11 
Não mentir ou faltar com a verdade 14 12,50 
NS/NR 5 4,46 
Total 112 100,00 

       Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 17 – Ser ético                                                    Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A freqüência foi alterada por duplicidade de respostas de cinco 

respondentes distribuídos nas três primeiras respostas. A amostra pesquisada 

portou-se de forma contrária à pesquisa da UnB na opção “estar e agir dentro da lei”, 

visto que em 2008 apenas 25,1% dos entrevistados pela Universidade entenderam 

essa opção como ser ético. Na amostra estudada 49,11% optaram por “estar e agir 

dentro da lei”. Deve ser ressaltado, ainda, que se somados os percentuais das duas 

primeiras opções chega-se ao valor de 83,04% para amostra, já na pesquisa da UnB 

esse total foi de apenas 60,2%. 

 

18) O(A) Sr(a) se considera ético?  

Tabela 18 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando se são éticos, Rio de 
Janeiro - 2010 

   Nº de servidores Percentual 

Sim 75 81,52 

Não 3 3,26 

NS/NR 14 15,22 

Total 92 100,00 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 18 – Considerar-se ético                                 Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

  Um percentual expressivo da amostra se considera ético (81,52%), porém a 

soma das demais opções revela um percentual 18,48% que pode ser preocupante 

se for considerado em que grau de hierarquia dentro das instituições públicas esses 

indivíduos se localizam, em face de ter sido pesquisada uma amostra composta por 

um percentual de servidores com nível superior completo e que desempenham 

cargos de chefia, cargos de confiança e desempenho de atividades em setores 

estratégicos das organizações de onde foi colhida a amostra.. Caso estejam diluídos 

na base da pirâmide hierárquica cometerão desvios de conduta que podem vir a 

comprometer com pouca intensidade, porém se situados do meio para o vértice da 

pirâmide esse comprometimento pode ser expressivo vindo a influenciar 

negativamente o desempenho da instituição.  

 

19) O(A) Sr(a) já deixou de seguir a lei?  

Tabela 19 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando se deixaram de seguir a lei, 
Rio de Janeiro - 2010 

   Nº de servidores Percentual 

Sim 42 45,65 

Não 44 47,83 

NS/NR 6 6,52 

Total 92 100,00 

     Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 19 – Deixou de seguir a lei                           Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A amostra pesquisada respondeu que conhece o significado de ética, 

entende que ser ético é ser honesto e agir dentro da lei, bem como considera-se 

ética, entretanto,  o percentual de 45,65% já deixou de seguir a lei. Os dados podem 

estar revelando o Continuum de Barbosa (2006), que demonstra que o brasileiro se 

comporta de um extremo a outro do continuum, indo do jeito, passando pelo favor e 

chegando à corrupção. Ou seja, eu sou ético, mas na prática se for necessário, burlo 

a lei. Os dados aqui encontrados diferem daqueles obtidos pela UnB, em 2008, 

quando ficou registrado que 32,2% NS/NR e 22,5% SIM, porém, em ambas as 

amostras os percentuais para o Não são muito próximos, UnB 45,3% e esta 

pesquisa 47,83%.     

 

20) Quantas vezes?  

Tabela 20 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados quanto a intensidade de vezes que 
deixaram de seguir a lei, Rio de Janeiro - 2010 

  Nº de servidores Percentual 

Poucas vezes 43 46,74 

Muitas vezes  5 5,43 

Inúmeras vezes 1 1,09 

O tempo todo 43 46,74 

Total 92 100,00 

    Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 20 – Intensidade de vezes que deixou            Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
de seguir a lei 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Mais um dado para reforçar a ligação do Continuum de Barbosa (2006) com 

as respostas encontradas. Somados os valores de “muitas vezes” com “o tempo 

todo” chega-se ao percentual de 52,17% e se ainda forem considerados aqueles que 

citaram poucas vezes 46,74% o total é 100%. Estas respostas podem denotar que a 

amostra se comporta de acordo com os seus interesses. Conheço o conceito, sou 

ético, mas burlo a lei. Isto denota uma imagem negativa para o gestor público, visto 

que aquele indivíduo responsável pelo bem-estar da sociedade (considerando 

apenas os dados desta amostra) pode ser o mesmo que irá usar de artifícios para se 

beneficiar descumprindo a lei. No caso da pesquisa da UnB, ficou constatado que 

em quatro Estados da Federação, incluindo o Estado do Rio de Janeiro, 45% dos 

servidores públicos informaram que descumpriram a lei poucas vezes.   

21) Em qual área?  

Tabela 21 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados segundo a área em que deixou de 
seguir a lei, Rio de Janeiro - 2010 

 Nº de 
servidores 

Percentual 

No trânsito 36 33,03 
Em declarações para o fisco 8 7,34 
Jogando lixo na rua ou nos parques 13 11,93 
Com seus empregados/empregadas 3 2,75 
Todas as anteriores 4 3,67 
NS/NR 45 41,28 
Total 109 100,00 

 Fonte: Dados da pesquisa.  
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Gráfico 21 – Área que deixou de seguir a lei            Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A freqüência foi alterada em função de duplicidade de respostas em sete 

questionários distribuídos nas quatro primeiras opções. Na comparação com os 

dados da pesquisa da UnB ficou constatado que os servidores dos órgãos do Poder 

Executivo situados na cidade do Rio de Janeiro descumprem as leis de trânsito, os 

demais percentuais encontrados por ambas as pesquisas podem ser considerados 

dentro de limites de diferenças toleráveis. 

 

22) Por qual razão o(a) Sr(a) deixou de cumprir a lei:  

Tabela 22 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados segundo o motivo em que deixou de 
seguir a lei, Rio de Janeiro - 2010 

 Nº de 
servidores 

Percentual 

Por desconhecimento da lei 9 9,47 

As leis são muito confusas 6 6,32 

Por discordar de muitas leis 19 20,00 

As leis são muito detalhadas 4 4,21 

As leis são de difícil cumprimento 4 4,21 

NS/NR 53 55,79 

Total 95 100,00 

       Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 22 – Motivo que deixou de seguir a lei           Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Também neste caso a freqüência foi alterada por motivo de duplicidade de 

respostas. O que chama a atenção tanto na amostra da pesquisa quanto nos dados 

obtidos pela UnB são os percentuais de NS/NR, na primeira foi encontrado o 

percentual de 55,79% e na segunda 58,5%, o que pode ser considerado um empate 

técnico. Porém deve ser considerado que a totalidade dos respondentes da amostra 

pesquisada declarou ter descumprido a lei, mas é interessante o fato de indivíduos 

declararem não saber ou não responder por que motivo deixaram de descumprir a 

lei. 

 

23) O(A) Sr(a) teve receio de ser punido ao deixar de cumprir a lei? 

Tabela 23 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando se tiveram receio de serem 
punidos ao deixar de cumprir a lei, Rio de Janeiro - 2010 

   Nº de servidores Percentual 

Sim 41 44,57 
Não 10 10,87 
NS/NR 41 44,57 
Total 92 100,00 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

Por qual razão o (a) sr.(a) deixou de cumprir a lei:

9,3%

7,0%

10,2%

7,4%

7,6%

58,5%

Desconhecimento
da Lei

Leis muito
confusas

Por discordar das
leis

Leis muito
detalhadas

Leis de difícil
cumprimento

NS/NR



  

 

93

NS/NR
44,57%

Não
10,87%

Sim
44,57%

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 23 – Receio de ser punido ao deixar                   Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
de cumprir a lei 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Os dados obtidos na amostra são diferentes daqueles encontrados pela 

UnB, visto que para SIM essa diferença é de 20,97%, Não 8,13% e NS/NR 12,83%, 

sendo que os dois últimos valores são superiores na pesquisa realizada pela 

Universidade.  

 

24) O(A) Sr(a) participa de alguma associação ou atividade com vizinhos ou 
com outros cidadãos por uma causa comum?  

Tabela 24 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando se participam de alguma 
associação ou atividade com vizinhos ou com outros cidadãos por uma causa comum, Rio de Janeiro 

- 2010 

   Nº de servidores Percentual 

Sim 28 30,43 
Não 61 66,30 
NS/NR 3 3,26 
Total 92 100,00 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 24 - Participa de alguma associação    ou         Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
atividade com vizinhos ou com outros cidadãos  
por uma causa comum 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 O associativismo detectado nesta amostra é baixo, apenas 30,43%, 

devendo ser levado em conta que a amostra estudada possui um percentual de 83% 

de respondentes com curso superior completo, inexistindo respondentes com nível 

de escolaridade abaixo do segundo grau. Na pesquisa da UnB foram encontrados os 

valores de 28,5% para SIM muito próximo do obtido na amostra estudada, 45,3% 

para o NÃO, inferior ao da amostra e 28,5% para NS/NR, enquanto na amostra esse 

percentual corresponde a 3,26%.  

 

25) Na maior parte do tempo, o(a) Sr(a) atua voltado para: 

Tabela 25 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando para qual interesse, na 
maior parte do tempo, está voltada a sua atuação como profissional, Rio de Janeiro - 2010 

   Nº de servidores Percentual 

Interesse da comunidade 54 58,06 
Para o seu interesse 
individual (buscando 
seus próprios interesses 
e necessidades) 30 32,26 
NS/NR 9 9,68 
Total 93 100,00 

  Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 25 – Interesse que estar voltada a atuação   Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
profissional 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A freqüência foi alterada por duplicidade em uma resposta. Para esta 

amostra ficou constatado que o percentual dos indivíduos que tem o seu tempo 

dedicado ao interesse da comunidade é superior em 18,56% ao da pesquisa da 

UnB, bem como no item interesse individual foi registrado um empate e no último 

item a diferença foi de 17,42% a favor da pesquisa da Universidade. Mesmo se 

considerado o baixo índice de associativismo para uma amostra de indivíduos 

intelectualmente mais esclarecidos, ficou constatado que a dedicação do tempo com 

o interesse da comunidade é expressivo.   

 

26) O(A) Sr(a) considera que seus direitos de cidadão são respeitados pelo 
Estado?  

Tabela 26 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando se seus direitos de 
cidadão são respeitados pelo Estado, Rio de Janeiro - 2010 

   Nº de servidores Percentual 

Sim 11 11,96 
Não 77 83,70 
NS/NR 4 4,35 
Total 92 100,00 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 26 – Respeito dos direitos do cidadão pelo      Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
Estado 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Não poderiam ser diferentes os resultados encontrados em ambas as 

pesquisas, mesmo porque a amostra estudada é intelectualmente mais preparada 

que a pesquisada pela UnB, que possui respondentes em todos os níveis de 

escolaridade e apenas 24,7% possui o curso superior completo. Dessa forma, os 

resultados obtidos demonstram a insatisfação dos respondentes para com o respeito 

de seus direitos de cidadão por parte do Estado. 

 

27) O(A) Sr(a) entende a diferença entre o ambiente público(Estado) e o 
ambiente privado (a sua família e o lar)?  

Tabela 27 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando se entende a diferença 
entre o ambiente público (Estado) e o ambiente privado (a sua família e o lar), Rio de Janeiro - 2010 

   Nº de servidores Percentual 

Sim 86 93,48 
Não 2 2,17 
NS/NR 4 4,35 
Total 92 100,00 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 27 – Entende a diferença entre o                 Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
ambiente público (Estado) e o ambiente  
privado (a sua família e o lar) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Os dados obtidos através dos respondentes da pesquisa da amostra foram 

completamente diferentes daqueles encontrados pela UnB. 

 

 

4.4 DO SERVIDOR COMO USUÁRIO 

28) Quando o(a) Sr(a) vai a um órgão público, os servidores, na sua visão:  

Tabela 28 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando a visão que tem dos 
servidores quando vai a um órgão público, Rio de Janeiro - 2010 

 Nº de 
servidores 

Percentual 

Aplicam a Lei corretamente 16 9,47 

Aplicam a Lei com parcialidade 50 6,32 

Dão a impressão que desconhecem a Lei 22 20,00 

NS/NR 8 4,21 

Total 96 100,00 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 28 – Visão que tem dos servidores quando           Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
vai a um órgão público 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Enquanto se trata dos direitos dos cidadãos os respondentes se comportam 

com austeridade, conforme ficou categorizado na questão 26, porém quando se fala 

na ação que o servidor sofre, enquanto cidadão, 75% entende que o atendimento 

por parte dos servidores públicos está em desconformidade com a lei. Lembrando, 

ainda, que esta amostra respondeu que conhece o conceito de ética, já descumpriu 

e/ou descumpre a lei. Ou seja, o comportamento de seus pares em outros órgãos 

públicos não difere em nada do comportamento da amostra.  

 

29) Quando o(a) Sr(a) é informado que um pedido seu não foi autorizado ou 
atendido, o(a) Sr(a):  

Tabela 29 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados quanto a reação que tem quando seu 
pedido não é autorizado ou atendido, Rio de Janeiro - 2010 

 Nº de 
servidores 

Percentual 

Aceita 23 24,47 

Insiste em seu pedido 57 60,64 

Apela para o 'jeitinho brasileiro' 3 3,19 

Fala com algum conhecido 8 3,19 

NS/NR 8 8,51 

Total 94 100,00 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 29 – Reação que tem quando o pedido          Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
não é autorizado ou atendido 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 As amostras demonstraram resultados diferentes, porém, em ambas, o 

apelo ao ‘jeitinho’ somado com fala com algum conhecido (pedir favor) na UnB foi de 

18,6% e na amostra estudada foi de 6,38%. Como esta amostra é representativa de 

um grupo de servidores de órgãos do Poder Executivo Federal na cidade do Rio de 

Janeiro, bem como o grau de instrução informado é elevado, torna-se preocupante 

que servidores da Administração Pública federal se comportem dessa forma, ou 

seja, buscando meios de se favorecerem quando o assunto diz respeito aos seus 

próprios interesses.  

 

30) O(A) Sr(a) costuma recorrer ao ‘jeitinho brasileiro’? 

Tabela 30 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando se costuma recorrer ao 
‘jeitinho brasileiro’ quando o seu pedido não é autorizado ou atendido, Rio de Janeiro - 2010 

   Nº de servidores Percentual 

Sim 15 16,30 
Não 72 78,26 
NS/NR 5 5,43 
Total 92 100,00 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 30 – Recorre ao ‘jeitinho brasileiro’                   Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
quando o pedido não é autorizado ou atendido  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Quanto a recorrer ao ‘jeitinho brasileiro’ ambas pesquisas empataram nos 

seus percentuais para o SIM, sendo na UnB 16,6% e na amostra estudada 16,30%. 

As respostas anteriores confirmam a tendência de parcela dos respondentes em 

recorrer para o ‘jeitinho’. Mais uma vez enfatizando que se trata de uma amostra 

diferenciada em nível de escolaridade.  

