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Resumo 

 

Esta dissertação investiga a satisfação do cliente interno e externo da Administração 

Pública. Para o estudo empírico foi efetuada uma consistente revisão de literatura na qual 

foram elaborados dois questionários, um para cada tipo de cliente, que foram aplicados em 

instituições públicas de Leiria, onde constam as variáveis: qualidade dos serviços, 

satisfação, motivação e competências e atributos. O tratamento de dados foi efetuado com 

o software IBM SPSS Statistics 23. Verificou-se que a motivação influencia positivamente 

a satisfação do cliente interno, com a motivação a conduzir ao aumento da satisfação. As 

competências e atributos influenciam positivamente a satisfação do cliente interno, ou seja, 

contribuem para o aumento da satisfação, assim como, também influencia positivamente a 

motivação do cliente, pelo que as competências e atributos contribuem para o aumento da 

motivação. Relativamente ao cliente externo, verificou-se que a qualidade dos serviços 

influencia positivamente a satisfação do cliente, isto é, a melhoria da qualidade dos 

serviços conduz a um aumento da satisfação. 

 

Palavras-chave: Administração Pública, satisfação, motivação, qualidade dos serviços, 

competências e atributos.  

 

 

Abstract     

          

This Master Thesis explores the Public Administration internal and external customer 

satisfaction. For the empirical study, a consistent literature review was carried out in which 

two questionnaires, one for each type of client, were elaborated and applied to public 

institutions in Leiria, to analyze the following variables: service quality, satisfaction, 

motivation and competences and attributes. The data processing was performed with the 

IBM SPSS Statistics 23 software. It was verified that the motivation positively influences 

internal customer satisfaction, with the motivation leading to increased satisfaction. The 

competencies and attributes positively influence internal customer satisfaction, that is, it 

contributes to increased satisfaction, as well as, it also positively influences the client’s 

motivation, so that the competencies and attributes contribute to the increase of motivation. 

Regarding the external customer, it was verified that the quality of services positively 

influences customer satisfaction, that is, improving the quality of services leads to an 

increase in satisfaction. 

 

Keywords: Public Administration, satisfaction, motivation, quality of services, 

competencies and attributes. 
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Capítulo 1 – Introdução 

 

 

No presente capítulo será apresentado o ambiente e contexto desta investigação, 

a pergunta central proposta para esta dissertação e os respetivos argumentos da 

apresentação da mesma, serão igualmente definidos os objetivos, geral e específicos, 

para os temas a desenvolver no presente estudo. Far-se-á também referência à 

metodologia escolhida, e por último, será apresentada a estrutura desta dissertação. 

O fundamento das Instituições do Estado é responder às necessidades da 

população, inerente ao serviço prestado, pois, de acordo com a Lei n.º 58/2008, de 9 de 

setembro, a finalidade do funcionário público é servir o Estado e ir sempre ao encontro 

da melhor resposta a dar ao cliente. Para que tal se verifique, este Agente Estatal tem 

que reunir as condições essenciais para dar uma boa imagem da Instituição que 

representa, nomeadamente a nível de formação / competências e ambiente laboral. Tal 

facto deverá ser aferido pelo chefe / diretor, nomeadamente no que respeita à motivação 

incutida, de modo a que a pessoa se sinta bem, o que se torna num fator preponderante 

para melhor produzir, isto é, melhor servir o cliente.  

Caetano (1977) caracteriza Administração Pública como sendo um conjunto de 

pessoas jurídicas, as instituições sob a alçada do Estado, que se encontram dispostas 

através de serviços e órgãos que, através de meios humanos e materiais adequados, 

devidamente ordenados no seio de cada instituição permitem aos seus órgãos 

desempenhar as funções que lhes são atribuídas. O objetivo dos serviços, 

principalmente administrativos, é desenvolver matérias inerentes à sua natureza e 

adequadas à área territorial em que se encontram afetos, os quais podem ser 

caracterizados como unidades funcionais que, de acordo com o seu objetivo e tipo de 

atividade, se inserem no Ministério correspondente e agem de acordo com a Lei. A 

principal função dos diversos departamentos que formam a Administração Pública é a 

prestação de bens ou serviços à comunidade, a qual é apelidada por este autor de serviço 

público ou de utilidade pública, sendo que se destinam a satisfazer as necessidades de 

uma comunidade ou indivíduo.   

Por sua vez, Oliveira e Dias (2015), definem Administração Pública como sendo 

o modo de gerir pessoas e bens pertencentes ao Estado, como o objetivo de realizar um 

conjunto de tarefas ou funções que têm por fim satisfazer as necessidades e interesses de 



 
 

 

 2  

uma comunidade ou indivíduo. No que respeita a interesse público, estes autores 

dividem este conceito em interesse público primário e interesse público secundário ou 

instrumental. O primeiro tipo refere-se às condições indispensáveis de vivência e bem-

estar do indivíduo e da própria comunidade, quanto aos interesses públicos secundários 

ou instrumentais, são caracterizados deste modo por se considerarem um instrumento 

necessário à realização das tarefas que são defendidas pelo interesse público primário.  

Também Almeida (2012) define Administração Pública como sendo a utilização 

e racionalização de meios disponíveis para satisfazer as necessidades de uma 

comunidade. Estes meios prendem-se principalmente com a segurança, saúde, educação 

e preservação do meio envolvente à própria comunidade, sendo estas temáticas 

efetivamente da responsabilidade dos agentes políticos e dos próprios Ministérios ou 

secretarias de estado. 

A Administração Pública na opinião de Moura (2001) é definida como sendo 

uma estrutura organizacional com um elevado grau de complexidade, dotada de órgãos 

que pertencem a serviços os quais são constituídos e chefiados por pessoas com o 

intuito de satisfazer as necessidades de uma comunidade. Por sua vez, a Função Pública, 

de acordo com este autor, é constituída por indivíduos que de forma organizada 

desempenham funções permanentes de forma especializada nos diversos órgãos e 

serviços em que se encontram vinculados e que constituem a Administração Pública. 

Agente administrativo ou funcionário público é um indivíduo que desempenha 

funções de pessoas coletivas de direito público sob a direção dos órgãos que as 

constituem, servem as instituições sob a alçada do Estado em regime de tempo 

completo, de contrato por tempo indeterminado, de nomeação vitalícia e voluntária, 

submissos a regime legal próprio da função pública, os quais detém a obrigação de 

respeitar e fazer respeitar a Lei vigente e as normas aplicadas pelos superiores 

hierárquicos (Caetano, 1977; Moura, 2001). 

No entender de Lamas (2006), a opinião que as pessoas detêm sobre a 

Administração Pública é normalmente negativa, sendo esta encarada como um 

obstáculo que não se consegue adaptar de acordo com o contexto, as necessidades e a 

urgência de tratamento das mesmas. Ainda assim, têm sido feitas algumas mudanças no 

nosso País que, na opinião desta autora, derivam dos interesses do Governo em funções 

ou ideologias ocasionais, que normalmente se alteram no final de cada legislatura, que 

normalmente coincide com alternância governamental.  
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 De acordo com Mendes (2012), no setor privado, o objetivo é o lucro e, por 

isso, os recursos humanos são um elemento fundamental na obtenção de vantagem 

competitiva, bem como, de diferenciação em relação à concorrência e a sua 

consolidação no mercado. Já na Administração Pública, e principalmente na última 

década, na qual começaram a ser feitas mudanças com o objetivo de aumentar a 

produtividade e a qualidade dos serviços prestados, assim como otimizar os recursos e 

colocar os colaboradores em primeiro plano, de forma a envolvê-los neste processo, 

com o objetivo de valorizar as suas capacidades e a não dar tanta relevância às 

imposições jurídicas e orçamentais, o objetivo primeiro é satisfazer as necessidades de 

quem procura os serviços e não propriamente estar preocupado em haver ou não 

resposta similar no setor privado. 

Segundo Caupers (2013), de acordo com a sua natureza, qualquer organização 

necessita de uma administração. A questão reside em se conseguir distinguir 

organizações públicas e privadas. Sendo completamente distintas, as organizações 

públicas são administradas de acordo com o poder político, que através das respetivas 

deliberações, definidas pelo Governo em funções, decidem os moldes de funcionamento 

e a continuidade das mesmas, ou até mesmo a sua extinção. Estas decisões não podem 

ser tomadas pela comissão administrativa designada para o efeito, mas esta tem a 

responsabilidade de gerir e racionalizar os meios disponíveis. Devido à insuficiente 

autonomia financeira ou mesmo à sua falta, os recursos financeiros de cada instituição 

são disponibilizados e geridos pela própria tutela através do Orçamento de Estado, ainda 

que algumas organizações criem algum valor pela sua natureza e atividade. Também a 

gestão dos recursos humanos é feita pelo próprio Estado, cujo recrutamento e seleção é 

feito através de concursos e provas públicas, e a remuneração a atribuir é fixada por lei, 

de acordo com a categoria do agente do Estado, até porque esta remuneração atribuída 

ao agente do Estado é considerada simplesmente uma gratificação atribuída a este pelo 

próprio Estado pelo serviço prestado, com o intuito do próprio agente viver com o 

mínimo de dignidade (Viana, 2007). 

Nunes (2008) afirma que todas as reformas da Administração Pública 

implementadas nas duas últimas décadas, quer em Portugal, quer na maioria dos países 

ocidentais, incidiu principalmente na redução do número de colaboradores com o 

objetivo de, por um lado, diminuir os custos inerentes e, por outro, limitar as funções do 

próprio Estado e a sua dimensão estrutural. Houve uma aproximação entre o regime de 
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prestação de trabalho em funções públicas e o regime de prestação de trabalho em 

funções privadas, para além da descentralização dos serviços, de modo a otimizar os 

recursos existentes e a facultar um atendimento de proximidade perante o cidadão. 

Neves (2007) defende que a inovação, a modernização e a competitividade são 

necessidades de resposta urgente na Administração Pública. A implementação das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), para além de significarem 

modernização e inovação, significam também melhoria na transparência, eficiência, 

eficácia e qualidade nos serviços, sendo que proporcionam uma maior facilidade de 

comunicação entre os vários setores da mesma instituição e o próprio cliente. Também 

com o desenvolvimento exponencial da Internet, a Administração Pública começou a 

reconhecer as potencialidades destes instrumentos como meio de implementar novos 

procedimentos, com o intuito de prestar um serviço mais rápido ao cliente.  

Sarmento e Silva (2006) referem que devido às exigências dos clientes e dos 

agentes económicos, a Administração Pública teve a necessidade de moldar os seus 

valores e a sua estratégia de servidor público, de modo a ir ao encontro da realidade 

económica, social e cultural dos cidadãos. Mas esta mudança deveu-se em grande parte 

às exigências da Comunidade Económica Europeia, grupo a que Portugal aderiu em 

1986. 

Nolasco (2004) defende que entre 1974 e 1985, houve mudanças na 

Administração Pública, no entanto, a qualidade não constou em nenhum programa de 

Governo que exerceu funções nesse intervalo de tempo, tendo a preocupação residido 

fundamentalmente na descentralização e desconcentração de poderes e na situação 

profissional, social e económica dos colaboradores. Foi elaborada a Lei de Bases da 

Reforma Administrativa e criado o Secretariado para a Modernização Administrativa 

efetivado em 1986, momento em que começou a haver preocupação pelas necessidades 

dos clientes e reconhecimento dos seus direitos, tendo para tal sido criados meios 

através dos quais os mesmos podiam reclamar ou recorrer das decisões tomadas. No 

período de 1985 a 1995 foram adotadas as teorias do New Public Management, tendo-se 

começado a elaborar um plano de qualidade para o qual foram feitas mudanças 

estruturais, elaborados novos métodos de trabalho e criada uma ‘nova’ cultura 

organizacional. Foram ainda concebidos nesta época, a Carta da Qualidade dos Serviços 

Públicos e a Carta Deontológica de Serviço Público. Entre 1995 e 2004, para além de 

ter sido instituído o Sistema de Qualidade em Serviços Públicos, foi criado o 



 
 

 

 5  

eGovernment e outras medidas com o objetivo de criar maior acessibilidade do cliente e 

das empresas em relação aos diversos serviços, nomeadamente, através da criação da 

Loja do Cidadão, do Centro de Formalidades das Empresas, dos Postos de Atendimento 

ao Cidadão e do Serviço Público Direto.  

Pinto (2010) defende que as grandes mudanças na Administração Pública 

ocorreram nos últimos dez anos recai no objetivo de performance dos serviços, através 

da otimização dos recursos disponíveis e com o compromisso de garantir a qualidade 

dos serviços. No entanto, ainda se verificam algumas debilidades, nomeadamente, a 

nível de eficiência, qualidade e dificuldades de acesso, para além de ainda existir um 

excesso de burocracia, o que provoca insatisfação no cliente. 

Também Rego (2008) refere que nas últimas décadas houveram muitas 

alterações, quer no papel do Estado na sociedade, quer na Administração Pública, 

nomeadamente com o aparecimento das TIC. A implementação desta tecnologia deu 

origem a recursos humanos mais qualificados, tendo passado a haver maior rapidez na 

execução das tarefas e, por conseguinte, o pedido do cliente passou a ser mais célere, 

aumentando a sua satisfação acerca dos serviços. 

Por sua vez, Sousa (2007) refere que foi na década de 1990 do século XX que se 

criaram alternativas para mudar a imagem da Administração Pública, tendo em conta a 

promoção da excelência de um serviço público que até à data se caracterizava pelo 

excesso de burocracia, precariedade das instalações e por colaboradores com baixo nível 

de formação e desmotivados. Foram introduzidas as TIC e facultada formação aos 

colaboradores. Mas uma das medidas mais bem-sucedidas com o intuito de aproximar 

os serviços da comunidade foi a criação da Loja do Cidadão, dos Postos de 

Atendimento ao Cidadão e dos Serviços Municipais de Atendimento. 

Um estudo elaborado por Fontoura e Fernandes (2015) demonstra que a 

implementação das Lojas do Cidadão em Portugal foi uma aposta ganha, na medida em 

que com a introdução deste canal de distribuição dos serviços públicos que teve um 

papel acrescido na modernização administrativa das Instituições do Estado, verificou-se 

um aumento da proximidade com os clientes e também da sua satisfação acerca dos 

serviços, pois estes percebem que o Estado está preocupado em proporcionar-lhes uma 

boa qualidade de vida e um atendimento de maior proximidade e também mais 

personalizado. 
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De acordo com os artigos 266º a 271º da Constituição da República Portuguesa 

(2006), o fundamento da Administração Pública é defender o interesse público, bem 

como os direitos e interesses dos clientes. Aos agentes do Estado compete respeitar e 

atuar consoante a Lei, no sentido de respeitar todos os clientes, de acordo com os 

princípios da igualdade, proporcionalidade, justiça, imparcialidade e boa-fé. Devem 

igualmente racionalizar os recursos disponíveis, tendo em conta que os mesmos fazem 

parte do património do Estado e o seu uso é servir os clientes que têm o direito de ser 

bem informados quando efetuam algum pedido, bem como do andamento do respetivo 

pedido. Têm igualmente direito de acesso a arquivos e registos administrativos, 

excetuando processos em fase de investigação ou segredo de justiça. Devem ainda agir 

de acordo com os códigos de conduta e ética, no sentido de defender sempre a 

Instituição que representam e os demais agentes. O Sistema deve evitar o quanto 

possível a burocracia, no sentido de agilizar as decisões solicitadas pelos clientes. E por 

isso, a Administração Pública deverá ser estruturada de forma acessível a toda a 

comunidade através da aproximação dos serviços, mantendo sempre a mesma qualidade 

de serviços. 

Por conseguinte, o Sistema deverá promover a descentralização e a delegação de 

poderes, no sentido de estar mais próximo das comunidades, como forma de facultar 

uma resposta mais célere e igualmente eficaz às necessidades dos clientes, diminuindo 

deste modo, a burocracia existente que origina a morosidade dos processos, o que pode 

levar a uma redução de custos inerentes (Cardoso, 2014). 

Madureira (2015) refere que a mudança na Administração Pública se acentuou a 

partir de 2011, principalmente devido ao pedido de ajuda externa formulado pelo nosso 

País, o qual exigia que fossem implementadas diversas medidas tendo em conta a 

diminuição de custos por parte das Instituições Estatais, nomeadamente, o 

congelamento dos salários no setor público bem como o congelamento de carreiras, a 

redução de pessoal, a redução de cargos dirigentes e serviços e cortes salariais de acordo 

com as remunerações auferidas. Foram também propostas fusões entre organismos e 

entidades estatais, mas sem nunca pôr em causa a qualidade dos serviços prestados, 

tendo sido feito um reenquadramento de estruturas e uma redistribuição serviços. Em 

2013 foi ainda estabelecido um programa de rescisões por mútuo acordo, o qual terá 

ficado aquém das expectativas. Perante este facto, o Governo em funções avançou com 

a Lei da Requalificação dos Funcionários Públicos (Lei n.º 80/2013, de 28 de 
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novembro), que ditava que os funcionários em causa teriam 12 meses para serem 

recolocados num organismo público, sendo que, se no final desse período de tempo não 

acontecesse a respetiva recolocação, os mesmos seriam despedidos. Foi ainda feita a 

regulamentação de fundações, associações e outras entidades de caráter semelhante sob 

a alçada da administração central e local, e a efetivação do encerramento das que fosse 

entendível. Ainda assim, a medida mais emblemática foi tomada em 2013 e consistiu no 

aumento do horário de trabalho na Administração Pública de 35 para as 40 horas 

semanais, com o objetivo de compensar a redução de efetivos que estava em curso, 

aumento este que nunca se chegou a efetivar em todas as Instituições e não 

correspondeu ao aumento da remuneração. No entanto, no decurso da implementação 

destas medidas, não foi efetuado qualquer estudo para apurar a sua eficácia e eficiência 

no funcionamento da Administração Pública. 

De referir, que relativamente ao aumento da componente horária implementado 

em 2013, esta medida foi deposta em 2016 pelo XXI e atual Governo Constitucional 

que a considerou sem efeitos positivos na generalidade dos serviços em que foi 

implementada, pela razão de não terem sido efetuados estudos prévios que justificassem 

a sua implementação1. 

 

1.1 Relevância do tema 

 

Em Portugal, a Administração Pública assume um papel fulcral na sociedade 

tanto a nível individual, como a nível de clientes / beneficiários, e também a nível de 

organizações públicas e privadas. Por este facto se torna relevante a descentralização de 

poderes, no sentido de aproximar cada vez mais as instituições das comunidades2.  

Este tema torna-se atual, pois tendo em conta a crise que desde há algum tempo 

assola o nosso País, torna-se entendível que os clientes recorram cada vez mais às 

Instituições Públicas, nomeadamente à Segurança Social, a fim de solicitar apoios de 

subsistência (Ribeiro, Frade, Coelho, & Ferreira-Valente, 2015). 

A pertinência do tema deve-se ao facto de procurar saber como estas Instituições 

conseguem responder às solicitações e necessidades dos seus clientes, tendo em conta a 

                                                 
1  http://www.dn.pt/portugal/interior/vieira-da-silva-as-40-horas-de-trabalho-nao-tiveram-efeitos-positivos-5184972. 

html, consultado em 12/09/2016. 
2  https://sigarra.up.pt/fep/pt/pub_geral.show_file?pi_gdoc_id=127251, consultado a 16/01/2017. 

http://www.dn.pt/portugal/interior/vieira-da-silva-as-40-horas-de-trabalho-nao-tiveram-efeitos-positivos-5184972
https://sigarra.up.pt/fep/pt/pub_geral.show_file?pi_gdoc_id=127251,
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qualidade dos serviços prestados e a sua celeridade, mesmo com as limitações que vão 

sendo impostas, nomeadamente redução de recursos humanos.  

Após as pesquisas bibliográficas efetuadas, verifica-se que não existe nenhum 

estudo que aborde esta temática e que tenha utilizado as variáveis escolhidas para este 

trabalho, bem como, que aborde em paralelo a opinião do cliente interno e externo, a 

sua perceção acerca da Administração Pública atualmente, e de que forma é 

influenciada a sua satisfação. Torna-se, deste modo, oportuno e exequível, o tratamento 

de um tema desta relevância, nomeadamente com a análise das seguintes variáveis: 

satisfação dos clientes internos e externos, como forma de analisar a qualidade dos 

serviços disponibilizados ao cliente externo e a motivação, competências e atributos do 

cliente interno. 

 

1.2 Problema de Investigação 

 

Pretende-se estudar e analisar, relativamente ao cliente interno, a sua motivação, 

mais concretamente, de que forma é que esta tem influência no desempenho das 

funções, como forma de realizar um melhor trabalho. Aliada a esta questão, pretende-se 

analisar a relevância da qualificação que o colaborador detém e se esta é uma mais-valia 

na realização das suas tarefas. 

No que diz respeito ao cliente externo, pretende-se averiguar se a qualidade dos 

serviços prestados pelo cliente interno tem influência na satisfação do cliente externo, 

tendo em conta que um colaborador motivado e satisfeito com as tarefas que executa, 

presta um melhor serviço e de qualidade, o que fará com que o cliente externo fique 

mais satisfeito ao usufruir um serviço que vai de encontro às suas pretensões. Esta 

dualidade é de extrema importância entre cliente e prestador de serviço. 

De acordo com Ribeiro et al. (2015), face à realidade desfavorável do nosso 

País, a nível político, económico, financeiro e social, pretende-se averiguar a 

disponibilidade das Instituições Públicas em responder às solicitações dos clientes, pelo 

que, ao nível do cliente externo, será analisada a qualidade do serviço prestado e a sua 

satisfação perante o serviço e, ao nível do cliente interno, averiguar a sua motivação 

para o cumprimento das funções que lhe vão sendo adstritas e a sua satisfação no seu 

cumprimento. Para tal serão apuradas também as suas competências e atributos, de 

modo a perceber se, por um lado, são suficientes para exercer as suas funções e, por 
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outro, se as funções atribuídas estão em consonância com as suas habilitações e 

competências. 

Diante deste contexto, esta dissertação procura responder à seguinte pergunta 

central da investigação: Quais os fatores influenciadores do nível de satisfação do 

cliente da Administração Pública em Leiria e qual o seu grau de satisfação acerca do 

funcionamento dos serviços? 

 

1.3 Objetivos, geral e específicos 

 

A presente dissertação visa caracterizar a situação atual da administração pública 

em Portugal, de modo a perceber, por um lado, se esta dá sempre a melhor resposta ao 

seu cliente externo, o utente do serviço público, de modo a prestar-lhe um serviço de 

qualidade, por forma a garantir a sua satisfação com os serviços prestados. E por outro 

lado, verificar se estas Instituições proporcionam ao cliente interno condições para que 

este possa realizar adequadamente as suas funções. 

Perante estes objetivos e de acordo com a pergunta central desta investigação, o 

objetivo geral ficou definido em: determinar quais os fatores influenciadores do nível de 

satisfação do cliente da Administração Pública em Leiria e de que forma é que estes 

afetam o seu grau de satisfação. 