 

31) O(A) Sr(a) considera correto usar o ‘jeitinho brasileiro’?  

Tabela 31 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando se considera correto usar o 
‘jeitinho brasileiro’, Rio de Janeiro - 2010 

   Nº de servidores Percentual 

Sim 7 7,61 
Não 75 81,52 
NS/NR 10 10,87 
Total 92 100,00 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 31 – Considera correto usar o ‘jeitinho               Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
brasileiro’ 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

 Ficou registrado que uma parcela da amostra recorre ao ‘jeitinho’, este fato 

preocupa por ser, como já evidenciado, uma amostra com grau de escolaridade 

elevada e que pode estar ocupando postos relevantes na pirâmide da cadeia 

hierárquica das instituições onde desempenham suas atividades. Na pesquisa da 

UnB realizada em 2008, os percentuais são divergentes, pois aqueles que se 

utilizam do ‘jeitinho’ totalizaram 40,8% e os que informaram NÃO apenas 45,5%. 

Estes dados são preocupantes se tomarmos o serviço público como um todo, pois 

pode-se aceitar a suposição de que os servidores públicos aplicam o ‘jeitinho’ 

também na solução das questões organizacionais, burlando, dessa forma, leis, 

normas e regulamentos, o que pode não ser bom para o desempenho das 

instituições e para a sociedade civil.  

 

32) Se mesmo recorrendo ao ‘jeitinho’, seu pedido não é atendido, o que o(a) 
Sr(a) faz?  

Tabela 32 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando sobre o que faz, mesmo 
recorrendo ao ‘jeitinho brasileiro’, quando o seu pedido não é atendido, Rio de Janeiro - 2010 

 Nº de servidores Percentual 

Oferece um agrado (presente) 0 0,00 

Oferece dinheiro 0 0,00 

O Sr. se oferece para fazer um favor para ele 2 2,17 

NS/NR 90 97,83 

Total 92 100,00 

  Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 32 – O que faz quando o seu pedido não         Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
é atendido 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

 Os dados encontrados em ambas as pesquisas se equivalem, pois na UnB o 

percentual foi de 91,7% e da amostra estudada de 97,83%. Certamente a ausência 

de outros mecanismos tais como: se dirige ao coordenador do setor e relata o 

assunto à ouvidoria do órgão ampliariam as possibilidades de conhecimento do 

comportamento das amostras perante a situação apresentada.  

 

33) O(A) Sr(a) já presenciou o uso da frase: “Você sabe com quem está 
falando?” 

Tabela 33 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando se já presenciou o uso da 
frase: “Você sabe com quem está falando”?, Rio de Janeiro - 2010 

   Nº de servidores Percentual 

Sim 55 59,78 
Não 32 34,78 
NS/NR 5 5,43 
Total 92 100,00 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se o mesmo recorrendo ao jeitinho, seu pedido não 
é atendido, o que o  Sr(a). Faz?

3,0%

1,9%

3,3%

91,7%

Oferece um 'agrado' (presente)

Oferece Dinheiro

O sr. se oferece para fazer um
favor para ele

NS/NR
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NS/NR
5,43%

Não
34,78%

Sim
59,78%

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 33 – Presenciou o uso da frase                         Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
“Você sabe com quem está falando”? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 Apesar das diferenças apontadas em ambas as pesquisas, ficou constatado 

que persiste a cultura do coronelismo que hoje é conhecida como filhotismo nas 

organizações. 

 

34) Algum servidor público já lhe pediu alguma coisa (um agrado ou uma 
‘propina’) para atender a uma reivindicação que era um direito seu?  

Tabela 34 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando se algum servidor público 
já lhe pediu um agrado ou uma ‘propina’ para atender a uma reivindicação que era seu por direito, Rio 

de Janeiro - 2010 

   Nº de servidores Percentual 

Sim 27 29,35 
Não 60 65,22 
NS/NR 5 5,43 
Total 92 100,00 

      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

O Sr(a). já presenciou o uso da frase "você sabe com 
quem ele está falando?" com outro servidor público 

alguma vez?

Sim
33,2%

NS/NR
25,0%

Não
41,8%
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Algum servidor público já lhe pediu alguma coisa (um 
agrado ou uma 'propina') para atender a uma 

reivindicação que era um direito seu?

Sim
21,7%

NS/NR
25,8%

Não
52,5%

NS/NR
5,43%

Não
65,22%

Sim
29,35%

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 34 - Algum servidor público pediu um             Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
agrado ou uma ‘propina’ para atender a uma  
reivindicação que é seu por direito 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 Ambas as pesquisas apontaram percentuais ainda expressivos na resposta 

SIM, dessa forma, ficou constatado que a corrupção é um fenômeno existente nos 

órgãos públicos e que não pode ser ignorado. 

 

35) O(A) Sr(a) denunciou ou denunciaria o servidor que pediu o ‘agrado’ ou 
‘propina’? 

Tabela 35 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando se já denunciou ou 
denunciaria um servidor que pediu ‘agrado ou ‘propina’, Rio de Janeiro - 2010 

   Nº de servidores Percentual 

Sim 33 35,87 
Não 39 42,39 
NS/NR 20 21,74 
Total 92 100,00 

                       Fonte: Dados da pesquisa. 
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O Sr(a). denunciou ou denunciaria o servidor que pediu  o 
'agrado' ou 'propina'?

Sim
40,0%

NS/NR
31,6%

Não
28,3%

O sr. Já pediu como servidor público alguma coisa (um 
agrado ou uma 'propina') para atender a uma 
reivindicação que era um direito do cidadão?

Sim
18,1%NS/NR

25,6%

Não
56,3%

Sim
35,87%

Não
42,39%

NS/NR
21,74%

Sim
1,09%

Não
92,39%

NS/NR
6,52%

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 35 – Denunciou ou denunciaria um             Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
servidor que pediu ‘agrado’ ou ‘propina’ 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Os percentuais encontrados pela pesquisa da UnB são: 28,3% NÃO e 

40,0% SIM. Na amostra estudada são: 42,39% NÃO e 35,87% SIM. Os dados 

podem constatar a leniência dos servidores públicos para com a corrupção.  

 

36) O(A) Sr(a) já pediu como servidor público alguma coisa (um agrado ou uma 
‘propina’) para atender a uma reivindicação que era um direito do cidadão? 

Tabela 36 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando se já pediu um ‘agrado’ ou 
‘propina’ para atender a uma reivindicação que era um direito do cidadão, Rio de Janeiro - 2010 

   Nº de servidores Percentual 

Sim 1 1,09 
Não 85 92,39 
NS/NR 6 6,52 
Total 92 100,00 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

        

 

 

 

 

 

Gráfico 36 – Já pediu um ‘agrado’ ou ‘propina’               Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
para atender a uma reivindicação que era um  
direito do cidadão 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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O Sr(a). conhece o trabalho da Comissão de Ética do 
Governo Federal, do seu Estado ou do Município?

Sim
24,6%

NS/NR
27,3%

Não
48,1%

Sim
32,61%

Não
60,87%

NS/NR
6,52%

 Os dados coletados pela amostra divergem daqueles obtidos pela UnB, 

onde o SIM representou 18,1% e o NÃO 56,3%. 

4.5 DO SERVIDOR PÚBLICO E O ESTADO 

37) O(A) Sr(a) conhece o trabalho da Comissão de Ética do Governo Federal, 
do seu Estado ou do Município? 

Tabela 37 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando se conhece o trabalho da 
Comissão de Ética do Governo Federal, do seu Estado ou do Município, Rio de Janeiro - 2010 

   Nº de servidores Percentual 

Sim 30 32,61 
Não 56 60,87 
NS/NR 6 6,52 
Total 92 100,00 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 37 - Conhece o trabalho da Comissão            Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
de Ética do Governo Federal, do seu Estado  
ou do Município 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Se considerado o percentual dos que responderam NS/NR somado ao 

percentual que respondeu NÃO, chega-se ao expressivo valor de 67,39% que 

desconhecem o trabalho da Comissão de Ética, este percentual na pesquisa da UnB 

foi de 75,1%, o que denota que o servidor precisar saber o conceito de ética, agir de 

forma ética, bem como saber da existência de um setor específico do governo que 

se ocupa com atividades ligadas ao assunto. 
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Em sua opinião, as decisões da Comissão de Ética (do seu 
Estado ou da União) deveriam ser obrigatórias (ter força 

de lei)?

Sim
32,7%

NS/NR
46,3%

Não
21,0%

NS/NR
26,09%

Não
9,78%

Sim
64,13%

38) Em sua opinião, as decisões da Comissão de Ética (do seu Estado ou da 
União) deveriam ser obrigatórias (ter força de lei)? 

Tabela 38 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando se as decisões da 
Comissão de Ética do seu Estado ou da União deveriam ser obrigatória, ter força de lei, Rio de 

Janeiro - 2010 

   Nº de servidores Percentual 

Sim 59 64,13 
Não 9 9,78 
NS/NR 24 26,09 
Total 92 100,00 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

Gráfico 38 - As decisões da Comissão de Ética do         Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
seu Estado ou da União deveriam ser obrigatórias,  
ter força de lei, Rio de Janeiro - 2010 

Fonte: Dados da pesquisa. 

                       

 Os dados da amostra comparados aos da pesquisa da UnB podem estar 

indicando que o fator grau de escolaridade influenciou de maneira positiva os 

respondentes da amostra da pesquisa, uma vez que na UnB apenas 32,7% 

disseram SIM contra 64,13% da amostra, aqueles que responderam NÃO foram 

21,0% na UnB contra 9,78% da pesquisa. Por outro lado, NS/NR 46,3% na UnB e 

26,09% da amostra, o que pode retratar que tornar leis as decisões da Comissão de 

Ética é um processo que foge às atribuições da Comissão, no entender dos 

respondentes, visto que seria uma intromissão do Poder Executivo nas atribuições 

do Poder Legislativo. Pode ser, ainda, dito que tais números podem estar 

evidenciando um anseio daqueles que desejam ver questões que são tratadas por 

normas internas receberem um enfoque mais severo, sendo analisados no campo 

da justiça.   
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O sr. acha ético um Servidor Público fazer saques em 
dinheiro na boca do caixa do banco com o Cartão do 

governo (cartão corporativo)?

Sim
15,2%NS/NR

26,3%

Não
58,5%

Sim
16,30%

Não
67,39%

NS/NR
16,30%

4.6 PERGUNTAS SITUACIONAIS 

39) O(A) Sr(a) acha ético um Servidor Público fazer saques em dinheiro na 
boca do caixa do banco com o Cartão do Governo (cartão corporativo)?  

Tabela 39 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando se acha ético um Servidor 
Público fazer saques em dinheiro na boca do caixa com o Cartão do Governo (Cartão Corporativo), 

Rio de Janeiro - 2010 

   Nº de servidores Percentual 

Sim 15 16,30 
Não 62 67,39 
NS/NR 15 16,30 
Total 92 100,00 

     Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 39 - Acha ético um Servidor Público             Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
fazer saques em dinheiro na boca do caixa  
com o Cartão do Governo (Cartão Corporativo) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

              

 

 Pode-se afirmar que os percentuais do SIM e do NÃO em ambas as 

pesquisas se aproximam, apenas existe uma diferença de 10% naqueles que 

responderam NS/NR. O fato de o NÃO ter um percentual acentuado, 58,5% na UnB 

e 67,39% na amostra estudada, pode ser explicado pelo desconhecimento de muitos 

servidores públicos acerca das mudanças implementadas nas compras 

governamentais de pequeno vulto que são reguladas pela Lei 4320/64, a qual 

estabeleceu a figura do suprimento de fundos. Já o cartão corporativo tornou mais 

ágil essas aquisições. 
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Se o (a) sr.(a) fosse servidor público(ou político) e tivesse 
um Cartão do Governo para gastar com despesas de 
trabalho,  o sr. gastaria em despesas pessoais (suas)?

Sim
11,5%

NS/NR
30,2%

Não
58,3%

Sim
1,09%

Não
93,48%

NS/NR
5,43%

 40) Se o(a) Sr(a) fosse servidor público (ou político) e tivesse um Cartão do 
Governo para gastar com despesas de trabalho, o(a) Sr(a) gastaria em 
despesas pessoais (suas)?  

 

Tabela 40 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando que se fosse servidor 
público/político e tivesse um Cartão do Governo se gastaria em despesas pessoais, Rio de Janeiro - 

2010 

   Nº de servidores Percentual 

Sim 1 1,09 
Não 86 93,48 
NS/NR 5 5,43 
Total 92 100,00 

            Fonte: Dados da pesquisa. 

 

       

 

 

 

 

 
Gráfico 40 – Usaria o Cartão do Governo para            Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
despesas pessoais 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Pode-se admitir uma quase unanimidade do NÃO dos respondentes da 

amostra. Mas se comparados aos percentuais da pesquisa da UnB, nota-se que 

11,5% dos respondentes afirmaram que utilizariam o cartão corporativo do governo 

em gastos pessoais. Isto é um fato preocupante e denota a antiga cultura do 

patrimonialismo e da corrupção.  
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O sr. está comprando um produto e o negociante oferece 
um desconto se o sr. não pedir nota, qual sua reação?

Aceita
22,4%

NS/NR
53,0%

Denuncia
24,6%

NS/NR
50,00%

Denuncia
29,35%

Aceita
20,65%

41) O(A) Sr(a) está comprando um produto e o negociante oferece um 
desconto se o(a) Sr(a) não pedir nota, qual a sua reação? 

Tabela 41 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados segundo reação, ao comprar um 
produto, em que o negociante oferece um desconto para não emitir a nota fiscal, Rio de Janeiro - 

2010 

 Nº de servidores Percentual 

Aceita 19 20,65 

Denuncia 27 29,35 

NS/NR 46 50,00 

Total 92 100,00 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 41 - Reação, ao comprar um produto,            Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
em que o negociante oferece um desconto  
para não emitir a nota fiscal 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Em ambas as pesquisas os percentuais se aproximam. Preocupa o fato de 

que na pesquisa formulada pela UnB 53,0% NS/NR e na amostra esse percentual foi 

de 50,0%. Como existe um percentual que aceita, fica evidenciado que uma parcela 

considerável de servidores pode estar desconectada do fato de que as compras de 

bens e serviços geram impostos e é com estes impostos que o governo deverá 

proporcionar bem-estar à sociedade civil. Os fatos da resposta Aceita associada à 

resposta NS/NR pode estar demonstrando um alinhamento do agente público com 

os interesses do setor privado, em detrimento aos interesses da sociedade civil.  
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Quando o sr. está vendendo ou comprando uma casa, qual 
o valor o sr. declara?