Considerando o contexto, o problema de investigação e o objetivo geral, 

definidos foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos para esta dissertação: 

1. Verificar o nível de motivação do cliente interno e o seu impacto na satisfação do 

próprio cliente; 

2. Verificar a relevância das competências e atributos do cliente interno e como tal se 

repercute na sua satisfação no trabalho; 

3. Analisar se as competências e atributos que o cliente interno possui influenciam a sua 

motivação. 

4. Analisar o nível de satisfação do cliente externo, face à qualidade dos serviços 

prestados.  
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1.4 Métodos da investigação 

 

A metodologia de investigação escolhida foi a desenvolvida por Quivy e 

Campenhoudt (2008) que se apresenta em 3 atos e 7 etapas. Assim o primeiro ato diz 

respeito à rutura e consiste em ultrapassar as prenoções muitas vezes influenciadas pelo 

senso comum, tendo como objetivo romper com as falsas evidências que ameaçam a 

compreensão do que se está a tratar. O segundo ato, construção, torna possível a criação 

de um plano de investigação, a definição das operações a efetuar e a previsão das 

consequências que devem ser esperadas no final da observação. O terceiro ato, 

verificação, consiste em fundamentar a experimentação efetuada, dando-lhe estatuto 

científico (Quivy, & Campenhoudt, 2008). 

As 7 etapas do procedimento estão interligadas conforme mostrado na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Etapas do procedimento científico. 

Fonte: Quivy e Campenhoudt (2008). 

 

Depois de definida a pergunta de partida para a investigação, com base em 

critérios de clareza (precisa e inequívoca), exequibilidade (tempo disponível para a 

execução desta investigação) e pertinência (relevância), na fase de exploração foi 

efetuada uma extensa e criteriosa revisão bibliográfica sobre o tema da dissertação, 

tendo sido consultados livros, capítulos, revistas científicas, artigos científicos, 

dissertações de mestrado e teses de doutoramento que sustentaram a sua 

problematização e que permitiu que se tomasse consciência de aspetos do problema que 

não eram forçosamente sensíveis à partida. Definido o modelo de análise passou-se à 

observação, sendo que os dados recolhidos foram analisados na fase de análise das 
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informações onde foi possível inferir algumas conclusões do estudo que procurou 

perceber a forma como a motivação e as competências e atributos do cliente exercem 

influência na sua satisfação e também como influenciam a satisfação do cliente externo 

(Quivy, & Campenhoudt, 2008). 

 

1.5 Estrutura da dissertação 

 

A presente dissertação está estruturada em cinco capítulos sequenciais, assim o 

primeiro capítulo corresponde à introdução, onde é efetuada a apresentação e 

justificação do tema a desenvolver, bem como, a sua relevância no contexto atual. Será 

também abordada a motivação do estudo, a pertinência e a atualidade do tema, assim 

como, a problemática do estudo, a pergunta central da investigação e as questões que 

servirão de base à investigação. Serão igualmente apresentados o objetivo geral e 

específicos do trabalho, tal como, a metodologia a aplicar no apuramento dos dados 

apurados e a respetiva estrutura. 

No segundo capítulo será elaborada uma cuidada revisão de literatura, baseada 

em estudos feitos numa perspetiva tanto quanto possível atual, tendo por base a temática 

da dissertação e as variáveis propostas para o desenvolvimento da investigação.  

No terceiro capítulo será apresentada e defendida a metodologia a desenvolver 

no estudo. Serão formuladas as hipóteses a investigar a partir do quadro conceptual da 

investigação, será apresentado o objeto de estudo bem como a caracterização da 

amostra, serão também apresentados os questionários aplicados e serão descritas as 

medidas utilizadas para cada variável e a composição final das mesmas.  

No quarto capítulo serão analisados e discutidos os resultados obtidos com a 

aplicação dos questionários.  

No quinto capítulo serão apresentadas as conclusões apuradas, as limitações do 

estudo e também serão apresentadas propostas para futuras investigações, relacionadas 

com o tema tratado. 



 
 

 

 12  



 
 

 

 13  

Capítulo 2 – Fundamentação Teórica 

 

 

Neste capítulo serão apresentadas as referências teóricas dos conceitos inerentes 

à Administração Pública e ao desenvolvimento da investigação desta dissertação. O 

primeiro subcapítulo será dedicado ao conceito de Administração Pública, uma 

perspetiva histórica, noções e conceitos e características. Será ainda, feita referência a 

uma possível reforma às instituições do Estado. No segundo subcapítulo será abordada a 

satisfação do cliente interno e externo, no terceiro, a qualidade dos serviços, no quarto, 

a motivação e, no quinto, as competências e atributos, sendo feita no sexto e último 

subcapítulo uma síntese da teoria relevante para a investigação. 

 

2.1 Administração Pública 

 

Neste subcapítulo serão apresentadas as referências teóricas sobre a 

Administração Pública. Inicialmente será feita uma análise histórica, seguidamente 

serão apresentadas algumas noções e conceitos sobre esta temática, serão apresentadas 

as principais características da Administração Pública como base no direito 

administrativo e, por último, será feita referência às reformas necessárias de acordo com 

alguns autores. 

Segundo Asensio, Madureira e Rodrigues (2013) um País desenvolvido deverá 

promover uma Administração Pública ágil, fiável e flexível, de modo a facultar uma 

resposta adequada às necessidades de quem solicita os seus serviços, e também, deverá 

promover um ambiente estável e motivador para os seus colaboradores. 

 

2.1.1 História da Administração Pública 

  

Desde a fundação do nosso País até à Revolução Liberal de 1820, o tratamento 

de ordem pública era delegado pela monarquia, em que o rei delegava a funcionários o 

exercício das funções de serviços. Estes funcionários possuíam polivalência no âmbito, 

nomeadamente, político, judicial, administrativo e fiscal. Pela Carta Constitucional de 

1822 e as subsequentes constituições, foram estabelecidos os princípios da neutralidade 

da Administração Pública e a separação de poderes (Rocha, 2010). 
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A primeira reforma da função pública ocorreu em 1935, através do Decreto-Lei 

n.º 26.115, de 23 de novembro. Através deste Decreto foi analisada a situação da função 

pública, tendo-se constatado que não existia uniformidade nas remunerações, bem como 

se verificou a existência de maior número de chefias em detrimento dos subordinados. 

Sendo assim, procede-se à correção das lacunas com o objetivo de dar ao sistema 

coerência e justiça. Este Decreto só viria a ser revisto em 1969 através do Decreto-Lei 

n.º 49.410, de 24 de novembro de 1969, o qual veio referir a necessidade de aumentar a 

importância do recrutamento de colaboradores, a formação profissional, bem como as 

condições de trabalho, em detrimento da burocracia existente até então (Rocha, 2010). 

A Revolução de 25 de abril de 1974 não trouxe alterações relevantes para a 

função pública, à exceção do chamado “pacote” legislativo de 1979, que introduziu seis 

diplomas: Decreto-Lei n.º 191-A, de 25 de junho, relativo à aposentação; B, relativo às 

pensões de sobrevivência; C, relativo à reestruturação de carreiras; D, relativo ao 

estatuto disciplinar; E, relativo à revisão de vencimentos; e F, relativo ao regime do 

pessoal dirigente. Destes Diplomas destacam-se o Decreto-Lei n.º 191-C, de 25 de 

junho, que referenciava o sistema de carreiras tendo em conta as habilitações, 

estabelecia as categorias profissionais, e houve referência à avaliação de desempenho e 

ao recrutamento e seleção de novos colaboradores, bem como foram implementadas 

regras para a criação de quadros. Outro Diploma relevante foi o Decreto-Lei n.º 191-F, 

de 26 de junho, que determinava que o grupo de pessoal dirigente passava a ter 

autonomia, e passava a haver distinção entre os dirigentes intermédios e os dirigentes de 

topo (Rocha, 2010). 

Entre 1982 e 1985, a publicação de leis é reduzida, salientando-se, no entanto, o 

Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de junho, relativo à reestruturação das carreiras. Entre 

1986 e 1995 há uma redução considerável de legislação. Ainda assim, foi publicada 

legislação que ainda hoje vigora, tal como, o Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de junho, que 

se refere ao Sistema Retributivo da Função Pública que determinava regalias salariais 

mais justas para os colaboradores, exigindo-se em contrapartida uma aferição na 

qualidade do serviço prestado. Entre 1996 e 2001 é dada particular atenção à gestão de 

recursos humanos, pelo que foram criadas as “mesas negociais” que consistiam em 

novos regimes jurídicos que deram origem, por exemplo, à integração de pessoal 

auxiliar contratado de forma precária, num montante expressivo de cerca de 40.000 

colaboradores. Destacam-se o Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, referente ao 
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recrutamento e seleção de pessoal; o Decreto-Lei n.º 190/99, de 5 de junho, referente à 

mobilidade na Função Pública e estabelecimento de incentivos à mobilidade dos 

recursos humanos na Administração Pública; e também o Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 

de agosto. Ainda em 1999, o Decreto-Lei n.º 166-A/99, de 13 de maio, delineou o 

Sistema de Qualidade para os Serviços Públicos (Rocha, 2010). 

Com o virar de século, a ação legislativa continuou com inúmeros Decretos-Lei 

e Leis. Em 2003 surge a Lei n.º 99/2003, de 27 de agosto, que aprovou o código do 

trabalho que estabelece o contrato individual na Função Pública. O ano seguinte, 2004, 

foi profícuo em legislação, tendo sido publicados o Decreto-Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, o qual altera o estatuto do pessoal dirigente; o Decreto-Lei n.º 3/2004, de 15 de 

janeiro, que estabelece a lei-quadro dos Institutos Públicos; também a Lei n.º 10/2004, 

de 22 de março, que aprova o sistema integrado de avaliação de desempenho; bem 

como a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, a qual aprova o estatuto do pessoal dirigente 

dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado; ainda a 

Lei n.º 23/2004, de 22 de junho, que aprova o regime jurídico do contrato individual de 

trabalho da Administração Pública; assim como a Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, que 

estabelece os princípios e normas a que deve obedecer a organização da administração 

direta do Estado.  

Os dois anos seguintes foram mais parcos em legislação, salientando-se a Lei n.º 

51/2005, de 30 de agosto, que estabelece regras para as nomeações dos altos cargos 

dirigentes da Administração Pública e o Decreto-Lei nº 200/2006, de 25 de outubro, que 

estabelece o regime geral de extinção, fusão e reestruturação de serviços públicos e de 

racionalização de efetivos. No ano de 2008 a atividade legislativa foi ampla, tendo sido 

publicadas Portarias, Leis e Decretos-Lei. Neste sentido, destacam-se a Portaria n.º 30-

A/2008, de 10 de janeiro, que procede à revisão anual das remunerações dos 

funcionários e agentes da administração central, local e regional e pensões de 

aposentação e de sobrevivência a cargo da Caixa Geral de Aposentações; a Lei n.º 12-

A/2008, de 27 de fevereiro, que estabelece os regimes de vinculação, de carreiras e de 

remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas; e também o Decreto-Lei 

n.º 121/2008, de 11 de julho, através do qual foram enunciados os novos regimes de 

vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções 

públicas. Ainda em 2008, é promulgado um documento relevante para esta área, a Lei 

n.º 58/2008, de 9 de setembro, onde é aprovado o estatuto disciplinar dos trabalhadores 
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que exercem funções públicas. Por fim, segue-se a Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, a 

qual aprova o regime do contrato de trabalho em funções públicas.  

Nos anos que se seguem, 2009 até ao ano presente, viram a luz do dia, a Lei n.º 

4/2009, de 29 de janeiro, que define a proteção social dos trabalhadores que exercem 

funções públicas; e também três resoluções do Conselho de Ministros, sendo elas, a 

resolução n.º 89/2010, de 17 de novembro, que aprova o plano de ação para a formação 

profissional dos trabalhadores da Administração Pública no que se refere ao período 

2011-2013; a resolução n.º 16/2012, de 14 de fevereiro, que aprova os critérios de 

determinação do vencimento dos gestores públicos; e igualmente a resolução n.º 

22/2012, de 9 de março, que delibera o controlo do recrutamento e evolução do número 

de trabalhadores de serviços e organismos da Administração Pública, e que tem sido 

objeto de especial atenção no âmbito das políticas de consolidação orçamental. Em 

2013 é publicada a Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, que estabelece a duração do 

período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas, alargando assim o 

horário de trabalho para oito horas diárias. Importa referir que este aumento não se 

verificou em todos os quadrantes, pelo que seria interessante averiguar qual a 

repercussão, a nível de produtividade, que este alargamento provocou. Ainda em 2013, 

é promulgada a Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, que estabelece o regime jurídico da 

requalificação de trabalhadores em Funções Públicas visando a melhor afetação dos 

recursos humanos da Administração Pública. Finalmente, faz-se referência à Portaria n.º 

8-A/2014, de 15 de janeiro, que regulamenta o programa de rescisões por mútuo acordo 

de técnicos superiores a realizar no âmbito da administração direta e indireta do Estado, 

estabelecendo a sua duração, os requisitos e as condições específicas a aplicar e a 

tramitação do processo prévio ao acordo de cessação do contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado. 

 

2.1.2 Noções e conceitos 

 

De acordo com Tavares (2000) a Administração Pública pode dividir-se em dois 

sentidos distintos: (i) orgânico ou subjetivo e (ii) material e objetivo, os quais se 

complementam. O primeiro, orgânico ou subjetivo, designa as pessoas coletivas 

públicas, juntamente com os seus órgãos e serviços, agentes do Estado e demais 

entidades públicas, os quais desempenham as suas funções consoante a natureza e as 
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necessidades da Instituição. O segundo, material e objetivo, designa a Administração 

Pública como sendo efetivamente uma atividade administrativa, a qual é desenvolvida 

para satisfazer as necessidades coletivas da comunidade. Em suma, e de acordo com o 

mesmo autor, a Administração Pública pode definir-se como sendo o conjunto de 

pessoas coletivas, as quais detêm personalidade jurídica, pertencentes ao universo da 

função pública que juntamente com os seus órgãos e serviços desempenham uma função 

administrativa ao serviço da sociedade, indo de encontro às suas necessidades.  

Segundo Asensio, Madureira e Rodrigues (2013) a Administração Pública em 

Portugal apresenta a seguinte estrutura: 

 Administração Direta do Estado, a qual engloba todos os órgãos e serviços 

pertencentes ao Estado, sendo a sua gestão orientada pelo governo em funções; 

 Administração Indireta do Estado, da qual fazem parte as instituições públicas que 

detêm autonomia administrativa e financeira, bem como personalidade jurídica; 

 Administração Autónoma integra a administração regional – Madeira e Açores; 

 Administração Local, a qual engloba Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia e 

também Associações Públicas.  

 

Mendes (2015) aponta algumas medidas por onde deveria passar a reforma da 

Administração Pública em Portugal. Para este autor, deverá haver separação de poderes 

até ao nível local, para assim haver um melhor cumprimento dos objetivos definidos, 

reforçar a motivação aos colaboradores de modo a estes terem um melhor desempenho 

nas funções que lhes forem sendo atribuídas, promover o intercâmbio de ideias e 

opiniões entre chefias e colaboradores, valorizar a avaliação do desempenho por 

objetivos de acordo com os resultados alcançados, tendo como contrapartida o 

pagamento de melhores salários e respetivos prémios de produtividade, assim como 

promover uma formação profissional adequada às tarefas desempenhadas que poderá 

refletir-se numa progressão na carreira, dando esta medida maior estabilidade ao 

colaborador, o que se poderá repercutir na produtividade, tendo em conta que trará uma 

maior motivação. Segundo este autor, não é preponderante o recurso à privatização de 

serviços para que haja um bom funcionamento dos mesmos. 

Thompson (2013) afirma que a Administração Pública tem uma função crucial 

na sociedade, tendo em conta que, na área da saúde, assume um papel de educador ou 

informante, nomeadamente através de campanhas de sensibilização, dirigidas às 
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comunidades de risco. Estas ações são preventivas, pois podem evitar ou minimizar os 

custos em saúde para o Estado e para o utente. 

A Administração Pública deve primar pela qualidade dos serviços que presta aos 

cidadãos, estar atenta às mudanças da sociedade e às suas necessidades. Deve ter uma 

política de proximidade com os cidadãos e informação disponibilizada através do uso 

das novas tecnologias, deve ainda contar com recursos humanos qualificados e 

promover a formação, para além de reconhecer a qualidade e o empenho dos mesmos, 

para assim os conseguir motivar e aumentar o seu grau de satisfação, garantindo por 

consequência a fidelização (Neves, 2002). 

 

2.1.3 Características da Administração Pública  

 

De acordo com Amaral (2006) Administração Pública no seu sentido lato 

consiste na organização dos serviços centrais do Estado, que delegam nas diferentes 

delegações a responsabilidade de servir o cliente e assim contribuir para satisfazer um 

conjunto de necessidades de uma determinada comunidade, organizada por 

determinados setores, de acordo com as diversas áreas de necessidade. O autor defende 

também que a Administração Pública não se limita a instituições que se encontram sob 

a chancela do Estado. Outras há, que são política, jurídica e sociologicamente distintas, 

como é o caso das Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Regiões Autónomas, 

Instituições de Ensino Superior, Institutos Públicos, entre outros. Defende ainda que a 

Administração Pública se define como uma atividade, cujo papel é administrar, isto é, 

tomar decisões e aplicar medidas, de modo a satisfazer as necessidades regulares de 

uma comunidade ou indivíduo, que para o efeito deve recorrer aos recursos mais 

adequados, os quais devem ser aplicados da forma mais conveniente. Enquanto a 

administração privada pretende satisfazer as necessidades pessoais ou individuais, à 

Administração Pública compete zelar pelo interesse público, pelas necessidades 

coletivas e pelo bem comum. 

Neves (2002) define Administração Pública como um aparelho constituído por 

um conjunto de organizações com identidade própria, definidas de acordo com a sua 

natureza e campo de atuação e dispostas por Ministérios, através dos quais recebem 

orientações. Estas organizações têm na sociedade uma função essencialmente social que 



 
 

 

 19  

em cooperação com outras entidades procuram soluções para satisfazer necessidades de 

uma comunidade ou indivíduo. 

  

2.1.4 A reforma na Administração Pública 

 

Madureira (2015) defende que a revolução de 1974 e a entrada de Portugal na 

Comunidade Económica Europeia em 1986, são dois marcos fundamentais para a 

realização e orientação da reforma administrativa das Instituições do Estado. Começou a 

dar-se prioridade à competitividade, sendo que se passou a exigir um desenvolvimento 

de novas capacidades e competências da economia em geral, e da administração em 

particular. O cerne de toda esta mudança era o facto de a Administração Pública deixar 

de ser uma administração fechada, centralizada e introvertida para se vir transformar 

numa administração aberta, extrovertida e orientada para o cliente. 

Segundo Araújo (2004), para a reforma da Administração Pública contribuiu a 

intervenção dos sucessivos governos, no sentido de promover a qualificação e formação 

dos agentes do Estado, sendo que, em 1979 a percentagem de funcionários com 9 anos 

de escolaridade ou inferior era de 64%, 20 anos depois este valor reduziu em 50%, ao 

passo que, o número de funcionários com formação superior aumentou de 13,7% para 

26,7%. Ainda de acordo com este autor, para esta mudança contribuíram também a 

criação do Instituto Nacional de Administração e do Centro de Estudos e Formação 

Autárquica, que apesar de não oferecerem cursos de formação superior, criaram cursos 

de curta duração e cursos de estudos avançados em gestão pública e alta direção. 

Também num estudo elaborado por Soares (2012) numa autarquia, é feita referência ao 

facto de que 53% dos inquiridos possui formação superior e 42% têm o 12º ano, tal 

como também se verifica na presente investigação, através dos dados obtidos para o seu 

desenvolvimento. 

Perante estes dados, pode deduzir-se que o nível de habilitações dos agentes do 

Estado vai aumentando gradualmente, o que mostra ser um fator fundamental para a 

modernização na Administração Pública e para o aumento da qualidade dos serviços 

prestados, servindo também para fidelizar o cliente externo, quando no setor privado 

existem serviços da mesma natureza. 

Pinto (2010) defende que os sucessivos governos têm aplicado medidas nos 

serviços públicos, tendo em conta a sua modernização e mudança necessárias, 
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intervenções estas que estão a ser reconhecidas pela sociedade. No entanto, este autor 

admite que estas mudanças introduzidas ainda não são suficientes, existindo ainda 

falhas a nível de eficiência e qualidade dos serviços, bem como excessiva burocracia e 

dificuldades de acesso. Sendo assim, algumas das mudanças implementadas desde o 

início deste milénio foram: Plano de Ação para o Governo Eletrónico (2003) que, apesar 

de se tratar de um modelo com alguma complexidade, trouxe maior comodidade, 

transparência e disponibilidade, redução do tempo de tratamento dos pedidos, redução 

de custos e de erros, o que se repercutiu na qualidade dos serviços, e por conseguinte, na 

satisfação dos clientes (Lopes, 2013); Estatuto do Pessoal Dirigente, o qual altera os 

procedimentos de recrutamento e seleção nos cargos de direção superior da 

Administração Pública (Lei nº 2/2004); Lei-Quadro dos Institutos Públicos, onde foi 

feita distinção entre os Institutos Públicos, de acordo com a sua natureza, Lei nº 3/2004; 

Organização da Administração Direta do Estado (2004), a qual visa distinguir a 

Administração Pública em três grupos: Administração direta do Estado, Administração 

indireta do Estado e Administração Autónoma, conforme Lei nº 3/2004 e Lei nº 4/2004; 

SIADAP (2004), que se refere ao sistema de avaliação de desempenho dos 

trabalhadores da Administração Pública e à gestão por objetivos, o qual se tornou mais 

funcional que o anterior, sendo que os objetivos a atingir são acordados entre o 

avaliador e o avaliado, o que poderá aumentar a motivação do colaborador e melhorar o 

seu desempenho, tratando-se de um modelo que não favorece a progressão e promoção 

das carreiras devido aos patamares de avaliação que tornam difícil alcançar as 

pontuações máximas, podendo originar desmotivação no colaborador, o que se pode 

repercutir no próprio serviço (Durão, 2011); Unidade de Coordenação da Modernização 

Administrativa (2005) e PRACE (2006) que são medidas que proporcionaram a 

proximidade com o cidadão através da descentralização de poderes numa tentativa de 

diminuição da carga burocrática (PRACE, 2006) e por último, Simplex (2006), cujo 

objetivo é fomentar a modernização das instituições do Estado.  

Apesar de todas estas mudanças implementadas e todas as que se seguirão, Pinto 

(2010), admite ainda que esta obra é interminável, tendo em conta que as exigências dos 

cidadãos se alteram em função das suas necessidades, as quais vão sendo alteradas de 

acordo com as constantes mudanças que vão ocorrendo na sociedade.  