O de mercado, 
o real
52,9%

NS/NR
32,4%

Abaixo de 
mercado
14,7%

O de 
mercado, 

o real
77,17%

Abaixo de 
mercado
10,87%

NS/NR
11,96%

42) Quando o(a) Sr(a) está vendendo ou comprando uma casa, qual o valor que 
o(a) Sr(a) declara?  

Tabela 42 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados segundo o valor que declara ao vender 
ou comprar uma casa, Rio de Janeiro - 2010 

 Nº de servidores Percentual 

O de mercado, o real 71 77,17 

Abaixo de mercado 10 10,87 

NS/NR 11 11,96 

Total 92 100,00 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

8 

 

 
Gráfico 42 - Valor que declara ao vender         Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
ou comprar uma casa 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Esse comportamento da amostra da pesquisa pode estar indicando um 

grupo mais seleto de servidores, visto que os percentuais constatados pela UnB 

foram de 52,9% para ‘o de mercado, 14,7% para ‘abaixo do mercado’ e 32,4% para 

‘NS/NR’. Mesmo diante desta possibilidade, deve-se ter o cuidado de olhar com 

certo critério o percentual de 10,87% que responderam abaixo do mercado. Este 

percentual na UnB foi de 14, 7% e a análise dos dados pode estar evidenciando que 

o conjunto dos servidores públicos podem estar causando sérios danos ao erário 

público, mas generalizar não é a pretensão desta pesquisa.   
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O sr. já recorreu a um médico conhecido para furar fila do 
SUS?

Sim
15,0%NS/NR

24,9%

Não
60,1%

Sim
17,39%

Não
78,26%

NS/NR
4,35%

43) O(A) Sr(a) já recorreu a um médico conhecido para furar a fila do SUS?  

Tabela 43 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando se já recorreu a um médico 
conhecido para furar a fila do SUS, Rio de Janeiro - 2010 

   Nº de servidores Percentual 

Sim 16 17,39 
Não 72 78,26 
NS/NR 4 4,35 
Total 92 100,00 

    Fonte: Dados da pesquisa. 

        

 

 

 

 

 

 
Gráfico 43 - Recorreu a um médico conhecido            Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
para furar a fila do SUS 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Na comparação dos dados de ambas as pesquisas, a resposta NÃO da UnB 

obteve uma diferença de 18,25% abaixo da amostra pesquisada. No caso do Sim, 

UnB 15,0%, amostra 17,39% e NS/NR, UnB 24,9% e amostra 4,35%. Em primeiro 

lugar deve ser ressaltado a questão do percentuais encontrados, em ambas as 

pesquisas, para o SIM, pois é preocupante, visto que aquele que comete pequenos 

desvios de conduta, por hipótese, pode a vir ser capaz de ousar mais.    
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O seu filho está no período escolar e na empresa onde o sr. 
trabalha existe o material que ele precisa. Com o sr. age:

7,3%

20,3%

49,3%

23,2%

Leva direto o material para casa

Pede autorização ao chefe para
levar o material para casa

Não leva nada para casa

NS/NR
3,26%

83,70%

11,96%

1,09%Leva direto o material para casa

Pede autorização ao chefe
para levar o material para casa

Não leva nada 
para casa

NS/NR

44) O seu filho está no período escolar e na empresa onde o(a) Sr(a) trabalha 
existe o material que ele precisa. Como o(a) Sr(a) age? 

Tabela 44 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando como age quando, em 
período escolar, no trabalho tem o material que o filho precisa, Rio de Janeiro - 2010 

 Nº de servidores Percentual 

Leva direto o material para casa 1 1,09 
Pede autorização ao chefe para levar o 
material para casa 11 11,96 

Não leva nada para casa 77 83,70 

NS/NR 3 3,26 

Total 92 100,00 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Gráfico 44 - Como age quando no trabalho tem o        Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
 material escolar que o filho precisa 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

                        Na comparação dos percentuais com os da UnB, aqueles que 

responderam nada levam para casa totalizaram 83,70%, uma diferença de 34,4%. É 

preocupante encontrar 1,09% de indivíduos que levam direto o material para casa, 

bem como 11,96% que pede autorização ao chefe para levar o material para casa, 

somados os dois valores obtém-se 13,05% de respondentes que ainda se 

comportam como se a coisa pública fosse de sua propriedade, ou seja uma 

materialização do patrimonialismo ficou constatada na amostra pesquisada. Por 

outro lado, deve ser do conhecimento dos servidores públicos a existência de 

serviços sociais nas instituições que têm por objetivo atender necessidades 

materiais e outras dos servidores e dos seus dependentes. Não havendo a 
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O sr. é parado em um rodovia federal em alta velocidade 
pela autoridade de trânsito. Qual sua reação?

23,4%

44,2%

10,3%

22,1%

Tenta convencer o guarda que
não estava correndo

Aceita a multa

Oferece propina

NS/NR

8,70%

77,17%

14,13%

Tenta convencer 
o guarda que não
estava correndo

Aceita a multa

NS/NR

necessidade de se subtrair o material público dos estoques ou daquele que está em 

uso nos setores.   

45)  O(A) Sr(a) é parado em uma rodovia federal em alta velocidade pela 
autoridade de trânsito. Qual a sua reação?  

Tabela 45 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando como age quando é parado 
em uma rodovia federal em alta velocidade pela autoridade de trânsito, Rio de Janeiro - 2010 

 Nº de servidores Percentual 

Tenta convencer o guarda que não 
estava correndo 8 8,70 

Aceita a multa 71 77,17 

Oferece propina 0 0,00 

NS/NR 13 14,13 

Total 92 100,00 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

        

 

 

 

 

 

 
Gráfico 45 - Como age quando é parado em uma          Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
rodovia federal em alta velocidade pela autoridade 
de trânsito 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 É natural que os percentuais das pesquisas sejam divergentes, tendo em 

vista fatores como tamanho das amostras e a localização territorial das mesmas.  

Mas no caso em tela, 8,70% dos entrevistados mesmo diante de uma situação 

afirmativa de que trafegavam em alta velocidade em uma rodovia federal, ainda 

persistem em tentar convencer o guarda de que não estavam correndo. É claro que 

todos tem o direito a defesa, mas uma vez que é sabido que a Polícia Federal utiliza  

equipamentos eletrônicos para a detecção da velocidade na qual os veículos estão 

sendo conduzidos, fica claro que a intenção desses respondentes pode estar ligada 

a questões do tipo: como podemos resolver isto? Uma cerveja, um café não 
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Um membro de sua família está passando mal e o sr. o 
leva a um hospital para a emergência, onde todos 
esperam (na emergência) com uma senha. O sr.:

25,9%

29,6%

11,6%

32,9%

Tenta convencer a atendente que
seu caso é mais grave que os

Aceita a senha e aguarda sua vez

Pergunta se sabe com quem está
falando

NS/NR

27,17%

56,52%

16,30%

Tenta convencer a atendente
que seu caso é  mais grave 

que os demais

Aceita a senha e aguarda
sua vez

NS/NR

resolvem? Ou seja, este percentual pode estar ligado à questão da possibilidade do 

suborno> Deixando claro que a alusão desses fatos não estão tentando denegrir a 

imagem da Polícia Rodoviária Federal, bem como a reputação de seus agente, pelo 

contrário, é uma suposição que aparece para a análise de uma situação onde os 

respondentes, diante de uma situação cientificamente comprovada (radar), podem 

estar apelando para práticas não condizentes com o papel do cidadão que deveriam 

apresentar.  

46) Um membro de sua família está passando mal e o(a) Sr(a) o leva a um 
hospital para a emergência, onde todos esperam (na emergência) com uma 
senha. O(a) Sr(a): 

Tabela 46 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando como age quando leva um 
membro de sua família para a emergência de um hospital, onde todos esperam com uma senha, Rio 

de Janeiro - 2010 

 Nº de 
servidores 

Percentual 

Tenta convencer a atendente que seu caso 
é mais grave que os demais 25 27,17 

Aceita a senha e aguarda sua vez 52 56,52 
Pergunta se sabe com quem está 
falando 0 0,00 

NS/NR 15 16,30 

Total 92 100,00 

        Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 46 – Como age quando leva um membro         Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
da família para a emergência de um hospital, onde 
todos aguardam com uma senha 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 



  

 

116

O sr. já furou fila?

Sim
27,7%NS/NR

32,1%

Não
40,2%

NS/NR
2,17%

Não
58,70

Sim
39,13%

 Nesta situação a questão anteriormente levantada se repete, visto que cabe 

à equipe médica decidir acerca do que é mais urgente. Também ficou registrado que 

a mostra se comportou de forma mais ética que os entrevistados na pesquisa da 

UnB, visto que 56,52% da amostra disse que aceita a senha e aguarda sua vez, 

enquanto que na UnB este percentual foi de 25,6%. 

47) O(A) Sr(a) já furou fila? 

Tabela 47 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando se já furou a fila, Rio de 
Janeiro - 2010 

   Nº de servidores Percentual 

Sim 36 39,13 
Não 54 58,70 
NS/NR 2 2,17 
Total 92 100,00 

               Fonte: Dados da pesquisa. 

 

        

 

 

 

 

 

Gráfico 47 – Furou a fila                                               Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Na comparação dos dados de ambas as pesquisas, os percentuais das duas 

primeiras respostas se aproximam e o da terceira NS/NR superior em 29.93% a 

favor da pesquisa da UnB. É de reconhecimento público o comportamento do 

brasileiro que quer ter vantagem em tudo, a famosa ‘lei de Gérson’, bem como o já 

consagrado ‘jeitinho brasileiro’. Mas o que esta análise se propõe é alcançar aquilo 

que se em encontra por trás dos números, bem como levando em consideração que 

o comportamento de indivíduos da amostra pode estar tendo repercussão em outros 

campos da vida social e profissional desse conjunto da amostra. Sendo assim, quem 
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O Sr. declara corretamente seus rendimentos e ganhos 
ao fisco/à Receita Federal?

Sim
50,4%

NS/NR
35,2%

Não
14,4%

NS/NR
3,26%

Não
6,52%

Sim
90,22%

garante que a ‘lei de Gérson’ não é aplicada nos bastidores as repartições públicas 

onde tais respondentes atuam?    

48) O(A) Sr(a) declara corretamente seus rendimentos e ganhos ao fisco/à 
Receita Federal? 

Tabela 48 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando se declara seus 
rendimentos e ganhos ao fisco/à Receita Federal, Rio de Janeiro - 2010 

   Nº de servidores Percentual 

Sim 83 90,22 
Não 6 6,52 
NS/NR 3 3,26 
Total 92 100,00 

                          Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 48 – Declara os ganhos ao fisco/à Receita         Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
Federal 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 O comportamento dos respondentes da amostra, mais uma vez difere, em 

muito, daquele apurado na pesquisa da UnB. Fica sempre um porém quando é 

identificado um percentual pequeno, mas não inexpressivo, de indivíduos que  a 

uma questão de importância declara que NÃO. Podendo-se, dessa forma, inferir 

como feito na questão anterior. Agora surge um agravante, a amostra é composta 

por 33,7% que ganham entre 5 a 10 salários e de 47,53% que ganham acima de 10 

salários, isto aliado ao fato de a amostra ser composta de 83% de respondentes com 

curso superior. O porém reside no fato de que o percentual dos que responderam 

NÃO, para esta amostra, deveria ser muito próximo a zero ou nulo. 
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Se o (a) sr.(a) fosse servidor público(ou político) e 
pudesse contratar um parente (seu) ou sua esposa (ou 
marido) para trabalhar com o (a) sr.(a), o sr. contrataria?

Sim
32,1%

NS/NR
32,4%

Não
35,4%

Sim
36,96%

Não
55,43%

NS/NR
7,61%

49) Se o(a) Sr(a) fosse servidor público (ou político) e pudesse contratar um 
parente (seu) ou sua esposa (ou marido) para trabalhar com o(a) Sr(a), o(a) 
Sr(a) contrataria? 

Tabela 49 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados informando que sendo servidor público 
(político) se contrataria um parente ou seu cônjuge para trabalhar, Rio de Janeiro - 2010 

 Nº de servidores Percentual 

Sim 34 36,96 

Não 51 55,43 

NS/NR 7 7,61 

Total 92 100,00 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 49 – Contratar parente ou cônjuge para           Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 
trabalhar 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

  Os dados revelam que no âmago um percentual acentuado dos 

respondentes apóiam e adotariam o nepotismo. Mas a grande maioria disse 

conhecer o conceito de ética e ser ética, porém quando se trata dos seus interesses 

pessoais comporta-se de forma antagônica. Este fato também ficou registrado pela 

pesquisa da UnB. 
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Qual a sua escolaridade?

7,6% 8,5%

24,4%

15,5%

19,3%

24,7%

Até 4ª
série

Até 8ª
série

Até 2º
grau

Superior
incom.

Superior
completo

NS/NR

82,61%

6,52%10,87%

Até 2º grau Superior incompleto Superior Completo

4.7 INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS 

50. Qual a sua escolaridade? (ler as respostas): 

Tabela 50 - Distribuição dos servidores públicos entrevistados por nível de escolaridade, Rio de 
Janeiro - 2010 

   Nº de servidores Percentual 

Analfabeto 0 0,00 

Até 4ª série 0 0,00 

Até 8ª série 0 0,00 

Até 2º grau 10 10,87 

Superior incompleto 6 6,52 

Superior Completo 76 82,61 

NS/NR 0 0,00 
Total 92 100,00 

                           Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 50 – Nível de escolaridade 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 O grau de escolaridade da amostra pesquisada superando em 63,31% os 

respondentes da pesquisa da UnB que declararam possuir o curso superior 

completo.    
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Atualmente o/a Sr(a):

91,8%

0,2%

0,1%

0,3%

7,6%

Possui Trabalho Fixo

Trabalha, mas não é fixo (bicos)

Estudante

Outro

NS/NR

95,65%

2,17%

2,17%

Possui
trabalho fixo

Aposentado

Outro

51. Atualmente o(a) Sr(a):  

Tabela 51 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados segundo situação junto ao mercado de 
trabalho, Rio de Janeiro - 2010 

   Nº de servidores Percentual 

Possui trabalho fixo 88 95,65 

Trabalha, mas não é fixo(bicos) 0 0,00 

Desempregado 0 0,00 

Aposentado 2 2,17 

Estudante 0 0,00 

Dona de casa 0 0,00 

Outro 2 2,17 
Total 92 100,00 

       Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 51 – Situação junto ao mercado de trabalho         Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A amostra obteve êxito em entrevistar cerca de 98,73% dos respondentes 

considerados servidores públicos os dois que aparecem na composição da amostra 

referem-se a pessoas que ocupam cargo de confiança. 
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Renda familiar

8,3%

16,0%

33,8%

28,1%

6,1%

7,7%

1 Salários Mínimo

de 1 S.M. à 2 S.M.

de 3 à 5 S.M.

de 5 S.M.à 10 S.M.