No sentido de aproximar cada vez mais as instituições públicas do cliente, 

existem medidas que poderão ser postas em prática, tendo sempre em conta a 
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proximidade da relação entre as Instituições do Estado e o próprio cliente, sendo elas já 

testadas no setor privado, nomeadamente a implementação do CRM (Customer 

Relationship Management), poderão apresentar vantagens a nível de organização 

interna, de modo a haver uma redução de custos de operacionalização, a gestão das 

reclamações, bem como, o prazo de tratamento dos pedidos solicitados. A 

implementação deste sistema integrado de gestão focalizado no cliente tem a vantagem 

de facilitar o relacionamento personalizado com os clientes, proporcionando-lhes um 

melhor atendimento, e por outro lado, este sistema permite uma melhor otimização de 

processos e de serviços, bem como uma maior rentabilização dos recursos humanos. 

Para o CRM ter sucesso, este deve ser implementado tendo em conta a visão da própria 

Instituição e as necessidades do próprio cliente, recorrendo às tecnologias de 

informação e às estratégias do marketing relacional, cujo propósito é conhecer melhor o 

cliente e as suas necessidades, não devendo, no entanto, ser encarado como uma simples 

ferramenta ou software de tecnologia da informação (Demo, & Pessôa, 2015; Vilela, 

2012). 

Carvalho e Santos (2011) defendem que a reforma e modernização a aplicar na 

Administração Pública, tem como objetivo único servir de uma forma mais eficiente e 

eficaz quem procura os seus serviços, o que implica uma atuação adequada dos 

colaboradores, de modo a desempenharem da melhor forma a sua função para passarem 

a ser vistos como um ativo válido e não como um custo. 

Também Neves (2002) salienta a inevitabilidade da reforma da Administração 

Pública devido a vários fatores, nomeadamente, aos desafios políticos com os quais os 

Governos vão sendo confrontados também por imposição da união Europeia, pelas 

exigências e expectativas dos cidadãos e também a nível tecnológico, tendo em conta 

que estamos na era da informação e do conhecimento. 

Em conclusão, a Administração Pública em Portugal a partir de 1974 começou a 

ser vista como uma administração aberta, extrovertida e orientada para o cliente externo. 

Também a nível do cliente interno, começou a ser facultada formação e a promover a 

qualificação do agente público. Neste sentido, tem havido por parte dos sucessivos 

Governos vontade de reconhecer o valor das competências dos seus colaboradores, com 

o objetivo de, por um lado, aumentar a qualidade dos serviços e por conseguinte 

aumentar a satisfação do cliente externo e por outro, reconhecer as competências do 

colaborador e fidelizá-lo. Este esforço tem sido reconhecido, tendo em conta que o 
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número de licenciados nas instituições do Estado tem vindo a aumentar gradualmente 

em detrimento da diminuição do número de agentes com habilitações até ao 9º ano de 

escolaridade, o que é um passo importante para a modernização da administração 

Pública, indo deste modo, cada vez mais ao encontro das mudanças e das necessidades 

da sociedade. 

 

2.2 Cliente Interno e Externo – Satisfação 

 

Azevedo (2012) defende que quando um indivíduo se sente satisfeito, maior é a 

probabilidade de se sentir profissionalmente realizado e melhor executar as suas 

funções, mas também refere que a satisfação do indivíduo não depende só do ambiente 

laboral e dos fatores que lhe são inerentes, nomeadamente o ordenado, mas também do 

seu estado emocional e dos objetivos a que se propõe atingir. Neste sentido, 

relativamente ao cliente interno, importa realçar que a realização profissional acontece 

quando este é reconhecido pelo esforço que faz e pelas funções que desempenha, sendo 

que este sucesso profissional, normalmente, está relacionado com o bem-estar 

financeiro e da sua projeção na organização e de um modo mais amplo, na sociedade 

(Andrade, 2016). 

Manolitzas, Fortsas, Grigoroudis e Matsatsinis (2014) referem que para a 

organização, os funcionários são considerados como clientes internos e a sua satisfação 

é vista como algo de muito importante para que haja sucesso organizacional. Esta 

satisfação que é considerada como resultante de uma atitude que o colaborador tem para 

com o seu trabalho, poderá influenciar a satisfação do cliente. Pois se o colaborador se 

sente satisfeito com o trabalho que faz, poderá transportar essa sua satisfação para o 

atendimento que faz ao cliente. Assim, quando os níveis de satisfação do colaborador 

são baixos o atendimento tenderá a ter menos qualidade. Daí ser importante a 

organização proceder à medição contínua da qualidade do atendimento. 

Salomi, Miguel e Abackerli (2005) caracterizam cliente interno como parte 

envolvente de um processo entre dois indivíduos de setores distintos de uma 

organização, em que o fornecedor consegue atingir as expectativas criadas pelo cliente 

interno, o qual dá origem a um padrão de troca interna. Cliente interno também é 

caracterizado pelos comportamentos que os colaboradores assumem com os respetivos 
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elementos no seio da organização, os quais têm impacto direto nos níveis de satisfação 

do cliente externo.  

Mendes (2004) defende que o colaborador deve ser visto como o primeiro 

cliente de uma organização, e como tal deve ser tratado com dignidade, devendo ser-lhe 

conferida responsabilidade e liberdade de iniciativa, pois se este estiver satisfeito sentir-

se-á comprometido com a organização, logo melhor irá ao encontro das necessidades do 

cliente externo. 

De acordo com Ullah e Yasmin (2013), o cliente interno é o colaborador de 

determinada organização que para além de prestar um bem ou serviço, pode também 

usufruir do mesmo. Por este facto, um colaborador quando se sente satisfeito e realizado 

profissionalmente, para além de ser um servidor dedicado, pode tornar-se no melhor 

comprador e divulgador dos bens ou serviços que a própria organização dispõe.  

Por esta razão, a administração deve, por um lado, saber aproveitar bem o 

colaborador, de modo a conseguir tirar o máximo proveito das suas competências e 

capacidades, mas também, valorizá-lo e saber também avaliar as suas necessidades e 

limitações. Por outro lado, deve aferir bem a qualidade do serviço prestado ao cliente 

interno, pois o seu nível de satisfação irá ter impacto direto no modo de apresentação do 

produto perante a comunidade e numa eventual concorrência (Ullah, & Yasmin, 2013).  

Ainda de acordo com estes autores, a organização deve ter o discernimento 

suficiente para perceber que o colaborador é o seu ativo mais importante, e tal facto, 

deduz-se quando existe uma política de recursos humanos eficaz, que através da 

racionalização dos mesmos e da satisfação do próprio colaborador, desenvolve o 

desempenho dentro da mesma, indo ao encontro dos seus objetivos. O modo como uma 

organização reconhece o seu cliente interno é um ponto decisivo para a obtenção da 

qualidade total, pois a sua satisfação tem repercussão direta nos objetivos da própria 

organização e tem igualmente influência na fidelização do cliente externo (Ullah, & 

Yasmin, 2013). De acordo com Pimenta (2000) a qualidade total na administração 

pública, tem por objetivo o aumento da produtividade com o intuito de melhorar a 

qualidade e a eficiência dos serviços, tendo em conta a otimização dos recursos 

disponíveis, bem como a valorização dos recursos humanos e também facilitar o acesso 

dos clientes aos serviços, através da implementação de novos canais de comunicação.  

O cliente externo é um elemento essencial no mundo organizacional, sendo que 

é ele que usufrui do produto ou serviço disponibilizado e, por conseguinte, contribui 
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para a projeção da organização no mercado, sendo um dos responsáveis pelo seu 

sucesso ou fracasso e, por conseguinte, pela sua existência. E por isso, a organização 

depende do cliente, pois este é a razão da existência da mesma, e como tal, não obstante 

ser também um ser humano, deve ser respeitado e bem tratado, pela importância que 

tem (Buchmann, 2005). 

No que se refere ao cliente externo, Kelly (2005) enuncia um problema de 

comparabilidade referente a um produto ou serviço no setor público: se duas delegações 

da mesma área de atuação sob o mesmo produto ou serviço praticam condições 

diferentes, seja a nível de preço, seja a nível de timings de concretização do pedido do 

cliente, estes factos podem alterar a satisfação do cliente, mesmo que não seja posta em 

causa a qualidade do respetivo produto ou serviço, tendo em conta que, o índice de 

satisfação é determinado através da relação entre a expectativa do serviço e o serviço 

efetivamente prestado, na suposição de que os produtos sejam equiparados e os preços, 

quando aplicável, sejam muito próximos. 

Hutchinson, Do e Agha (2011) encontraram diferenças de qualidade entre as 

instituições públicas e privadas, com as públicas a necessitar de ir ao encontro da 

capacidade de resposta por parte da instituição e das exigências do cliente. Também a 

nível da satisfação do cliente, atestaram pouca evidência sobre a sua exigência a nível 

de qualidade de serviços, mais concretamente na área da saúde, tendo em conta que em 

causa está a capacidade de resposta e o intervalo de tempo em que a mesma é proferida 

e executada. Neste sentido, esta realidade dever-se-á ao facto de as instituições sob a 

alçada do Estado serem entidades sem fins lucrativos, não dependendo diretamente do 

lucro gerado, ao passo que as instituições privadas têm como objetivo principal o lucro 

para garantir a sustentabilidade financeira, e consequentemente, a sua continuidade no 

mercado. 

No estudo que realizou, Jahrami (2013), também constatou que, atualmente, na 

Administração Pública, a satisfação dos clientes é fundamental, sendo considerada 

como uma referência no que diz respeito ao desempenho e como padrão de excelência 

para qualquer organização sob alçada do Estado. A satisfação do cliente acontece 

quando determinada organização consegue identificar novas oportunidades de serviços, 

adaptar-se a mudanças que surjam, ser capaz de produzir lucro. No entanto, no caso de 

uma organização pública, o objetivo não é garantir propriamente a sustentabilidade, mas 

sim atender devidamente às solicitações dos clientes, de modo a prestar um serviço 
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adequado às necessidades de quem procura estes serviços, e ser uma alternativa viável 

ao setor privado. Ainda segundo este autor, a satisfação do cliente ocorre quando lhe é 

fornecido um produto ou serviço que sendo utilizado conscientemente por este, 

corresponde às suas necessidades. 

Para Banerjee e Sah (2012) a satisfação do cliente é um conceito que depende da 

qualidade com que os produtos ou serviços são oferecidos pelas organizações aos 

respetivos clientes. A satisfação do cliente em conjunto com a qualidade do serviço são 

consideradas elementos-chave para a organização por contribuírem grandemente para a 

rentabilidade da mesma. Entre cliente e prestador de serviço deverá existir um bom 

relacionamento, pois tal contribui para o aumento da satisfação do primeiro, logo, 

perante esta situação, o cliente demonstra a sua preferência por se sentir satisfeito com a 

qualidade de serviços que a empresa lhe fornece. 

Daunoriene e Zekeviciene (2015) defendem a importância de as instituições 

públicas medirem a satisfação do cliente, uma vez que satisfazer as suas necessidades e 

ir ao encontro das suas expectativas é uma das principais metas a atingir pelas 

instituições do Estado. No entanto, e como ainda referem as autoras, as ações de 

melhoria implementadas neste setor, normalmente não têm implicação direta com os 

índices de satisfação do cliente, mas com diretivas por parte da tutela governamental. 

Este facto dever-se-á à dificuldade de definir o cliente tipo de cada instituição pública, o 

que se torna mais complexo que nas instituições privadas. À semelhança das 

organizações privadas, as instituições públicas tiveram igualmente a necessidade de se 

adaptarem às mudanças da sociedade, e consequentemente, às exigências dos clientes. 