Acima de 10 S.M.

NS/NR

4,35%

14,13%

33,70%

47,83%

De 1 a 2
salários mínimos

De 3 a 5
salários mínimos

De 5 a 10
salários mínimos

Acima de 10
salários mínimos

52. Qual a sua renda? 

Tabela 52 – Distribuição dos servidores públicos entrevistados segundo faixa salarial, Rio de Janeiro - 
2010 

   Nº de servidores Percentual 

Até 1 salário mínimo 0 0,00 

De 1 a 2 salários mínimos 4 4,35 

De 3 a 5 salários mínimos 13 14,13 

De 5 a 10 salários mínimos 31 33,70 

Acima de 10 salários mínimos 44 47,83 
Total 92 100,00 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 52 – Faixa salarial                                            Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A distribuição da amostra contemplou respondentes em quatro faixas 

salariais que mantiveram o equilíbrio da amostra. Sendo bem diferenciada em 

relação à pesquisa da UnB.  

 

53. Na sua opinião, os fins justificam os meios (pode-se fazer qualquer coisa 
para se atingir o objetivo desejado)? 

Tabela 53 – Distribuição da opinião dos servidores públicos entrevistados referente a expressão de 
Maquiavel “Os fins justificam os meios”, Rio de Janeiro - 2010 

 Nº de servidores Percentual 

Sim 2 2,17 

Não 88 95,65 

NS/NR 2 2,17 

Total 92 100,00 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
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Sim
2,17%

Não
95,65%

NS/NR
2,17%

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 53 – Opinião quanto a expressão “Os fins          Gráfico 54 – Opinião quanto a expressão “Os  
justificam os meios”                                                          fins justificam os meios” 
 

Fonte: Dados da pesquisa.                                                Fonte: Dados da pesquisa da UnB 2008. 

 

               Para melhor ilustrar a análise e a comparação foi inserido o gráfico obtido 

com as respostas da pesquisa realizada pela UnB em 2008. A discordância dos 

percentuais é flagrante e, na UnB, é preocupante que 11,0% respondam que SIM. 

Na amostra desta pesquisa apenas 2,17% informaram SIM, mas fica a pergunta: 

Onde está situado esse percentual da amostra, na base da pirâmide, no meio, ou no 

topo da escala hierárquica? Como um percentual expressivo de respondentes 

informou que possui curso superior completo, pode-se inferir que a possibilidade de 

parte desses 2,17% esteja compondo essa parcela da amostra e que possam vir a 

interferir, de forma não ética, na vida das instituições públicas nas quais 

desempenham suas atividades.  

                  Por outro lado, embora persistindo um percentual reduzido de servidores 

com culturas patrimonialista e corrupta, esse percentual pode estar evidenciando a 

diminuição da influência dessas culturas em um grande centro onde estão lotados 

servidores com qualificação.      

 

4.8 CRUZAMENTO DE DADOS 

Foram realizados quatro tipos de cruzamentos de dados da pesquisa 

envolvendo gênero, faixa etária, escolaridade e renda, estando estes dados 

disponíveis no Apêndice B. 

Na sua opinião, os fins justificam os meios (pode-se fazer 
qualquer coisa para se atingir o objetivo desejado)?

Sim
11,0%

NS/NR
33,6%

Não
55,4%
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Alguns resultados devem ser aqui citados, reconhecendo-se que a 

explanação da totalidade dos dados constantes do Apêndice B traria a necessidade  

da elaboração de uma nova dissertação. 

Dessa forma, serão citados, como exemplo, quatro resultados obtidos, 

conforme abaixo: 

1 – Na pergunta “Como o cargo público foi obtido”, os percentuais de 

mulheres que obtiveram o cargo público por indicação de amigos ou por nepotismo 

são superiores aos dos homens, apesar de ter sido constatado que o número de 

respondentes do gênero feminino foi maior. 

2 – Na comparação  entre as repostas dos gêneros à questão n° 8 “Em sua 

opinião os servidores atuam de que forma?” O percentual de mulheres que 

responderam “para agradar a si mesmo ou a familiares” (nepotismo) e o “para 

agradar políticos” é superior ao do gênero masculino. 

3 – Na comparação entra a questão 52 “Qual a sua renda” X a questão 18 

“O Sr(a) se considera ético(a)?” foi interessante identificar que no percentuais 

daqueles que responderam ter renda superior a 10 salários mínimos 2,27% 

responderam que NÃO e 11,36% responderam ÀS VEZES.  

4 – Levando-se em consideração gênero e escolaridade, em termos 

percentuais os homens apresentaram 86,11% de curso superior completo enquanto 

as mulheres totalizaram 80,36%.  
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5 CONCLUSÃO 

 O objetivo desta pesquisa foi identificar a percepção dos servidores dos 

órgãos do Poder Executivo Federal, na cidade do Rio de Janeiro, acerca dos valores 

éticos na Administração Pública Federal. Para tanto foi aplicado o questionário que 

trata de valores éticos a noventa e dois servidores dos órgãos acima citados, 

seguindo a mesma metodologia da pesquisa realizada pela Universidade de Brasília, 

em 2008, para a Comissão de Ética Pública da Presidência da República.  

               Quanto ao referêncial teórico, em primeiro lugar, foram evidenciadas as 

relações existentes entre valores éticos e patrimonialismo, uma vez que a presença 

do segundo como traço cultural da sociedade brasileira impede que os valores éticos 

possam ser os paradigmas norteadores da conduta do cidadão enquanto agente 

público e privado. Por outro lado, ao se verificar as respostas dos servidores ao 

questionário, ficou constatado que, na amostra pesquisada, ainda existem indivíduos 

que: estão voltados para o atendimento dos seus próprios interesses, declararam 

que possuem baixo índice de associativismo, não sabem distinguir ambiente público 

do privado, declararam que se utilizam de bens móveis públicos para o atendimento 

de necessidades da família e um pequeno percentual que acredita que os fins 

justificam os meios.         

Em segundo lugar, o referencial teórico buscou evidenciar as relações 

existentes entre valores éticos e corrupção. Tendo sido constatado, através da 

pesquisa que: percentual elevado da amostra já ouviu falar sobre ética, bem como 

entende o seu significado; há aqueles que não se consideram éticos; os servidores 

que compõem a amostra comportam-se de acordo com o Continuum de Barbosa  

(2006), oscilando entre o favor, o ‘jeito’ e a corrupção; um percentual declarou não 

ter tido receio em ser punido por descumprimento da lei; há quem já pediu propina 

para atender a direitos do cidadão e há aqueles que afirmaram que os fins justificam 

os meios. 

Do exposto, entende-se que o desrespeito aos princípios éticos é uma das 

causas do fenômeno da corrupção na sociedade brasileira. Em face das raízes 

culturais do fenômeno estarem arraigadas à sociedade, bem como os fatos 

constatados na pesquisa apontam para que, na amostra estudada, a corrupção está 

permeando o comportamento de parcela dos servidores pesquisados.  
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Com relação a evidenciar as relações existentes entre valores éticos e 

controle social, de acordo com dados da pesquisa, um percentual dos servidores 

que compõem a amostra percebe que: o atendimento do interesse público não é 

unanimidade; os servidores públicos, em geral, não estão qualificados para o 

trabalho que exercem; os Serviços Públicos no Brasil são amadores ou 

semiprofissionais; o tempo do servidor está voltado para o atendimento do seu 

interesse pessoal; e percentual elevado considera que os seus direitos não são 

respeitados pelo Estado. 

Ao evidenciar as relações existentes entre valores éticos e controle interno, 

ficou constatado que a debilidade dos controles é causada pela dimensão que o 

Estado adquiriu ao longo do tempo, tendo a máquina administrativa capturado os 

direitos da sociedade civil e não retribuindo à coletividade o bem-estar necessário.  

Por outro lado, o fato de a estrutura de controle ser interna à máquina 

administrativa causa um antagonismo, visto que quem decide, dirige e chefia é o 

mesmo agente público que tem sob suas ordens os elementos que estão 

incumbidos de fiscalizar e controlar os órgãos onde prestam serviços. Isto é legal, 

visto estar estabelecido em lei, porém não é ético. 

 Na amostra estudada ficou evidenciado que um percentual elevado dos 

respondentes entende que o Estado não respeita os seus direitos e esse fato 

deveria ser combatido através da existência de mecanismos de controle com a força 

necessária para impor à administração pública limites em sua atuação, bem como 

fazer com que a máquina burocrática estatal fosse dirigida ao atendimento das 

necessidades da sociedade civil, coibindo, dessa forma, todos os desvios de 

conduta dos gestores públicos.  

             Um Estado que surgiu sem que existisse uma sociedade civil autêntica e 

senhora dos seus destinos, governado por uma nobreza patrimonialista e voltada 

para extrair da terra recém descoberta suas riquezas, menosprezando suas 

possibilidades de crescimento, fez surgir uma sociedade civil débil, dependente do 

seu tutor, em todas as suas necessidades, as quais não são atendidas e da qual se 

mantém distanciada.  

Há que ser ressaltado que na amostra pesquisada foram evidenciados 

percentuais de servidores que não se consideram éticos, que se utilizam do ‘jeitinho 

brasileiro’, descumprem as leis, estão voltados para os seus próprios interesses, 

consideram os Serviços Públicos no Brasil amadores e semi-profissionais e 
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entendem que o Estado não atende os seus direitos de cidadãos. Esses são os 

requisitos necessários a se criar, no servidor público, uma mentalidade contrária a 

accountability.  

 O sexto e último objetivo específico foi comparar os resultados obtidos pela 

Pesquisa de Valores Éticos realizada pela Universidade de Brasília, em 2008, com 

os resultados extraídos da aplicação do mesmo questionário em servidores de 

órgãos do Poder Executivo Federal na cidade do Rio de Janeiro. 

Este objetivo foi alcançado com o trabalho desenvolvido no Capítulo 9 desta 

dissertação intitulado “Análise e comparação de dados”. No capítulo citado foram 

apresentados os percentuais obtidos com a amostra estudada e feita a correlação 

com os resultados apresentados pelos pesquisadores da UnB. 

Com relação às suposições, a primeira suposição refere-se a se os 

servidores públicos federais conhecem o conceito de ética. O que ficou evidenciado 

nesta pesquisa foi que de acordo com a questão “16 O(A) Sr(a) entende o 

significado de Ética?” por se tratar de uma amostra onde quase 83% dos 

respondentes possuem curso superior completo, é natural que um percentual muito 

expressivo dos respondentes conheça o conceito de ética.  

 A segunda suposição da pesquisa está relacionada a se os servidores 

públicos federais, em o seu relacionamento individual com o Estado, burlam as 

normas e leis para solucionar os seus problemas pessoais. Os dados constantes da 

questão “19 O(A) Sr(a) já deixou de seguir a lei?” expressam o comportamento dos 

respondentes perante a situações onde os seus interesses e os interesses do 

Estado se chocam, dessa forma, restou evidenciado que um percentual considerável 

dos respondentes, 45,65%, confirmam parcialmente a segunda suposição desta 

pesquisa, tendo em vista que o percentual acima apontado afirmou que já deixaram 

de seguir a lei.     

A terceira suposição buscou identificar se os servidores públicos federais 

entendem que o Serviço Público está habilitado para desempenhar as suas 

atribuições.  

  Retornando à análise e comparação de dados constantes do Capítulo 9, é 

precisamente na questão “10 Os Serviços Públicos, no Brasil, em geral são, na sua 

opinião” que ficou evidenciado que 60,42% entendem que não se tratam de serviços 

públicos plenamente qualificados, que podem ser reforçados pelo percentual de 
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4,17% daqueles que NS/NR. Este fato é preocupante, apesar da amostra estudada 

ser numericamente inferior àquela pesquisada pela UnB, em 2008.  

             Para a amostra estudada foram constatados os seguintes percepções: 

persistem as culturas do patrimonialismo,  do nepotismo e da corrupção; o interesse 

público não é prioridade unanime entre os respondentes; nem todos trabalham 

seguindo bases legais; na opinião da maioria os Serviços Públicos  não são 

profissionais;  percentual elevado conhece o conceito de ética; percentual 

representativo não se considera ético; nem todos são participativos em suas 

comunidades; há a percepção de que o Estado não respeita os direitos dos 

cidadãos; recorre-se ao ‘jeitinho brasileiro’; já ocorreu tentativa de corrupção por 

parte de outro servidor; há quem usufrua de bens de estoque da repartição; e existe 

um pequeno percentual que acredita que os fins justificam os meios; 

            O diferencial entre ambas as pesquisas foi o público alvo estudado. No caso 

da Pesquisa sobre Valores Éticos levada a efeito pela UnB, o público alvo foi a 

amostra composta por 1027 servidores públicos situados no Distrito Federal e seis 

Estados da Federação. Devendo ser levado em consideração que o termo servidor 

público é abrangente, pois se refere a servidores dos três poderes (Executivo, 

Legislativo e Judiciário) em seus três níveis (Municipal, Estadual e Federal). Na 

pesquisa realizada o público alvo foi específico, ou seja, foi pesquisada uma amostra 

composta de 92 (noventa e dois) servidores de cinco órgãos do Poder Executivo 

Federal localizados na cidade do Rio de Janeiro. 

          Apesar das diferenças entre os tamanhos das amostra, ficou constatado que 

as percepções dos servidores de ambas as amostras são recorrentes, fato este que 

demanda por ações no nível estratégico da Administração Pública Federal. 

5.1 RECOMENDAÇÕES 

         Isto posto, ficam as seguintes sugestões para pesquisas futuras que venham a 

abordar o mesmo tema ou assuntos a ele relacionados: 

          1 – Desenvolver pesquisas, de âmbito nacional, com servidores oriundos do 

mesmo Poder da União, Estados e Municípios; 

         2 -  Estabelecer comparações entre as pesquisas citadas; e 

          3 - De acordo com os resultados obtidos nas pesquisas, devem ser 

formuladas e/ou revistas normas, regulamentos e leis, bem como a revisão do 
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gerenciamento dos órgãos públicos para possibilitar o incremento dos valores éticos 

na Administração Pública. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

01) Sexo   1. Homem  2. Mulher 

02) Qual a sua naturalidade? ______________ 

 

Parte I: Do Servidor com o Estado 

03) Qual a sua idade? 

04) Como o seu cargo público foi obtido? 