Por um lado, esta adaptação serve para não perder clientes para o setor privado, quando 

já não existe monopólio por parte do Estado para este tipo de serviço, por outro, para 

melhor servir os clientes mesmo que os mesmos não tenham alternativa por parte do 

setor privado. A sua satisfação é cada vez mais preponderante para as instituições do 

Estado, sendo que tentam prestar mais atenção às exigências dos clientes e assim a 

melhorar o desempenho para poderem prestar melhores serviços, bem como mais 

rápidos e diversificados, de modo a se aproximarem cada vez mais das expectativas e 

necessidades dos clientes. 

Di Pietro, Mugion e Renzi (2013) defendem que as instituições públicas, com o 

intuito de melhor satisfazer o cliente e ir ao encontro das suas necessidades, criaram 

novos métodos de prestação de serviços e de caráter informativo, através de novos 
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canais de distribuição com recurso às novas tecnologias, nomeadamente, website, e-

mail, como também telefone e fax. Também os responsáveis pelas instituições através 

da respetiva tutela, devem desenvolver métodos que se destinem a medir o nível de 

satisfação do cliente, para assim serem identificados os pontos fortes e fracos em 

relação aos serviços prestados, bem como serem definidas as melhorias a implementar, 

de modo a melhorar a eficiência e, por conseguinte, a qualidade do serviço, tendo 

sempre em conta os recursos disponíveis. 

Ludwiczak (2014) defende que mesmo no setor público, e tendo sempre em 

conta que o serviço prestado tem como objetivo a satisfação do cliente, deve ser 

definido o perfil do mesmo tendo em conta a sua necessidade e a natureza do próprio 

serviço, e através desta análise deve ser feita a otimização dos recursos existentes, de 

modo a aumentar a sua eficiência. Esta tarefa assegura-se mais difícil do que no setor 

privado. Depois desta análise, devem ser analisadas as suas necessidades, exigências e 

expectativas do cliente, o que também se torna difícil tendo em conta a natureza do 

próprio serviço e as suas diretivas internas. No entanto, há uma expectativa comum a 

qualquer cliente: encontrar um colaborador idóneo, profissional, cordial, que preste um 

serviço de qualidade e que seja imparcial. 

Aliado à necessidade de melhor satisfazer o cliente externo, impõe-se a 

necessidade de inovar nos vários setores. Neste sentido, o conceito de inovação surge 

como necessário, verificando-se que difere entre as instituições privadas e públicas. 

Enquanto nas instituições privadas a inovação normalmente compreende a 

implementação de um novo produto ou serviço, nas instituições do Estado, a inovação 

reflete-se numa adaptação às exigências e necessidades dos clientes, tendo em vista a 

qualidade dos serviços e a facilidade de acesso aos mesmos. Este conceito está 

intrinsecamente relacionado com a modernização, o que implica a existência de um 

Estado flexível, competitivo e capaz, e neste sentido, no nosso país, tem-se vindo a 

procurar seguir os ditames de vários países cujas reformas têm ocorrido com sucesso 

(Fontoura, & Fernandes, 2015). Sendo atualmente a inovação um dos principais fatores 

de vantagem competitiva das organizações, nesta perspetiva, as instituições Estatais 

devem atualizar-se e inovar de modo a melhor satisfazer o cliente e fazer com que ele 

volte a requisitar o serviço, não por falta de alternativa, mas pela qualidade dos serviços 

prestados. Efetivamente, nas últimas décadas, na Administração Pública tem-se notado 

a necessidade de inovação, não só ao nível tecnológico e de infraestruturas, mas 
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principalmente ao nível da própria gestão interna e do próprio agente público 

(Kobylinska, & Biglieri, 2015). 

Ha e Lee (2010) afirmam que o reconhecimento e a necessidade de satisfazer o 

cliente no setor privado, a nível da melhoria de produtos e serviços a oferecer, 

aconteceu primeiro e com mais celeridade que nas instituições do Estado, porque nas 

instituições privadas o cliente dita a sua permanência no mercado, ao passo que no setor 

público, torna-se igualmente pertinente satisfazer as necessidades de quem procura os 

serviços, mas a sua sobrevivência não depende da afluência de pessoas que procuram os 

referidos serviços. Mas tal facto não impede que estas instituições não tenham em 

atenção as exigências e necessidades do cliente e procurem sempre ir ao encontro das 

suas pretensões, que são cada vez mais elevadas mesmo quando não existe alternativa 

no setor privado. Ultimamente tem-se verificado uma crescente preocupação em criar 

alternativas para melhor servir o cliente, nomeadamente a nível de canais de 

comunicação alternativos ao atendimento presencial, respetivamente, a nível 

informático, telefone, fax e por informação escrita. Todos estes procedimentos são 

válidos, mas sempre com a garantia da confidencialidade de dados e da privacidade do 

cliente.  

Sah e Kumar (2015) defendem que as instituições privadas abordam o cliente 

externo de modo diferente das instituições do Estado, pois nas primeiras, da abordagem 

do cliente e das suas necessidades dependem a sua satisfação e, por conseguinte, o 

sucesso da instituição, ao passo que o sucesso das instituições públicas não depende da 

satisfação do cliente sendo que não é feita a mesma abordagem. Mas devido a este 

facto, tem aumentado a pressão por parte das instituições públicas no sentido de 

melhorar a qualidade dos serviços prestados, advindo deste facto a necessidade de 

reinventar os processos e reorientar a abordagem que deverá ser centrada no cliente, 

sendo que de acordo com o seu nível de satisfação é que será avaliada a qualidade dos 

serviços prestados, sendo que ocorrendo uma eventual insatisfação, esta poderá estar 

relacionada com a celeridade ou complexidade dos processos em si. Pois os 

responsáveis por estas instituições sabem que a impressão negativa do cliente sobre o 

serviço prestado desencoraja outros clientes a recorrer aos serviços presencialmente. 

Tal como nas organizações privadas, também nas instituições do Estado a 

satisfação das necessidades do cliente começou a ter cada vez mais relevância, no 

sentido de aferir a qualidade prestada e, por conseguinte, revitalizar estas organizações e 
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atualizá-las de acordo com as exigências de quem as procura. Para o efeito, vão sendo 

adotados modelos de satisfação dos clientes, de modo a ficar mais completa a recolha de 

dados. Quanto melhor e mais aferido for o modelo, melhores serão os indicadores 

obtidos, pois dependendo dos resultados, a organização altera ou não a sua estratégia, 

sendo que este resultado tem evidência clara sobre a qualidade dos serviços prestados 

(Reianu, 2014).  

Como conclusão, pode afirmar-se que tanto o cliente interno como o cliente 

externo são dois elementos fundamentais no seio de uma organização, 

independentemente da sua natureza. Pode referir-se que o cliente interno “veste a 

camisola” em defesa da organização que incorpora, seja ela pública ou privada, tendo a 

responsabilidade de apresentar o produto ou serviço nas melhores condições no 

mercado, sendo que é ele quem cria o produto ou serviço disponibilizado. Para que todo 

este processo aconteça com sucesso, este deve sentir-se satisfeito com a função que 

desempenha e com a forma como é reconhecido, sendo que pode ser também ele um 

potencial consumidor dos mesmos. Relativamente ao cliente externo, denota-se que é 

quem usufrui do produto ou serviço produzido por uma organização, sendo que é ele 

que enuncia o nível de qualidade do mesmo, e através desta atitude denuncia o seu grau 

de satisfação, o que vai influenciar o modo como a organização solidifica a sua posição 

no mercado. 

 

2.3 Motivação  

 

Todorov e Moreira (2005) defendem motivação como sendo uma força interna, 

pessoal e única que só o próprio indivíduo pode sentir e explicar. Depende das situações 

específicas e dos acontecimentos com que o indivíduo se vai deparando, que o levam a 

tomar determinado comportamento.  

Por sua vez, Oliveira, Dias, Martins e Valim (2006) referem-se à motivação 

como sendo o esforço desempenhado pelo indivíduo para conseguir determinado 

objetivo independentemente da sua natureza, com o intuito de satisfazer as suas 

necessidades individuais, tratando-se, portanto, de um fenómeno individual e também 

intencional, tendo em conta que é controlado pelo próprio indivíduo, depende da sua 

escolha, do momento em que a faz e do seu estado de espírito. Estes autores definem 

ainda motivação como sendo intrínseca e estando relacionada com o respeito, 
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reconhecimento e estatuto pelo próprio indivíduo e, extrínseca quando se refere a 

salários, promoções e outros benefícios imputados ao próprio indivíduo como 

colaborador de uma organização, sendo definidos pelos órgãos superiores. 

Um outro autor, Bonetti (2010) define motivação como uma variável interna do 

indivíduo que só pode ser explicada através do seu comportamento. Depende do 

ambiente em que se encontra o próprio indivíduo, seja este organizacional ou outro, 

bem como da cultura do meio envolvente e do momento em que se verifica a 

necessidade do indivíduo que o obriga a agir de determinado modo. 

Pedrosa, Costa, Ferreira e Costa (2013) defendem a motivação como sendo uma 

característica que se pode definir como uma força psicológica, um desejo, um impulso, 

uma necessidade, uma vontade ou até mesmo uma intenção que gera um impulso, o 

qual leva o indivíduo a ter determinado comportamento, nomeadamente dentro de uma 

organização. Dado que um colaborador motivado produz mais e com melhor qualidade, 

e nem todos os colaboradores têm os mesmos objetivos, compete aos gestores ajudar a 

que estes consigam identificar as suas próprias necessidades e as satisfaçam, de modo a 

estarem motivados no local de trabalho. Estes autores defendem ainda motivação como 

sendo um processo cíclico que se inicia com a identificação de uma necessidade e 

termina com a realização da mesma.   

Por outro lado, Paiva, Adas, Vendrame, Sarraceni e Vendrame (2009) defendem 

motivação como sendo um estado interior do indivíduo, que o induz a tomar 

determinado comportamento que se pode traduzir no esforço efetuado para atingir 

determinado objetivo ou meta. A motivação é um fenómeno individual, que só o próprio 

indivíduo pode definir de acordo com o seu desejo ou necessidade, é igualmente 

intencional porque está sob o seu controlo e multifacetado pois depende tanto do 

estímulo dos agentes exteriores ao indivíduo como do comportamento do próprio. 

Oliveira e Gasparoto (2010) defendem motivação como sendo uma ferramenta 

que contribui para aumentar a autoestima de um colaborador numa organização, que se 

pode refletir na sua produtividade. Assumem ainda a motivação como uma finalidade 

do ser humano que está sempre orientado em torno de um objetivo, que se traduz num 

desejo ou necessidade.  

Para Taghipour e Dejban (2013) a motivação é o método através do qual o 

indivíduo é estimulado a desenvolver uma tarefa de determinada forma, sendo esta 

variável que apoia a relação entre comportamento e desempenho. Os responsáveis 
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organizacionais servem-se da motivação como um caminho conducente à melhoria do 

desempenho dos colaboradores, tendo em conta o fator importante que se prende com o 

facto de que quando os colaboradores são motivados o seu desempenho melhora, sendo 

que o tipo de relacionamento existente entre chefias e colaboradores define a grau de 

motivação. Deste modo, verifica-se que uma boa relação entre ambas as partes é 

motivadora para os funcionários, e esta atitude é decisiva no que respeita ao crescimento 

do negócio. 

Também Arnt (2010) define motivação como sendo um impulso que leva o 

indivíduo a agir de determinado modo e dá origem a um comportamento específico, 

normalmente, resultante de necessidades não satisfeitas. Este processo não tem fim, 

tendo em conta que o indivíduo ao satisfazer uma necessidade ou cumprir um objetivo, 

tende a colmatar outras necessidades.  