  1. Por concurso  

  2. Indicação de amigos  

  3. Contatos políticos   

       4. Por indicação de membros da família (nepotismo) 

       5. Não sabe/N.R.  

05) Há quanto tempo o(a) senhor(a) é servidor(a) público(a)? 

  1. 1 ano     2. De 1 a 5 anos  

  3. De 5 a 10 anos     4. Há mais de 10 anos  

  5. Não sabe/N.R.    

06) Em sua opinião, a maioria dos servidores são contratados de que forma?   

   1. Por concurso    2. Indicação de amigos 

   3. Contatos políticos    4. Por indicação de membros da família       
              nepotismo)  

       5. Não sabe/N.R.  

07) Em sua opinião, os servidores estão voltados para o interesse público?   

   1. Sim    2. Não    3. Não sabe/N.R. 

08) Em sua opinião, os servidores atuam de que forma?   

  1. Dentro da lei   

       2. Para agradar os políticos que os indicaram 

       3. Para beneficiar os amigos    

       4. Para agradar a si mesmo ou sua família (nepotismo) 

       5. Não sabe/N.R.   

09) Em sua opinião, os servidores públicos, em geral, são qualificados para o 
trabalho que exercem?   

   1. Sim    2. Não    3. Não sabe/N.R.  
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10) Os Serviços Públicos, no Brasil, em geral são, na sua opinião: 

       1. Profissionais                                        2. Amadores 

       3. Semi-profissionais                               4. Não sabe/N.R. 

11) Como o(a) Senhor(a) vê sua profissão? 

       1. Com orgulho  

       2. Com autoridade do Estado  

       3. Como qualquer outra  

       4. Com desprezo 

       5. Não sabe/N.R. 
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Parte II: Do Servidor com seu Ambiente 

12) Você já ouviu falar sobre Ética?   

         1. Sim     2. Não      3. Não sabe/N.R. 

13) Quando você ouviu falar sobre Ética, pela primeira vez? 

         1. Na infância                                         2. Na juventude 

         3. Na maturidade                                        4. Não sabe/N.R.  

14) Em que circunstância e/ou contexto?  

        1. No trabalho  2. Na rua/no mercado 

       3. Na igreja  4. Em uma campanha política 

       5. No rádio ou TV   6. Em casa 

        7. Não sabe/N.R.   

15) Por parte de quem?  

       1. De um professor           2. De um Padre/Pastor 

       3. De seus pais/parentes              4. De seu chefe 

       5. De um político            6. Não sabe/N.R. 

16) O(A) Sr(a) entende o significado de Ética ?  

       1. Sim         2. Não    3. Não sabe/N.R. 

17) O que é ser Ético?  

       1. Ser honesto            2. Estar e agir dentro da lei 

       3. Não mentir ou faltar com a verdade      4. Não sabe/N.R. 

18) O(A) Sr(a) se considera ético?  

       1. Sim         2. Não    3 Às vezes 

19) O(A) Sr(a) já deixou de seguir a lei?  

       1. Sim         2. Não    3. Não sabe/N.R. 

20) Quantas vezes?  

       1. Poucas vezes  2. Muitas vezes 

        3. Inúmeras vezes  4. O tempo todo  

21) Em qual área?  

  1. No trânsito  

  2. Em declarações para o fisco 

  3. Jogando lixo na rua ou nos parques 

  4. Com seus empregados/empregadas 
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  5. Todas as anteriores 

  6. Não sabe/N.R. 

22) Por qual razão o(a) Sr(a) deixou de cumprir a lei:  

  1. Por desconhecimento da lei  2. As leis são muito confusas  

  3. Por discordar de muitas leis  4. As leis são muito detalhadas 

  5. As leis são de difícil cumprimento  6. Não sabe/N.R.  

23) O(A) Sr(a) teve receio de ser punido ao deixar de cumprir a lei? 

   1. Sim    2. Não     3. Não sabe/N.R. 

24) O(A) Sr(a) participa de alguma associação ou atividade com vizinhos ou com 
outros cidadãos por uma causa comum?  

   1. Sim    2. Não     3. Não sabe/N.R. 

25) Na maior parte do tempo, o(a) Sr(a) atua voltado para: 

   1. Interesse da comunidade  

   2. Para o seu interesse individual (buscando seus próprios interesses e  

               necessidades) 

         3. Não sabe/N.R. 

26) O(A) Sr(a) considera que seus direitos de cidadão são respeitados pelo Estado?  

   1. Sim    2. Não     3. Não sabe/N.R. 

27) O(A) Sr(a) entende a diferença entre o ambiente público(Estado) e o ambiente 
privado (a sua família e o lar)?  

   1. Sim    2. Não     3. Não sabe/N.R. 
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Parte III: Do servidor como usuário 

28) Quando o(a) Sr(a) vai a um órgão público, os servidores, na sua visão:  

   1. Aplicam a lei corretamente    

     2. Aplicam a lei com parcialidade 

   3. Dão a impressão que desconhecem a lei 

        4. Não sabe/N.R. 

29) Quando o(a) Sr(a) é informado que um pedido seu não foi autorizado ou 
atendido, o(a) Sr(a):  

         1. Aceita                               2. Insiste em seu pedido 

         3. Apela para o ‘jeitinho brasileiro’           4. Fala com algum 
conhecido  

         5. Não sabe/N.R. 

30) O(A) Sr(a) costuma recorrer ao ‘jeitinho brasileiro’? 

       1. Sim         2. Não    3. Não sabe/N.R. 

31) O(A) Sr(a) considera correto usar o ‘jeitinho brasileiro’?  

       1. Sim         2. Não    3. Não sabe/N.R. 

32) Se mesmo recorrendo ao ‘jeitinho’, seu pedido não é atendido, o que o(a) Sr(a) 
faz?  

        1. Oferece um agrado (presente)   . 

        2. Oferece dinheiro 

        3. O(A) Sr(a) se oferece para fazer um favor para ele         

        4. Não sabe/N.R. 

33) O(A) Sr(a) já presenciou o uso da frase: “Você sabe com quem está falando?” 

        1. Sim         2. Não    3. Não sabe/N.R. 

34) Algum servidor público já lhe pediu alguma coisa (um agrado ou uma ‘propina’) 
para atender a uma reivindicação que era um direito seu?  

        1. Sim         2. Não    3. Não sabe/N.R. 

35) O(A) Sr(a) denunciou ou denunciaria o servidor que pediu o ‘agrado’ ou 
‘propina’? 

        1. Sim         2. Não    3. Não sabe/N.R. 

36) O(A) Sr(a) já pediu como servidor público alguma coisa (um agrado ou uma 
‘propina’) para atender a uma reivindicação que era um direito do cidadão? 

        1. Sim         2. Não    3. Não sabe/N.R. 
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Parte IV: Do Servidor Público e o Estado 

37) O(A) Sr(a) conhece o trabalho da Comissão de Ética do Governo Federal, do 
seu Estado ou do Município? 

        1. Sim         2. Não    3. Não sabe/N.R. 

38) Em sua opinião, as decisões da Comissão de Ética (do seu Estado ou da União) 
deveriam ser obrigatórias (ter força de lei)? 

        1. Sim         2. Não    3. Não sabe/N.R. 

 

 

 



  

 

140

Parte V: Perguntas Situacionais (Situações/Casos Concretos) 

39) O(A) Sr(a) acha ético um Servidor Público fazer saques em dinheiro na boca do 
caixa do banco com o Cartão do Governo (cartão corporativo)?  

       1. Sim         2. Não    3. Não sabe/N.R. 

40) Se o(a) Sr(a) fosse servidor público (ou político) e tivesse um Cartão do Governo 
para gastar com despesas de trabalho, o(a) Sr(a) gastaria em despesas pessoais 
(suas)?  

       1. Sim         2. Não    3. Não sabe/N.R. 

41) O(A) Sr(a) está comprando um produto e o negociante oferece um desconto se 
o(a) Sr(a) não pedir nota, qual a sua reação? 

       1. Aceita        2. Denuncia   3. Não sabe/N.R. 

42) Quando o(a) Sr(a) está vendendo ou comprando uma casa, qual o valor que o(a) 
Sr(a) declara?  

       1. O de mercado, o real        2. Abaixo de mercado 

   3. Não sabe/N.R. 

43) O(A) Sr(a) já recorreu a um médico conhecido para furar a fila do SUS?  

        1. Sim         2. Não    3. Não sabe/N.R. 

44) O seu filho está no período escolar e na empresa onde o(a) Sr(a) trabalha existe 
o material que ele precisa. Como o(a) Sr(a) age? 

       1. Leva direto o material pra casa  

   2. Pede autorização ao chefe para levar o material para casa 

   3. Não leva nada para casa 

   4. Não sabe/N.R. 

45)  O(A) Sr(a) é parado em uma rodovia federal em alta velocidade pela autoridade 
de trânsito. Qual a sua reação?  

        1. Tenta convencer o guarda que não estava correndo 

        2. Aceita a multa 

        3. Oferece propina 

    4. Não sabe/N.R. 
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46) Um membro de sua família está passando mal e o(a) Sr(a) o leva a um hospital 
para a emergência, onde todos esperam (na emergência) com uma senha. O(a) 
Sr(a): 

        1. Tenta convencer a atendente que seu caso é mais grave que os demais 

        2. Aceita a senha e aguarda sua vez 

        3. Pergunta se sabe com quem está falando 

    4. Não sabe/N.R. 

47) O(A) Sr(a) já furou fila? 

        1. Sim         2. Não    3. Não sabe/N.R. 

48) O(A) Sr(a) declara corretamente seus rendimentos e ganhos ao fisco/à Receita 
Federal? 

        1. Sim         2. Não    3. Não sabe/N.R. 

49) Se o(a) Sr(a) fosse servidor público (ou político) e pudesse contratar um parente 
(seu) ou sua esposa (ou marido) para trabalhar com o(a) Sr(a), o(a) Sr(a) 
contrataria? 

        1. Sim         2. Não    3. Não sabe/N.R. 
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Parte VI: Profissão, Escolaridade e Renda 

50. Qual a sua escolaridade? (ler as respostas):  

         1. Analfabeto  2. Até 4ª série 

         3. Até 8ª série  4. Até 2º grau  

         5. Superior incompleto  6. Superior completo 

        7. Não sabe/N.R. 

51. Atualmente o(a) Sr(a):  

         1. Possui trabalho fixo  2. Trabalha, mas não é fixo(bicos) 

         3. Desempregado  4. Aposentado  

         5. Estudante  6. Dona de casa 

         7. Outro 

52. Qual a sua renda? 

       1. Até 1 salário mínimo  2. De 1 a 2 salários mínimos 

       3. De 3 a 5 salários mínimos  4. De 5 a 10 salários mínimos 

       5. Acima de 10 salários mínimos 

53. Na sua opinião, os fins justificam os meios (pode-se fazer qualquer coisa para se 
atingir o objetivo desejado)? 

        1. Sim         2. Não    3. Não sabe/N.R. 
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APÊNDICE B – CRUZAMENTOS DE DADOS 

Questão 1 – Sexo X Questão 3. Idade (Faixa Etária) 

 

 
Sexo 

Total 
Homem Mulher 

18 a 29 anos nº de servidores 4 5 9 
  %sexo 11,11 8,93 9,78 
30 a 44 anos nº de servidores 9 20 29 
  %sexo 25,00 35,71 31,52 
45 a 59 anos nº de servidores 18 28 46 
  %sexo 50,00 50,00 50,00 
60 anos e mais nº de servidores 3 1 4 
  %sexo 8,33 1,79 4,35 
NS/NR nº de servidores 2 2 4 
  %sexo 5,56 3,57 4,35 
Total nº de servidores 36 56 92 
  %sexo 100,00 100,00 100,00 
 
Questão 1 – Sexo X Questão 4. Como o seu cargo foi obtido? 

 

 
Sexo 

Total 
Homem Mulher 

Por concurso nº de servidores 27 34 61 
  %sexo 75,00 60,71 66,30 
Indicação de amigos nº de servidores 3 8 11 
  %sexo 8,33 14,29 11,96 
Contatos Políticos nº de servidores 0 0 0 
  %sexo 0,00 0,00 0,00 
Por indicação de membros da família (nepotismo) nº de servidores 2 3 5 
  %sexo 5,56 5,36 5,43 
NS/NR nº de servidores 4 11 15 
  %sexo 11,11 19,64 16,30 
Total nº de servidores 36 56 92 
  %sexo 100,00 100,00 100,00 
 
Questão 1 – Sexo X Questão 5. Há quanto tempo o (a) sr(a) é servidor (a) público(a)? 
 

 
Sexo 

Total 
Homem Mulher 

1 ano nº de servidores 0 2 2 
  %sexo 0,00 3,57 2,17 
De 1 a 5 anos nº de servidores 9 15 24 
  %sexo 25,00 26,79 26,09 
De 5 a 10 anos nº de servidores 2 7 9 
  %sexo 5,56 12,50 9,78 
Há mais de 10 anos nº de servidores 22 29 51 
  %sexo 61,11 51,79 55,43 
NS/NR nº de servidores 3 3 6 
  %sexo 8,33 5,36 6,52 
Total nº de servidores 36 56 92 
  %sexo 100,00 100,00 100,00 
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Questão 1 – Sexo X Questão 8. Em sua opinião, os servidores atuam de que forma? 
 

 
Sexo 

Total 
Homem Mulher 

Dentro da lei nº de servidores 30 43 73 
  %sexo 83,33 69,35 74,49 
Para agradar os políticos que os indicaram nº de servidores 0 3 3 
  %sexo 0,00 4,84 3,06 
Para beneficiar os amigos nº de servidores 0 4 4 
  %sexo 0,00 6,45 4,08 
Para agradar a si mesmo ou sua família (nepotismo) nº de servidores 

2 6 8 
  %sexo 5,56 9,68 8,16 
NS/NR nº de servidores 4 6 10 
  %sexo 11,11 9,68 10,20 
Total nº de servidores 36 62 98 
  %sexo 100,00 100,00 100,00 
 
 
Questão 1 – Sexo X Questão 9. Em sua opinião, os servidores públicos, em geral, estão qualificados para o trabalho 
que exercem? 
 

 
Sexo 

Total 
Homem Mulher 

Sim nº de servidores 18 30 48 
  %sexo 50,00 50,85 50,53 
Não nº de servidores 17 25 42 
  %sexo 47,22 42,37 44,21 
NS/NR nº de servidores 1 4 5 
  %sexo 2,78 6,78 5,26 
Total nº de servidores 36 59 95 
  %sexo 100,00 100,00 100,00 
 
 
Questão 1 – Sexo X Questão16. O Sr(a) entende o significado de Ética? 
 