Por sua vez Pedrosa et al. (2013) fazem referência a Maslow e defendem que 

este autor definiu sete necessidades básicas e não cinco às quais fazem referência a 

maior parte dos escritos existentes, sendo elas: necessidades fisiológicas / básicas, 

necessidades de segurança, necessidades de pertença, necessidade de estima, 

necessidade de autorrealização, necessidades de saber e entender e necessidades 

estéticas. Ainda de acordo com a hierarquia das necessidades de Maslow (1943), o 

indivíduo tende primeiramente a suprir necessidades como o conforto, a alimentação e o 

dinheiro (Arnt, 2010). 

Usugami e Park (2006) defendem a motivação como uma variável importante no 

desempenho de uma organização, e por isso, cabe aos gestores e responsáveis das 

organizações valorizar e saber gerir este conceito, no sentido de que os colaboradores 

tenham um bom desempenho, se sintam satisfeitos e transmitam esta satisfação aos 

clientes. Referenciam ainda que, segundo a teoria de Herzberg (1968), dois fatores 

emergem como importantes no desenvolvimento da motivação dos colaboradores, os 

fatores motivadores, que contribuem para a melhoria da motivação dos colaboradores e 

os fatores higiénicos, que embora não aumentem significativamente a motivação dos 

colaboradores, são essenciais para que estes mantenham um certo nível de motivação 

perante as suas responsabilidades laborais. São exemplo dos primeiros, a 

responsabilidade, o reconhecimento pelo trabalho que realizam, a evolução e o 

crescimento, tendo como resultado a realização pessoal; enquanto os segundos se 

referem à política da empresa, ao relacionamento com os colegas, às condições de 
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trabalho, ao vencimento que auferem e à segurança. Segundo este estudo, constata-se o 

quão importante é a gestão da motivação dos colaboradores em proveito da organização, 

pelo que os responsáveis pelas empresas deverão direcionar os seus esforços no sentido 

de valorizar cada vez mais esta variável essencial ao bom desempenho dos 

colaboradores. Por outro lado, também a satisfação, tanto do colaborador como do 

cliente é um conceito de enorme importância em termos organizacionais, que deverá ser 

trabalhado, tendo por objetivo, o sucesso empresarial. Deverá referir-se ainda que os 

fatores motivadores são considerados os mais importantes, enquanto os fatores 

higiénicos são importantes no quotidiano organizacional. Destaca-se ainda o facto de o 

desempenho organizacional se relacionar com a motivação dos colaboradores. 

De igual modo, Ramos (2009) faz referência à teoria dos dois fatores de 

Herzberg, os fatores motivacionais e os higiénicos. Os fatores motivacionais dizem 

respeito às funções desempenhadas pelo colaborador e refletem-se diretamente na sua 

produtividade, este fator está diretamente relacionado com a satisfação e com o 

reconhecimento dentro da organização. Os fatores higiénicos, não dependem 

diretamente do colaborador, estão relacionados com o ambiente e cultura 

organizacional, assim como condições físicas do local de trabalho, salários e outros 

benefícios. 

Também é dito que um colaborador está motivado, quando lhe é atribuído um 

objetivo e este direciona o seu comportamento de modo a atingir o respetivo objetivo. 

As técnicas de motivação dependem das chefias e do que se pretende atingir, pelo que, 

uma das formas de motivar o colaborador é apresentar-lhe uma contrapartida 

económica. A equipa deve chegar a um consenso e definir um limite, tanto no esforço 

previsto pelo colaborador para atingir o objetivo estimado, como no valor da 

compensação tendo sempre em conta a disponibilidade financeira da própria 

organização. As formas de motivação a aplicar nas organizações públicas são diferentes 

das formas de motivação a aplicar nas organizações privadas. A forma como é feita e 

gerida a motivação dentro de um grupo de trabalho pode ter influência no desempenho 

da respetiva equipa. A qualificação, não sendo um fator preponderante no desempenho 

do colaborador e na qualidade do serviço prestado pode, no entanto, ser um fator 

relevante na gestão da pressão perante um objetivo a atingir (Rocha, 2010). 

A motivação é uma variável muito importante para uma organização, pois se um 

colaborador se sente motivado o sucesso organizacional aumenta. Conforme a 
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investigação realizada por Salman e Khan (2014) a motivação é um processo 

psicológico que orienta o comportamento do indivíduo no que respeita ao seu 

envolvimento na organização e que implica a existência de sentimentos de estímulo, 

orientação e persistência, com o objetivo de atingir o fim a que se propõe. Pelo que as 

organizações que possuem colaboradores motivados têm maiores níveis de 

produtividade. No entanto, deverá assinalar-se que o processo de construção da 

motivação do colaborador traz complexidade à organização, porque impacta com as 

diversas áreas da empresa. Estes autores referem a existência de dois tipos de 

motivação, a intrínseca e a extrínseca, sendo que a motivação pode ser influenciada 

tanto por fatores internos como por fatores externos, que influenciam a escolha do 

indivíduo. 

A motivação intrínseca é induzida no interior da empresa e denota-se aquando 

da realização de tarefas desafiadoras, que resultam em satisfação para o colaborador. 

São exemplo, a qualidade de trabalho, a responsabilidade, o crescimento e o 

reconhecimento no seio da própria organização. Todavia, há indivíduos que são 

motivados mediante o efeito de fatores externos, os fatores extrínsecos, que são devidos 

ao que uma tarefa induz. São exemplo de fatores extrínsecos, o vencimento, os 

benefícios advindos do trabalho, as condições de trabalho e a segurança no trabalho. 

Ressalva-se, contudo, que o colaborador poderá diminuir o seu nível de motivação se 

lhe são oferecidas esporadicamente determinadas regalias, nomeadamente, aumento 

salarial ou outras recompensas. Estas regalias poderão fazê-lo desvalorizar outras 

formas de motivação praticadas pela organização. Salienta-se ainda, que a motivação 

intrínseca assume uma posição mais importante em detrimento da motivação extrínseca, 

por permitir ao indivíduo o desenvolvimento de capacidades cognitivas, físicas e 

sociais, e tendo em conta que, compete apenas ao indivíduo o desenvolvimento destas 

capacidades no seu ambiente de trabalho (Salman, & Khan, 2014). 

Çetinkaya (2011) também estudou a relação entre os fatores intrínsecos e os 

fatores extrínsecos da motivação e verificou que ambos os fatores se relacionam 

significativamente com o compromisso afetivo, pelo que os colaboradores precisam de 

se sentir importantes para a organização, e por isso necessitam de ser tratados como 

seres humanos sociais. O colaborador não deverá ser tratado como um elemento de 

produção, mas sim requer por parte das chefias, um ambiente de diálogo e de 

comunicação, suscitando uma relação de afetividade.  
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Também Ruan e Hong (2010) investigaram que a motivação intrínseca leva à 

existência de criatividade e inovação. Segundo a literatura, a motivação intrínseca é 

inata e acontece quando uma atividade satisfaz as necessidades humanas básicas de 

competência, de autonomia e de controlo. Os resultados mostraram que, de facto, a 

motivação intrínseca é aliada à inovação, bem como a existência de um clima que 

permita a troca de opiniões e ideias e em que haja espírito de equipa, têm um efeito 

positivo no comportamento do trabalhador. 

Karami, Dolatabadi e Rajaeepour (2013) atestaram que os incentivos, bem como 

as recompensas aos colaboradores são essenciais, porque o colaborador quando 

estimulado desenvolve melhor a sua motivação, aumentando assim o seu desempenho 

nas funções que é chamado a executar. Daqui resulta uma relação positiva entre 

recompensa, motivação e desempenho. A motivação deriva do interior do indivíduo e 

entende-se como sendo uma falta ou privação que o impele a realizar determinadas 

atividades, de forma a satisfazer as suas necessidades individuais. Deste modo, os 

responsáveis organizacionais devem garantir que os colaboradores desempenhem as 

funções que lhes são atribuídas com regularidade, concedendo-lhes a vantagem de 

serem peças fundamentais na vida da organização. 

Um estudo desenvolvido por Qayyum e Sukirno (2012) para testar a motivação 

dos colaboradores do setor bancário, atesta que os colaboradores deste tipo de 

instituições valorizam o seu desenvolvimento pessoal, um futuro estável e seguro, um 

bom vencimento e o facto de serem úteis à sociedade por prestarem um serviço 

necessário. No entanto, outros conceitos como a idade, o sexo, a experiência e as 

habilitações também revelaram ser importantes no desenvolvimento da motivação. 

Harell e Daim (2010) analisaram os aspetos motivadores tangíveis e os aspetos 

motivadores sociais psicológicos, e de que forma é que estes se desenvolvem nos 

homens e nas mulheres. Nas mulheres, os aspetos motivadores sociais que têm maior 

influência são o crescimento, a progressão, o orgulho, bem como o sentimento de 

realização, enquanto que os homens se sentem socialmente motivados pela diversidade 

de tarefas, pela autonomia, pela responsabilidade, pela progressão na carreira e pela 

realização. A conclusão a que estes autores chegaram mostra que o vencimento, as 

recompensas e as condições de trabalho assumem o lugar de principal motivador, tanto 

para homens como para mulheres, sendo por isso, o melhor indicador para os 

responsáveis organizacionais motivarem os seus colaboradores. 
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Usman e Musa (2012) fizeram uma análise das motivações, tendo-as dividido 

em externas e internas. Consideraram como motivações externas o vencimento e as 

recompensas que possibilitam ao funcionário a satisfação das suas necessidades básicas. 

Por outro lado, as motivações internas referem-se às tarefas que o colaborador realiza e 

que constituem a sua obrigação por estar ao serviço da organização. A motivação deriva 

da vontade que o colaborar desenvolve para realizar as tarefas a que se propõe, 

implicando esta atitude, no estabelecimento de objetivos profissionais que levam à sua 

realização pessoal. Como tal, verifica-se a importância da partilha de conhecimentos 

assim como da existência de diálogo como ferramentas importantes para o bom 

desempenho dos vários departamentos da organização e como gerador da motivação dos 

colaboradores. 

Estar motivado em qualquer função que se exerça, é fundamental para assim se 

conseguirem os melhores resultados. Para manter uma boa motivação, o indivíduo deve 

definir bem os objetivos a que se propõe. Deve também obter opinião sobre o trabalho 

realizado, pois esta prática permite ao colaborador saber a opinião dos outros sobre o 

que têm feito, bem como o impacto que o mesmo está a ter na organização, o que 

permite aperfeiçoar o desempenho e as competências. Definidos os objetivos e o 

percurso a seguir, há que avaliar o progresso e definir, se necessário, outras estratégias 

para mais rapidamente atingir a meta (Sousa, 2014). 

 

Em suma, motivação pode ser entendida como sendo uma força própria de cada 

indivíduo que depende das necessidades que ele pretende satisfazer e da intensidade do 

desempenho que ele incute à ação, o que indica o seu nível de motivação. Pode também 

definir-se como sendo uma força, um desejo ou um impulso que são aplicados para 

realizar uma ação com a finalidade de satisfazer uma necessidade ou atingir 

determinado objetivo. Também, estar motivado em qualquer função que se desempenhe, 

é fundamental para se conseguirem os objetivos, os quais devem ter sido definidos 

previamente, sendo que estes condicionam o nível de motivação. Definidos os objetivos 

a atingir bem como o percurso a seguir, deve avaliar-se continuamente o progresso que 

se vai alcançando, e se necessário, devem definir-se novas estratégias de forma a ir ao 

encontro dos objetivos pretendidos.  
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2.4 Qualidade dos serviços 

 

Alves e Santos (2010) afirmam que a qualidade no seu sentido mais amplo, e no 

contexto organizacional, é o modo como o cliente pretende que seja um produto ou 

serviço, com o objetivo de o mesmo satisfazer da melhor forma as suas necessidades.  