 
Sexo 

Total 
Homem Mulher 

Sim nº de servidores 35 53 88 
  %sexo 97,22 94,64 95,65 
Não nº de servidores 0 0 0 
  %sexo 0,00 0,00 0,00 
NS/NR nº de servidores 1 3 4 
  %sexo 2,78 5,36 4,35 
Total nº de servidores 36 56 92 
  %sexo 100,00 100,00 100,00 
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Questão 1 – Sexo X Questão 17. O que é ser Ético? 
 

 
Sexo 

Total 
Homem Mulher 

Ser honesto nº de servidores 16 22 38 
  %sexo 39,02 30,99 33,93 
Estar e agir dentro da lei nº de servidores 21 34 55 
  %sexo 51,22 47,89 49,11 
Não mentir ou faltar com a verdade nº de servidores 4 10 14 
  %sexo 9,76 14,08 12,50 
NS/NR nº de servidores 0 5 5 
  %sexo 0,00 7,04 4,46 
Total nº de servidores 41 71 112 
  %sexo 100,00 100,00 100,00 
 
 
 
 
Questão 1 – Sexo X Questão 18. O Sr(a). se considera Ético? 
 

 
Sexo Total 

Homem Mulher  

Sim nº de servidores 30 45 75 
  %sexo 83,33 80,36 81,52 
Não nº de servidores 1 2 3 
  %sexo 2,78 3,57 3,26 
Às vezes nº de servidores 5 9 14 
  %sexo 13,89 16,07 15,22 
NS/NR nº de servidores 0 0 0 
  %sexo 0,00 0,00 0,00 
Total nº de servidores 36 56 92 
  %sexo 100,00 100,00 100,00 
 
 
 
Questão 1 – Sexo X Questão 19. O Sr(a). já deixou de seguir a lei? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sexo 

Total 
Homem Mulher 

Sim nº de servidores 20 22 42 
  %sexo 55,56 39,29 45,65 
Não nº de servidores 15 29 44 
  %sexo 41,67 51,79 47,83 
NS/NR nº de servidores 1 5 6 
  %sexo 2,78 8,93 6,52 
Total nº de servidores 36 56 92 
  %sexo 100,00 100,00 100,00 
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Questão 1 – Sexo X Questão 21. Em qual área? 
 

 
Sexo 

Total 
Homem Mulher 

No Trânsito nº de servidores 19 17 36 
  %sexo 45,24 25,37 33,03 
Em declarações para o fisco nº de servidores 3 5 8 
  %sexo 7,14 7,46 7,34 
Jogando lixo na rua ou nos Parques nº de servidores 4 9 13 
  %sexo 9,52 13,43 11,93 
Com seus empregados/empregadas nº de servidores 0 3 3 
  %sexo 0,00 4,48 2,75 
Todas as anteriores nº de servidores 2 2 4 
  %sexo 4,76 2,99 3,67 
NS/NR nº de servidores 14 31 45 
  %sexo 33,33 46,27 41,28 
Total nº de servidores 42 67 109 
  %sexo 100,00 100,00 100,00 
 
 
Questão 1 – Sexo X Questão 22. Por qual razão o (a) sr.(a) deixou de cumprir a lei: 
 

 
Sexo 

Total 
Homem Mulher 

Por desconhecimento da Lei nº de servidores 6 3 9 
  %sexo 15,79 5,26 9,47 
As Leis são muito confusas nº de servidores 2 4 6 
  %sexo 5,26 7,02 6,32 
Por discordar de muitas leis nº de servidores 10 9 19 
  %sexo 26,32 15,79 20,00 
As Leis são muito detalhadas nº de servidores 2 2 4 
  %sexo 5,26 3,51 4,21 
As leis são de difícil cumprimento nº de servidores 3 1 4 
  %sexo 7,89 1,75 4,21 
NS/NR nº de servidores 15 38 53 
  %sexo 39,47 66,67 55,79 
Total nº de servidores 38 57 95 
  %sexo 100,00 100,00 100,00 
 
 
Questão 1 – Sexo X Questão 25. Na maior parte do tempo, o Sr(a). atua voltado para: 
 

 
Sexo 

Total 
Homem Mulher 

Para o interesse da comunidade nº de servidores 26 28 54 
  %sexo 72,22 49,12 58,06 
Para o seu interesse individual nº de servidores 10 20 30 
  %sexo 27,78 35,09 32,26 
NS/NR nº de servidores 0 9 9 
  %sexo 0,00 15,79 9,68 
Total nº de servidores 36 57 93 
  %sexo 100,00 100,00 100,00 
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Questão 1 – Sexo X Questão 50. Qual a sua escolaridade? (ler as respostas): 
 

 
Sexo 

Total 
Homem Mulher 

Até 4ª série nº de servidores 0 0 0 
  %sexo 0,00 0,00 0,00 
Até 8ª série nº de servidores 0 0 0 
  %sexo 0,00 0,00 0,00 
Até 2º grau nº de servidores 3 7 10 
  %sexo 8,33 12,50 10,87 
Superior incompleto nº de servidores 2 4 6 
  %sexo 5,56 7,14 6,52 
Superior completo nº de servidores 31 45 76 
  %sexo 86,11 80,36 82,61 
NS/NR nº de servidores 0 0 0 
  %sexo 0,00 0,00 0,00 
Total nº de servidores 36 56 92 
  %sexo 100,00 100,00 100,00 
 
 
Questão 1 – Sexo X Questão 52. Qual a sua renda? 
 

 
Sexo 

Total 
Homem Mulher 

1 Salário mínimo nº de servidores 0 0 0 
  %sexo 0,00 0,00 0,00 
De 1 a 2 Salários mínimos nº de servidores 1 3 4 
  %sexo 2,78 5,36 4,35 
De 3 a 5 Salários mínimos  nº de servidores 6 7 13 
  %sexo 16,67 12,50 14,13 
De 5 a 10 Salários mínimos nº de servidores 11 20 31 
  %sexo 30,56 35,71 33,70 
Acima de 10 Salários mínimos nº de servidores 18 26 44 
  %sexo 50,00 46,43 47,83 
NS/NR nº de servidores 0 0 0 
  %sexo 0,00 0,00 0,00 
Total nº de servidores 36 56 92 
  %sexo 100,00 100,00 100,00 
 

Questão 3 – Qual a sua idade? (Faixa Etária) X Questão 1. Sexo 

 

 
Faixa etária 

Total 18 a 29 
anos 

30 a 44 
anos 

45 a 59 anos 
60 anos 
e + 

NS/NR 

Homem nº de servidores 4 9 18 3 2 36 
  %Faixa etária 44,44 31,03 39,13 75,00 50,00 39,13 
Mulher nº de servidores 5 20 28 1 2 56 
  %Faixa etária 55,56 68,97 60,87 25,00 50,00 60,87 
NS/NR nº de servidores 0 0 0 0 0 0 
  %Faixa etária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total nº de servidores 9 29 46 4 4 92 
  %Faixa etária 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 
 
 



  

 

148

Questão 3 – Qual a sua idade? (Faixa Etária) X Questão 4. Como o seu cargo foi obtido? 

 

 
Faixa etária 

Total 18 a 29 
anos 

30 a 44 
anos 

45 a 59 
anos 

60 anos  
e + 

NS/NR 

Por concurso nº de servidores 7 25 26 1 2 61 
  %Faixa etária 77,78 86,21 56,52 25,00 50,00 66,30 
Indicação de amigos nº de servidores 0 1 7 3 0 11 
  %Faixa etária 0,00 3,45 15,22 75,00 0,00 11,96 
Contatos Políticos nº de servidores 0 0 0 0 0 0 
  %Faixa etária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Por indicação de 
membros da família 
(nepotismo) 

nº de servidores 

1 0 4 0 0 5 
  %Faixa etária 11,11 0,00 8,70 0,00 0,00 5,43 
NS/NR nº de servidores 1 3 9 0 2 15 
  %Faixa etária 11,11 10,34 19,57 0,00 50,00 16,30 
Total nº de servidores 9 29 46 4 4 92 
  %Faixa etária 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
Questão 3 – Qual a sua idade? (Faixa Etária) X Questão 5. Há quanto tempo o (a)  sr(a) é servidor (a) público(a)? 

 

 
Faixa etária (em anos)  

Total 
18 a 29  30 a 44 45 a 59  

60 anos 
e + 

NS/NR 

1 ano nº de servidores 2 0 0 0 0 2 
  %Faixa etária 22,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 
De 1 a 5 anos nº de servidores 5 14 4 0 1 24 
  %Faixa etária 55,56 48,28 8,70 0,00 25,00 26,09 
De 5 a 10 anos nº de servidores 1 5 3 0 0 9 
  %Faixa etária 11,11 17,24 6,52 0,00 0,00 9,78 
Há mais de 10 
anos 

nº de servidores 
0 8 36 4 3 51 

  %Faixa etária 0,00 27,59 78,26 100,00 75,00 55,43 
NS/NR nº de servidores 1 2 3 0 0 6 
  %Faixa etária 11,11 6,90 6,52 0,00 0,00 6,52 
Total nº de servidores 9 29 46 4 4 92 
  %Faixa etária 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 
Questão 3 – Qual a sua idade? (Faixa Etária) X Questão 8. Em sua opinião, os servidores atuam de que forma? 

 

 
Faixa etária 

Total 18 a 29 
anos 

30 a 44 
anos 

45 a 59 
anos 

60 anos  
e + 

NS/NR 

Dentro da lei nº de servidores 9 20 39 4 1 73 
  %Faixa etária 100,00 66,67 76,47 100,00 25,00 74,49 
Para agradar os políticos que 
os indicaram 

nº de servidores 
0 1 2 0 0 3 

  %Faixa etária 0,00 3,33 3,92 0,00 0,00 3,06 
Para beneficiar os amigos nº de servidores 0 1 3 0 0 4 
  %Faixa etária 0,00 3,33 5,88 0,00 0,00 4,08 
Para agradar a si mesmo ou 
sua família (nepotismo) 

nº de servidores 
0 5 2 0 1 8 

  %Faixa etária 0,00 16,67 3,92 0,00 25,00 8,16 
NS/NR nº de servidores 0 3 5 0 2 10 
  %Faixa etária 0,00 10,00 9,80 0,00 50,00 10,20 
Total nº de servidores 9 30 51 4 4 98 
  %Faixa etária 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Questão 3 – Qual a sua idade? (Faixa Etária) X Questão 9. Em sua opinião, os servidores públicos, em geral, estão 

qualificados para o trabalho que exercem? 

 

 
Faixa etária 

Total 18 a 29 
anos 

30 a 44 
anos 

45 a 59 
anos 

60 anos 
e + 

NS/NR 

Sim nº de servidores 5 14 26 3 0 48 
  %Faixa etária 55,56 46,67 54,17 75,00 0,00 50,53 
Não nº de servidores 4 15 18 1 4 42 
  %Faixa etária 44,44 50,00 37,50 25,00 100,00 44,21 
NS/NR nº de servidores 0 1 4 0 0 5 
  %Faixa etária 0,00 3,33 8,33 0,00 0,00 5,26 
Total nº de servidores 9 30 48 4 4 95 
  %Faixa etária 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Questão 3 – Qual a sua idade? (Faixa Etária) X Questão 16. O Sr(a) entende o significado de Ética? 

 

 
Faixa etária 

Total 18 a 29 
anos 

30 a 44 
anos 

45 a 59 
anos 

60 anos  
e + 

NS/NR 

Sim nº de servidores 8 29 43 4 4 88 
  %Faixa etária 88,89 100,00 93,48 100,00 100,00 95,65 
Não nº de servidores 0 0 0 0 0 0 
  %Faixa etária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
NS/NR nº de servidores 1 0 3 0 0 4 
  %Faixa etária 11,11 0,00 6,52 0,00 0,00 4,35 
Total nº de servidores 9 29 46 4 4 92 
  %Faixa etária 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 
Questão 3 – Qual a sua idade? (Faixa Etária) X Questão 17. O que é ser Ético? 

 

 
Faixa etária 

Total 18 a 29 
anos 

30 a 44 
anos 

45 a 59 
anos 

60 anos  
e + 

NS/NR 

Ser honesto nº de servidores 6 12 15 3 2 38 
  %Faixa etária 60,00 18,00 27,27 75,00 50,00 33,93 
Estar e agir dentro da lei nº de servidores 3 18 31 1 2 55 
  %Faixa etária 30,00 46,15 56,36 25,00 50,00 49,11 
Não mentir ou faltar com 
a verdade 

nº de servidores 
1 7 6 0 0 14 

  %Faixa etária 10,00 17,95 10,91 0,00 0,00 12,50 
NS/NR nº de servidores 0 2 3 0 0 5 
  %Faixa etária 0,00 5,13 5,45 0,00 0,00 4,46 
Total nº de servidores 10 39 55 4 4 112 
  %Faixa etária 100,00 87,23 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

150

 
 
Questão 3 – Qual a sua idade? (Faixa Etária) X Questão 18. O Sr(a). se considera Ético? 

 

 
Faixa etária 

Total 18 a 29 
anos 

30 a 44 
anos 

45 a 59 
anos 

60 anos 
e + 

NS/NR 

Sim nº de servidores 9 26 34 2 4 75 
  %Faixa etária 100,00 18,00 73,91 50,00 100,00 81,52 
Não nº de servidores 0 0 2 1 0 3 
  %Faixa etária 0,00 0,00 4,35 25,00 0,00 3,26 
Às vezes nº de servidores 0 3 10 1 0 14 
  %Faixa etária 0,00 10,34 21,74 25,00 0,00 15,22 
NS/NR nº de servidores 0 0 0 0 0 0 
  %Faixa etária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total nº de servidores 9 29 46 4 4 92 
  %Faixa etária 100,00 28,34 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 
Questão 3 – Qual a sua idade? (Faixa Etária) X Questão 19. O Sr(a). já deixou de seguir a lei? 

 

 
Faixa etária 

Total 18 a 29 
anos 

30 a 44 
anos 

45 a 59 
anos 

60 anos  
e + 

NS/NR 

Sim nº de servidores 6 17 14 4 1 42 
  %Faixa etária 66,67 58,62 30,43 100,00 25,00 45,65 
Não nº de servidores 3 10 29 0 2 44 
  %Faixa etária 33,33 34,48 63,04 0,00 50,00 47,83 
NS/NR nº de servidores 0 2 3 0 1 6 
  %Faixa etária 0,00 6,90 6,52 0,00 25,00 6,52 
Total nº de servidores 9 29 46 4 4 92 
  %Faixa etária 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 
Questão 3 – Qual a sua idade? (Faixa Etária) X Questão 21. Em qual área? 

 

 
Faixa etária 

Total 18 a 29 
anos 

30 a 44 
anos 

45 a 59 
anos 

60 anos  
e + 

NS/NR 

No Trânsito nº de servidores 4 16 12 3 1 36 
  %Faixa etária 36,36 48,48 22,64 42,86 20,00 33,03 
Em declarações para o 
fisco 

nº de servidores 
1 1 3 2 1 8 

  %Faixa etária 9,09 3,03 5,66 28,57 20,00 7,34 
Jogando lixo na rua ou 
nos Parques 

nº de servidores 
4 3 5 1 0 13 

  %Faixa etária 36,36 9,09 9,43 14,29 0,00 11,93 
Com seus 
empregados/empregadas 

nº de servidores 
0 1 2 0 0 3 

  %Faixa etária 0,00 3,03 3,77 0,00 0,00 2,75 
Todas as anteriores nº de servidores 0 1 2 1 0 4 
  %Faixa etária 0,00 3,03 3,77 14,29 0,00 3,67 
NS/NR nº de servidores 2 11 29 0 3 45 
  %Faixa etária 18,18 33,33 54,72 0,00 60,00 41,28 
Total nº de servidores 11 33 53 7 5 109 
  %Faixa etária 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Questão 3 – Qual a sua idade? (Faixa Etária) X Questão 22. Por qual razão o (a) sr.(a) deixou de cumprir a lei: 

 

 
Faixa etária 

Total 18 a 29 
anos 

30 a 44 
anos 

45 a 59 
anos 

60 anos  
e + 

NS/NR 

Por desconhecimento da Lei nº de servidores 2 1 5 1 0 9 
  %Faixa etária 20,00 3,33 10,64 25,00 0,00 9,47 
As Leis são muito confusas nº de servidores 0 1 5 0 0 6 
  %Faixa etária 0,00 3,33 10,64 0,00 0,00 6,32 
Por discordar de muitas leis nº de servidores 3 9 3 3 1 19 
  %Faixa etária 30,00 30,00 6,38 75,00 25,00 20,00 
As Leis são muito detalhadas nº de servidores 2 1 1 0 0 4 
  %Faixa etária 20,00 3,33 2,13 0,00 0,00 4,21 
As leis são de difícil 
cumprimento 

nº de servidores 
0 2 2 0 0 4 

  %Faixa etária 0,00 6,67 4,26 0,00 0,00 4,21 
NS/NR nº de servidores 3 16 31 0 3 53 
  %Faixa etária 30,00 53,33 65,96 0,00 75,00 55,79 
Total nº de servidores 10 30 47 4 4 95 
  %Faixa etária 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
Questão 3 – Qual a sua idade? (Faixa Etária) X Questão 25. Na maior parte do tempo, o Sr. atua voltado para: 

 

 
Faixa etária 

Total 18 a 29 
anos 

30 a 44 
anos 

45 a 59 
anos 

60 anos  
e + 

NS/NR 

Interesse da comunidade nº de servidores 5 17 28 2 2 54 
  %Faixa etária 55,56 58,62 59,57 50,00 50,00 58,06 
Para seu interesse 
individual (buscando 
seus próprios interesses) 

nº de servidores 

4 11 12 2 1 30 
  %Faixa etária 44,44 37,93 25,53 50,00 25,00 32,26 
NS/NR nº de servidores 0 1 7 0 1 9 
  %Faixa etária 0,00 3,45 14,89 0,00 25,00 9,68 
Total nº de servidores 9 29 47 4 4 93 
  %Faixa etária 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
Questão 3 – Qual a sua idade? (Faixa Etária) X Questão 50. Qual a sua escolaridade? (ler as respostas): 

 

 
Faixa etária 

Total 18 a 29 
anos 

30 a 44 
anos 

45 a 59 
anos 

60 anos  
e + 

NS/NR 

Até 4ª série nº de servidores 0 0 0 0 0 0 
  %Faixa etária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Até 8ª série nº de servidores 0 0 0 0 0 0 
  %Faixa etária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Até 2º grau nº de servidores 2 1 6 1 0 10 
  %Faixa etária 22,22 3,45 13,04 25,00 0,00 10,87 
Superior 
incompleto 

nº de servidores 
0 28 6 0 0 34 

  %Faixa etária 0,00 96,55 13,04 0,00 0,00 36,96 
Superior completo nº de servidores 7 0 34 3 4 48 
  %Faixa etária 77,78 0,00 73,91 75,00 100,00 52,17 
NS/NR nº de servidores 0 0 0 0 0 0 
  %Faixa etária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total nº de servidores 9 29 46 4 4 92 
  %Faixa etária 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 



  

 

152

Questão 3 – Qual a sua idade? (Faixa Etária) X Questão 52. Qual a sua renda? 

 

 
Faixa etária 

Total 18 a 29 
anos 

30 a 44 
anos 

45 a 59 
anos 

60 anos 
 e + 

NS/NR 

1 Salário mínimo nº de servidores 0 0 0 0 0 0 
  %Faixa etária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
De 1 a 2 Salários 
mínimos 

nº de servidores 
2 0 2 0 0 4 

  %Faixa etária 22,22 0,00 4,35 0,00 0,00 4,35 
De 3 a 5 Salários 
mínimos  

nº de servidores 
2 4 6 1 0 13 

  %Faixa etária 22,22 13,79 13,04 25,00 0,00 14,13 
De 5 a 10 Salários 
mínimos 

nº de servidores 
2 14 14 1 0 31 

  %Faixa etária 22,22 48,28 30,43 25,00 0,00 33,70 
Acima de 10 Salários 
mínimos 

nº de servidores 
3 11 24 2 4 44 

  %Faixa etária 33,33 37,93 52,17 50,00 100,00 47,83 
NS/NR nº de servidores 0 0 0 0 0 0 
  %Faixa etária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total nº de servidores 9 29 46 4 4 92 
  %Faixa etária 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Questão 50 – Qual a sua escolaridade? X Questão 1. Sexo 

 

 

Escolaridade 

Total 
Até 2º grau 

Superior 
incompleto 

Superior 
completo 

Homem nº de servidores 3 2 31 36 
  %Escolaridade 30,00 33,33 40,79 39,13 
Mulher nº de servidores 7 4 45 56 
  %Escolaridade 70,00 66,67 59,21 60,87 
NS/NR nº de servidores 0 0 0 0 
  %Escolaridade 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total nº de servidores 10 6 76 92 
  %Escolaridade 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 
Questão 50 – Qual a sua escolaridade? X Questão 3. Qual a sua idade? (Faixa Etária) 
 

 

Escolaridade 

Total 
Até 2º grau 

Superior 
incompleto 

Superior 
completo 

18 a 29 anos nº de servidores 2 0 7 9 
  %Escolaridade 20,00 0,00 9,21 9,78 
30 a 44 anos nº de servidores 1 0 28 29 
  %Escolaridade 10,00 0,00 36,84 31,52 
45 a 59 anos nº de servidores 6 6 34 46 
  %Escolaridade 60,00 100,00 44,74 50,00 
60 anos e mais nº de servidores 1 0 3 4 
  %Escolaridade 10,00 0,00 3,95 4,35 
NS/NR nº de servidores 0 0 4 4 
  %Escolaridade 0,00 0,00 5,26 4,35 
Total nº de servidores 10 6 76 92 
  %Escolaridade 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Questão 50 – Qual a sua escolaridade? X Questão 4. Como o seu cargo foi obtido? 
 

 

Escolaridade 

Total 
Até 2º grau 

Superior 
incompleto 

Superior 
completo 

Por concurso nº de servidores 5 4 52 61 
  %Escolaridade 50,00 66,67 68,42 66,30 
Indicação de amigos nº de servidores 3 0 8 11 
  %Escolaridade 30,00 0,00 10,53 11,96 
Contatos Políticos nº de servidores 0 0 0 0 
  %Escolaridade 0,00 0,00 0,00 0,00 
Por indicação de membros da 
família (nepotismo) 

nº de servidores 

1 1 3 5 
  %Escolaridade 10,00 16,67 3,95 5,43 
NS/NR nº de servidores 1 1 13 15 
  %Escolaridade 10,00 16,67 17,11 16,30 
Total nº de servidores 10 6 76 92 
  %Escolaridade 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 
Questão 50 – Qual a sua escolaridade? X Questão 5. Há quanto tempo o (a)  sr(a) é servidor (a) público(a)? 
 

 

Escolaridade 

Total 
Até 2º grau 

Superior 
incompleto 

Superior 
completo 

1 ano nº de servidores 0 0 2 2 
  %Escolaridade 0,00 0,00 2,63 2,17 
De 1 a 5 anos nº de servidores 3 1 20 24 
  %Escolaridade 30,00 16,67 26,32 26,09 
De 5 a 10 anos nº de servidores 0 0 9 9 
  %Escolaridade 0,00 0,00 11,84 9,78 
Há mais de 10 anos nº de servidores 5 5 41 51 
  %Escolaridade 50,00 83,33 53,95 55,43 
NS/NR nº de servidores 2 0 4 6 
  %Escolaridade 20,00 0,00 5,26 6,52 
Total nº de servidores 10 6 76 92 
  %Escolaridade 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 
Questão 50 – Qual a sua escolaridade? X Questão 8. Em sua opinião, os servidores atuam de que forma? 
 

 

Escolaridade 

Total 
Até 2º grau 

Superior 
incompleto 

Superior 
completo 

Dentro da lei nº de servidores 8 6 59 73 
  %Escolaridade 80,00 100,00 71,95 74,49 
Para agradar os políticos que os indicaram nº de servidores 0 0 3 3 
  %Escolaridade 0,00 0,00 3,66 3,06 
Para beneficiar os amigos nº de servidores 1 0 3 4 
  %Escolaridade 10,00 0,00 3,66 4,08 
Para agradar a si mesmo ou sua família 
(nepotismo) 

nº de servidores 

1 0 7 8 
  %Escolaridade 10,00 0,00 8,54 8,16 
NS/NR nº de servidores 0 0 10 10 
  %Escolaridade 0,00 0,00 12,20 10,20 
Total nº de servidores 10 6 82 98 
  %Escolaridade 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Questão 50 – Qual a sua escolaridade? X Questão 9. Em sua opinião, os servidores públicos, em geral, estão 
qualificados para o trabalho que exercem? 
 

 

Escolaridade 

Total 
Até 2º grau 

Superior 
incompleto 

Superior 
completo 

Sim nº de servidores 6 4 38 48 
  %Escolaridade 60,00 66,67 48,10 50,53 
Não nº de servidores 4 1 37 42 
  %Escolaridade 40,00 16,67 46,84 44,21 
NS/NR nº de servidores 0 1 4 5 
  %Escolaridade 0,00 16,67 5,06 5,26 
Total nº de servidores 10 6 79 95 
  %Escolaridade 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 
Questão 50 – Qual a sua escolaridade? X Questão 16. O Sr(a) entende o significado de Ética? 

 

 

Escolaridade 

Total 
Até 4ª série Até 8ª série 

Até 2º 
grau 

Superior 
incompleto 

Superior 
completo 

Sim nº de servidores 0 0 8 5 75 88 
  %Escolaridade 0,00 0,00 80,00 83,33 98,68 95,65 
Não nº de servidores 0 0 0 0 0 0 
  %Escolaridade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
NS/NR nº de servidores 0 0 2 1 1 4 
  %Escolaridade 0,00 0,00 20,00 16,67 1,32 4,35 
Total nº de servidores 0 0 10 6 76 92 
  %Escolaridade 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 
Questão 50 – Qual a sua escolaridade? X Questão 17. O que é ser Ético? 
 

 

Escolaridade 

Total 
Até 2º grau 

Superior 
incompleto 

Superior 
completo 

Ser honesto nº de servidores 4 0 34 38 
  %Escolaridade 33,33 0,00 36,17 33,93 
Estar e agir dentro da lei nº de servidores 5 6 44 55 
  %Escolaridade 41,67 100,00 46,81 49,11 
Não mentir ou faltar com a verdade nº de servidores 3 0 11 14 
  %Escolaridade 25,00 0,00 11,70 12,50 
NS/NR nº de servidores 0 0 5 5 
  %Escolaridade 0,00 0,00 5,32 4,46 
Total nº de servidores 12 6 94 112 
  %Escolaridade 

100,00 100,00 100,00 100,00 
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Questão 50 – Qual a sua escolaridade? X Questão 18. O Sr(a). se considera Ético? 
 

 

Escolaridade 

Total 
Até 2º grau 

Superior 
incompleto 

Superior 
completo 

Sim nº de servidores 8 0 62 70 
  %Escolaridade 80,00 0,00 81,58 76,09 
Não nº de servidores 0 5 3 8 
  %Escolaridade 0,00 83,33 3,95 8,70 
Às vezes nº de servidores 2 0 11 13 
  %Escolaridade 20,00 0,00 14,47 14,13 
NS/NR nº de servidores 0 1 0 1 
  %Escolaridade 0,00 16,67 0,00 1,09 
Total nº de servidores 10 6 76 92 
  %Escolaridade 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 
Questão 50 – Qual a sua escolaridade? X Questão 19. O Sr(a). já deixou de seguir a lei? 
 

 

Escolaridade 

Total 
Até 2º grau 

Superior 
incompleto 

Superior 
completo 

Sim nº de servidores 4 1 37 42 
  %Escolaridade 40,00 16,67 48,68 45,65 
Não nº de servidores 5 5 34 44 
  %Escolaridade 50,00 83,33 44,74 47,83 
NS/NR nº de servidores 1 0 5 6 
  %Escolaridade 10,00 0,00 6,58 6,52 
Total nº de servidores 10 6 76 92 
  %Escolaridade 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 
Questão 50 – Qual a sua escolaridade? X Questão 21. Em qual área? 
 

 

Escolaridade 

Total 
Até 2º grau 

Superior 
incompleto 

Superior 
completo 

No Trânsito nº de servidores 2 0 34 36 
  %Escolaridade 18,18 0,00 36,96 33,03 
Em declarações para o fisco nº de servidores 1 0 7 8 
  %Escolaridade 9,09 0,00 7,61 7,34 
Jogando lixo na rua ou nos Parques nº de servidores 3 1 9 13 
  %Escolaridade 27,27 16,67 9,78 11,93 
Com seus empregados/empregadas nº de servidores 0 0 3 3 
  %Escolaridade 0,00 0,00 3,26 2,75 
Todas as anteriores nº de servidores 0 0 4 4 
  %Escolaridade 0,00 0,00 4,35 3,67 
NS/NR nº de servidores 5 5 35 45 
  %Escolaridade 45,45 83,33 38,04 41,28 
Total nº de servidores 11 6 92 109 
  %Escolaridade 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Questão 50 – Qual a sua escolaridade? X Questão 22. Por qual razão o (a) sr.(a) deixou de cumprir a lei: 
 

 

Escolaridade 

Total 
Até 2º grau 

Superior 
incompleto 

Superior 
completo 

Por desconhecimento da Lei nº de servidores 1 0 8 9 
  %Escolaridade 10,00 0,00 10,13 9,47 
As Leis são muito confusas nº de servidores 1 0 5 6 
  %Escolaridade 10,00 0,00 6,33 6,32 
Por discordar de muitas leis nº de servidores 2 0 17 19 
  %Escolaridade 20,00 0,00 21,52 20,00 
As Leis são muito detalhadas nº de servidores 1 0 3 4 
  %Escolaridade 10,00 0,00 3,80 4,21 
As leis são de difícil cumprimento nº de servidores 0 1 3 4 
  %Escolaridade 0,00 16,67 3,80 4,21 
NS/NR nº de servidores 5 5 43 53 
  %Escolaridade 50,00 83,33 54,43 55,79 
Total nº de servidores 10 6 79 95 
  %Escolaridade 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Questão 50 – Qual a sua escolaridade? X Questão 25. Na maior parte do tempo, o Sr. atua voltado para: 
 

 

Escolaridade 

Total 
Até 2º grau 

Superior 
incompleto 

Superior 
completo 

Interesse da comunidade nº de servidores 4 4 46 54 
  %Escolaridade 40,00 66,67 59,74 58,06 
Para seu interesse individual 
(buscando seus próprios interesses e 
necessidades 

nº de servidores 

5 1 24 30 
  %Escolaridade 50,00 16,67 31,17 32,26 
NS/NR nº de servidores 1 1 7 9 
  %Escolaridade 10,00 16,67 9,09 9,68 
Total nº de servidores 10 6 77 93 
  %Escolaridade 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Questão 52 – Qual a sua renda X Questão 1. Sexo 
 

 
Renda familiar 

Total 
1 SM 1 a 2 SM 3 a 5 SM 5 a 10 SM Mais de 10 SM 

Homem nº de servidores 0 1 6 11 18 36 
  %Renda 0,00 25,00 46,15 35,48 40,91 39,13 
Mulher nº de servidores 0 3 7 20 26 56 
  %Renda 0,00 75,00 53,85 64,52 59,09 60,87 
NS/NR nº de servidores 0 0 0 0 0 0 
  %Renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total nº de servidores 0 4 13 31 44 92 
  %Renda 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Questão 52 – Qual a sua renda X Questão 3. Idade (por Faixa Etária) 
 

 
Renda familiar 

Total 
1 SM 1 a 2 SM 3 a 5 SM 5 a 10 SM Mais de 10 SM 

18 a 29 anos nº de servidores 0 2 2 2 3 9 
  %Renda 0,00 50,00 15,38 6,45 6,82 9,78 
30 a 44 anos nº de servidores 0 0 4 14 11 29 
  %Renda 0,00 0,00 30,77 45,16 25,00 31,52 
45 a 59 anos nº de servidores 0 2 6 14 24 46 
  %Renda 0,00 50,00 46,15 45,16 54,55 50,00 
60 anos e mais nº de servidores 0 0 1 1 2 4 
  %Renda 0,00 0,00 7,69 3,23 4,55 4,35 
NS/NR nº de servidores 0 0 0 0 4 4 
  %Renda 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 4,35 
Total nº de servidores 0 4 13 31 44 92 
  %Renda 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
Questão 52 – Qual a sua renda X Questão 4. Como o seu cargo foi obtido? 
 

 
Renda familiar 

Total 
1 SM 1 a 2 SM 3 a 5 SM 5 a 10 SM Mais de 10 SM 

Por concurso nº de servidores 0 1 8 25 27 61 
  %Renda 0,00 25,00 61,54 80,65 61,36 66,30 
Indicação de amigos nº de servidores 0 1 1 2 7 11 
  %Renda 0,00 25,00 7,69 6,45 15,91 11,96 
Contatos Políticos nº de servidores 0 0 0 0 0 0 
  %Renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Por indicação de 
membros da família 
(nepotismo) 

nº de servidores 

0 1 1 2 1 5 
  %Renda 0,00 25,00 7,69 6,45 2,27 5,43 
NS/NR nº de servidores 0 1 3 2 9 15 
  %Renda 0,00 25,00 23,08 6,45 20,45 16,30 
Total nº de servidores 0 4 13 31 44 92 
  %Renda 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
Questão 52 – Qual a sua renda X Questão 5. Há quanto tempo o (a)  sr(a) é servidor (a) público(a)? 
 

 
Renda familiar 

Total 
1 SM 1 a 2 SM 3 a 5 SM 5 a 10 SM Mais de 10 SM 

1 ano nº de servidores 0 0 1 0 1 2 
  %Renda 0,00 0,00 7,69 0,00 2,27 2,17 
De 1 a 5 anos nº de servidores 0 2 2 12 8 24 
  %Renda 0,00 50,00 15,38 38,71 18,18 26,09 
De 5 a 10 anos nº de servidores 0 0 0 3 6 9 
  %Renda 0,00 0,00 0,00 9,68 13,64 9,78 
Há mais de 10 anos nº de servidores 0 1 7 16 27 51 
  %Renda 0,00 25,00 53,85 51,61 61,36 55,43 
NS/NR nº de servidores 0 1 3 0 2 6 
  %Renda 0,00 25,00 23,08 0,00 4,55 6,52 
Total nº de servidores 0 4 13 31 44 92 
  %Renda 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Questão 52 – Qual a sua renda X Questão 8. Em sua opinião, os servidores atuam de que forma? 
 

 
Renda familiar 

Total 
1 SM 1 a 2 SM 3 a 5 SM 5 a 10 SM Mais de 10 SM 

Dentro da lei nº de servidores 0 3 8 27 35 73 
  %Renda 0,00 75,00 61,54 84,38 71,43 74,49 
Para agradar os políticos 
que os indicaram 

nº de servidores 
0 0 0 1 2 3 

  %Renda 0,00 0,00 0,00 3,13 4,08 3,06 
Para beneficiar os amigos nº de servidores 0 1 1 0 2 4 
  %Renda 0,00 25,00 7,69 0,00 4,08 4,08 
Para agradar a si mesmo ou 
sua família (nepotismo) 

nº de servidores 

0 0 3 2 3 8 
  %Renda 0,00 0,00 23,08 6,25 6,12 8,16 
NS/NR nº de servidores 0 0 1 2 7 10 
  %Renda 0,00 0,00 7,69 6,25 14,29 10,20 
Total nº de servidores 0 4 13 32 49 98 
  %Renda 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 
Questão 52 – Qual a sua renda X Questão 9. Em sua opinião, os servidores públicos, em geral, estão qualificados para 
o trabalho que exercem? 
 

 
Renda familiar 

Total 
1 SM 1 a 2 SM 3 a 5 SM 

5 a 10 
SM 

Mais de 10 SM 

Sim nº de servidores 0 2 4 21 21 48 
  %Renda 0,00 50,00 30,77 67,74 44,68 50,53 
Não nº de servidores 0 2 8 10 22 42 
  %Renda 0,00 50,00 61,54 32,26 46,81 44,21 
NS/NR nº de servidores 0 0 1 0 4 5 
  %Renda 0,00 0,00 7,69 0,00 8,51 5,26 
Total nº de servidores 0 4 13 31 47 95 
  %Renda 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 
 
Questão 52 – Qual a sua renda X Questão 16. O Sr(a) entende o significado de Ética? 
 

 
Renda familiar 

Total 
1 SM 1 a 2 SM 3 a 5 SM 5 a 10 SM Mais de 10 SM 

Sim nº de servidores 0 2 13 30 43 88 
  %Renda 0,00 50,00 100,00 96,77 97,73 95,65 
Não nº de servidores 0 0 0 0 0 0 
  %Renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
NS/NR nº de servidores 0 2 0 1 1 4 
  %Renda 0,00 50,00 0,00 3,23 2,27 4,35 
Total nº de servidores 0 4 13 31 44 92 
  %Renda 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Questão 52 – Qual a sua renda X Questão 17. O que é ser Ético? 
 

 
Renda familiar 

Total 
1SM 1 a 2 SM 3 a 5 SM 5 a 10 SM Mais de 10 SM 

Ser honesto nº de servidores 0 1 5 12 20 38 
  %Renda 0,00 16,67 25,00 34,29 39,22 33,93 
Estar e agir dentro da lei nº de servidores 0 3 12 19 21 55 
  %Renda 0,00 50,00 60,00 54,29 41,18 49,11 
Não mentir ou faltar com 
a verdade 

nº de servidores 
0 2 3 3 6 14 

  %Renda 0,00 33,33 15,00 8,57 11,76 12,50 
NS/NR nº de servidores 0 0 0 1 4 5 
  %Renda 0,00 0,00 0,00 2,86 7,84 4,46 
Total nº de servidores 0 6 20 35 51 112 
  %Renda 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 
Questão 52 – Qual a sua renda X Questão 18. O Sr(a). se considera Ético? 
 

 
Renda familiar 

Total 
1 SM 1 a 2 SM 3 a 5 SM 5 a 10 SM Mais de 10 SM 

Sim nº de servidores 0 3 12 22 38 75 
  %Renda 0,00 75,00 92,31 70,97 86,36 81,52 
Não nº de servidores 0 0 0 2 1 3 
  %Renda 0,00 0,00 0,00 6,45 2,27 3,26 
Às vezes nº de servidores 0 1 1 7 5 14 
  %Renda 0,00 25,00 7,69 22,58 11,36 15,22 
NS/NR nº de servidores 0 0 0 0 0 0 
  %Renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total nº de servidores 0 4 13 31 44 92 
  %Renda 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
Questão 52 – Qual a sua renda X Questão 19. O Sr(a). já deixou de seguir a lei? 
 

 
Renda familiar 

Total 
1SM 1 a 2 SM 3 a 5 SM 5 a 10 SM Mais de 10 SM 

Sim nº de servidores 0 1 4 21 16 42 
  %Renda 0,00 25,00 30,77 67,74 36,36 45,65 
Não nº de servidores 0 2 9 7 26 44 
  %Renda 0,00 50,00 69,23 22,58 59,09 47,83 
NS/NR nº de servidores 0 1 0 3 2 6 
  %Renda 0,00 25,00 0,00 9,68 4,55 6,52 
Total nº de servidores 0 4 13 31 44 92 
  %Renda 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Questão 52 – Qual a sua renda X Questão 21. Em qual área? 
 

 
Renda familiar 

Total 
1 SM 1 a 2 SM 3 a 5 SM 5 a 10 SM Mais de 10 SM 

No Trânsito nº de servidores 0 0 2 19 15 36 
  %Renda 0,00 0,00 15,38 47,50 28,85 33,03 
Em declarações para o 
fisco 

nº de servidores 
0 0 0 5 3 8 

  %Renda 0,00 0,00 0,00 12,50 5,77 7,34 
Jogando lixo na rua ou 
nos Parques 

nº de servidores 
0 1 1 3 8 13 

  %Renda 0,00 25,00 7,69 7,50 15,38 11,93 
Com seus 
empregados/empregadas 

nº de servidores 
0 0 0 3 0 3 

  %Renda 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 2,75 
Todas as anteriores nº de servidores 0 0 1 1 2 4 
  %Renda 0,00 0,00 7,69 2,50 3,85 3,67 
NS/NR nº de servidores 0 3 9 9 24 45 
  %Renda 0,00 75,00 69,23 22,50 46,15 41,28 
Total nº de servidores 0 4 13 40 52 109 
  %Renda 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 
Questão 52 – Qual a sua renda X Questão 22. Por qual razão o (a) sr.(a) deixou de cumprir a lei: 
 

 
Renda familiar 

Total 
1 SM 1 a 2 SM 3 a 5 SM 5 a 10 SM Mais de 10 SM 

Por desconhecimento 
da Lei 

nº de servidores 
0 1 2 6 0 9 

  %Renda 0,00 25,00 15,38 17,65 0,00 9,47 
As Leis são muito 
confusas 

nº de servidores 
0 0 0 1 5 6 

  %Renda 0,00 0,00 0,00 2,94 11,36 6,32 
Por discordar de 
muitas leis 

nº de servidores 
0 0 0 12 7 19 

  %Renda 0,00 0,00 0,00 35,29 15,91 20,00 
As Leis são muito 
detalhadas 

nº de servidores 
0 1 1 1 1 4 

  %Renda 0,00 25,00 7,69 2,94 2,27 4,21 
As leis são de difícil 
cumprimento 

nº de servidores 
0 0 1 2 1 4 

  %Renda 0,00 0,00 7,69 5,88 2,27 4,21 
NS/NR nº de servidores 0 2 9 12 30 53 
  %Renda 0,00 50,00 69,23 35,29 68,18 55,79 
Total nº de servidores 0 4 13 34 44 95 
  %Renda 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Questão 52 – Qual a sua renda X Questão 25. Na maior parte do tempo, o Sr. atua voltado para: 
 

 
Renda familiar 

Total 
1 SM 1 a 2 SM 3 a 5 SM 5 a 10 SM Mais de 10 SM 

Interesse da 
comunidade 

nº de servidores 
0 2 8 18 26 54 

  %Renda 0,00! 50,00 61,54 56,25 59,09 58,06 
Para seu interesse 
individual (buscando 
seus próprios 
interesses e 
necessidades) 

nº de servidores 

0 1 3 13 13 30 
  %Renda 0,00 25,00 23,08 40,63 29,55 32,26 
NS/NR nº de servidores 0 1 2 1 5 9 
  %Renda 0,00 25,00 15,38 3,13 11,36 9,68 
Total nº de servidores 0 4 13 32 44 93 
  %Renda 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 
 
Questão 52 – Qual a sua renda X Questão 50. Qual a sua escolaridade? (ler as respostas): 
 

 
Renda familiar 

Total 
1SM 1 a 2 SM 3 a 5 SM 5 a 10 SM Mais de 10 SM 

Até 4ª série nº de servidores 0 0 0 0 0 0 
  %Renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Até 8ª série nº de servidores 0 0 0 0 0 0 
  %Renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Até 2º grau nº de servidores 0 4 1 3 2 10 
  %Renda 0,00 100,00 7,69 9,68 4,55 10,87 
Superior incompleto nº de servidores 0 0 3 3 0 6 
  %Renda 0,00 0,00 23,08 9,68 0,00 6,52 
Superior completo nº de servidores 0 0 9 25 42 76 
  %Renda 0,00 0,00 69,23 80,65 95,45 82,61 
NS/NR nº de servidores 0 0 0 0 0 0 
  %Renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total nº de servidores 0 4 13 31 44 92 
  %Renda 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
 