O conceito de qualidade difere, sejam as instituições públicas ou privadas, sendo 

que nas instituições públicas o cliente avalia a qualidade dos serviços consoante o tipo 

de tratamento ou atendimento que lhe foi prestado, e não pela qualidade técnica inerente 

ao produto ou serviço (Hutchinson, Do, & Agha, 2011). 

O conceito de qualidade que, segundo Saraiva e Silva (2012), é nos nossos dias 

bastante abrangente, pois não se restringe apenas a selecionar o produto com defeito, 

centra-se também em ir ao encontro das necessidades do cliente, no sentido de obter 

uma melhoria contínua, de modo a garantir um bom resultado. A nível da 

Administração Pública, este conceito limita-se a satisfazer as necessidades de quem 

procura os serviços – uma informação correta e rápida e com o mínimo de cariz 

burocrático, o que implica naturalmente o empenho do colaborador da instituição, bem 

como o apoio de toda a equipa. Sendo os serviços neste âmbito necessários, o cliente, 

caso necessite voltará a solicitar apoio, mas o que se torna relevante é a melhoria 

contínua do serviço prestado, aferindo a sua qualidade, de modo a informar o cliente 

mais e melhor, e no mais curto espaço de tempo. 

Yeo (2009) define a qualidade como um conceito subjetivo, o qual pode ser 

definido de vários modos, nomeadamente, sob a perspetiva da conformidade com 

requisitos tendo como base as expectativas do cliente, na perspetiva da adequação tendo 

em conta o uso determinado pelo cliente e na perspetiva do que o cliente está disposto a 

pagar, relativamente ao valor que é cobrado ao fornecedor pela venda do respetivo 

produto. Para este autor, a qualidade funciona como um catalisador de transformação 

em que a qualidade do produto ou serviço e o desempenho dos colaboradores explicam 

o nível de satisfação do cliente, sendo que, se pode traduzir em vantagem competitiva 

para a organização e pode promover o processo de internacionalização. Na sua 

investigação, este autor, concluiu que a qualidade de um serviço é um tema complexo e 
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imprevisível, o qual depende do contexto organizacional. A qualidade é uma ferramenta 

que impulsiona as organizações a arriscarem, fazendo a distinção entre desafios bons e 

menos bons, entre produtos e / ou serviços, tendo em conta as expectativas dos clientes. 

A qualidade funciona como um estímulo para o desempenho da organização cujo 

objetivo é a satisfação do cliente.  

Sendo a qualidade um atributo imputado a um bem ou serviço que uma 

organização disponibiliza ao cliente, não é fácil de medir e, por conseguinte, é difícil de 

avaliar. No entanto, precisa de ser avaliada, e para tal, deve ser objetivada através do 

feedback de quem adquirir o produto ou serviço (Pires, 2000).   

Cheng (2011) refere no seu estudo, que a qualidade de um serviço é a avaliação 

que o cliente faz quando está perante um serviço de qualidade, vivenciando assim a sua 

satisfação. Pelo que este autor afirma que a qualidade do serviço é antecedente da 

satisfação do cliente, e como tal, quanto maior é a qualidade de um serviço maior é a 

satisfação deste. 

Chen e Hu (2010) referem-se à qualidade de serviços como sendo uma área 

essencial no que respeita à obtenção da fidelização do cliente, sendo muito importante 

para um cliente, independentemente da organização, receber simpatia quando é atendido 

e perceber que a sua presença também é importante e reconhecida.  

Por outro lado, Ismail, Alli, Abdullah e Parasuraman (2009) sustentam que um 

serviço de qualidade resulta num cliente satisfeito, pelo que se realça a importância da 

qualidade dos serviços perante os interesses do cliente. Quando um serviço corresponde 

às expectativas que um cliente tem, este vai evidenciar a sua qualidade, o qual faz um 

juízo de valor sobre a superioridade do respetivo serviço, cujas principais características 

são a capacidade de resposta, a qual se refere à rapidez e precisão com que um serviço é 

prestado, a empatia que aponta para o carinho, a atenção e a compreensão que são 

oferecidos ao cliente aquando da prestação do serviço e, finalmente, a garantia que se 

refere à confiança, competência e credibilidade que o colaborador incute no cliente 

aquando da prestação do respetivo serviço. A existência de um serviço com qualidade 

aumenta a satisfação do cliente, de que se deduz que a qualidade dos serviços e a 

satisfação do cliente são diretamente proporcionais. Existe assim uma relação entre o 

serviço esperado pelo cliente e o serviço que este efetivamente usufrui. 

Também Walther (2015) defende que as organizações devem ajustar os seus 

produtos e serviços de acordo com as necessidades e solicitações dos clientes, o que os 

http://primo-service.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Balakrishnan+Parasuraman&vl(D3421970UI0)=creator&vl(D3421972UI3)=all_items&vl(1UIStartWith0)=exact&fn=search&tab=pesquisa_rapida&mode=Advanced&vid=FCCN_V1&scp.scps=primo_central_multiple_fe


 
 

 

 37  

ajuda a melhorar a oferta, tendo em conta que a esta mudança está associada uma 

melhoria, o que as destaca perante a concorrência. No caso das organizações públicas, a 

melhoria dos serviços torna-se um processo mais complexo, tendo em conta que é 

difícil definir o público-alvo. Torna-se pertinente esta mudança sendo que, para o efeito 

deve ser implementada uma nova gestão dos serviços públicos no sentido de adaptar os 

serviços às necessidades de quem os solicita, onde também deve ser promovida uma 

mudança cultural e organizacional da própria burocracia. Tem-se notado por parte dos 

dirigentes das instituições do Estado uma tentativa de implementar mudanças nos 

serviços públicos, no sentido de melhorar a qualidade dos serviços prestados, tendo em 

conta as necessidades dos clientes, as exigências do mercado e a concorrência entre as 

unidades prestadoras de serviços e parcerias público-privadas.  

Nos dias de hoje e, por consequência, com o alargamento e a maior abrangência 

dos mercados, é exigível a uma organização procurar alcançar a excelência, no sentido 

de estar mais próxima do cliente, de satisfazer as suas necessidades e de ser distinguida 

em relação à concorrência. Assim, para conseguir um produto ou serviço melhor que o 

da concorrência, a organização deve ter os melhores colaboradores, dar-lhes boas 

condições de trabalho e motivá-los. Por isso, num ambiente organizacional, o cliente é o 

elemento mais importante, e por outro lado, os colaboradores participam ativamente no 

planeamento das tarefas e na sua tomada de decisões. Deste modo, a qualidade é 

responsável pelo sucesso da organização e pela sua consistência no mercado, tendo por 

base o aumento da produtividade (Tofoli, & Tófoli, 2006). 

Saraiva e Silva (2012) afirmam que à medida que as diversas tecnologias e o 

mundo em geral evoluíam, também o termo qualidade se tornava mais amplo e 

abrangente. Se no início do séc. XX, a qualidade se limitava a identificar as não 

conformidades, atualmente, para além de garantir sempre a satisfação do cliente, que 

sempre foi o objetivo da implementação de um sistema desta natureza, procura obter 

também uma melhoria contínua, bem como promover a garantia e controlo da 

qualidade, a fim de adquirir um sistema de qualidade total. Um sistema desta natureza, e 

numa perspetiva de uma gestão pela qualidade total, consiste num contínuo atendimento 

ao cliente e às suas necessidades através de um sistema integrado de ferramentas, 

técnicas e formação. Toda esta operação envolve uma melhoria contínua de todos os 

processos organizacionais, a qual dará origem a produtos e serviços de alta qualidade, o 
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que se vai repercutir numa melhor posição da organização no mercado e, por 

conseguinte, se poderá perspetivar em criação de valor. 

Segundo Sá e Sintra (2008), no início dos anos noventa começou a ser 

implementado na Administração Pública o sistema de gestão da qualidade, sendo dado 

assim mais um passo para a concretização da reforma dos organismos do Estado, que 

através das necessidades do cliente em exigir mais e melhor dos serviços, se tornou o 

agente impulsionador desta mudança. Nesta década foi também criada a primeira carta 

da qualidade, onde o cliente passou a ter o estatuto que atualmente detém: o recebedor 

dos serviços prestados. Foi também criado nesse ano o programa da qualidade, onde 

foram estabelecidos objetivos essenciais como a simplificação, participação e 

transparência. Através do programa do XII Governo Constitucional, de novembro de 

1991, qualidade é entendida como prestação de um serviço eficaz, bem como um 

atendimento personalizado e rápido, sendo que a mesma se mede através da inexistência 

de erros ou reclamações. 

Como defendem Forgas-Coll, Palau-Saumell, Sánchez-García e Callarisa-Fiol 

(2012) um serviço deve ter em vista a satisfação do cliente. Uma organização, 

independente da sua natureza, deve procurar oferecer um serviço de excelência aos seus 

clientes, de modo a que estes sintam que o serviço de que usufruem é de qualidade 

(Ismail et al., 2009). 

Banerjee e Sah (2012) no seu estudo verificaram que nos dias que correm, 

manter a rentabilidade de uma empresa é um processo complexo, que deverá passar por 

apresentar ao cliente produtos e serviços de qualidade. Nunca antes a qualidade foi 

considerada como de tão grande importância, visto ser um elemento fundamental para o 

sucesso organizacional. Quando uma empresa oferece produtos ou serviços de 

qualidade que satisfazem as expectativas e as necessidades, desencadeia no cliente uma 

atitude de satisfação que o leva a ser fiel, a partilhar a sua experiência com potenciais 

clientes. Esta fidelização, leva naturalmente, à existência de maior lucro para a 

organização. A qualidade do serviço é um fator determinante para a existência de 

satisfação do cliente, uma vez que afeta diretamente o julgamento que o cliente faz, pois 

ao lhe serem oferecidos produtos e serviços de qualidade ele demonstra a sua satisfação, 

mas se tal não acontecer, o seu sentimento será o oposto, a insatisfação. 

Rhee e Rha (2009) identificaram quatro dimensões principais de qualidade nos 

serviços públicos: (i) qualidade de design, (ii) qualidade de processo, (iii) qualidade do 
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produto acabado e (iv) qualidade do relacionamento, tendo chegado à conclusão que 

para o cliente intermediário a qualidade de design e a qualidade de relacionamento tem 

mais impacto do que a qualidade do próprio produto ou serviço prestado ao próprio 

cliente. Neste estudo também foram identificados atributos críticos da qualidade dos 

serviços públicos para a satisfação do cliente, sendo que diferem de acordo com o 

cliente, as suas necessidades e a natureza do próprio serviço, tendo sido admitido que a 

qualidade no setor público difere da qualidade nas instituições privadas, pela 

complexidade e pela multiplicidade das questões a identificar nos clientes das 

instituições sob a tutela do Estado. 

Como conclusão pode inferir-se que, atualmente, qualidade não se limita a 

identificar uma não conformidade relativamente a um produto com defeito, mas sim, a 

atingir o grau de satisfação do cliente. Assim, um cliente que teve um serviço de 

qualidade e ficou satisfeito tende a ser fiel ao produto ou serviço e à organização que o 

comercializa. A nível da Administração Pública, a qualidade é avaliada pelo cliente 

externo, de acordo com o tipo de tratamento ou atendimento que lhe foi prestado, o qual 

também se reflete no desempenho do cliente interno. 

 

2.5 Competências e Atributos dos Clientes Internos  

 

Para Fleury e Fleury (2001) competência assume-se como sendo um termo que é 

utilizado para definir que um indivíduo tem condições para realizar determinada tarefa, 

sendo que o oposto deste termo para além de indicar que o indivíduo não tem condições 

/ qualidades para desempenhar a respetiva tarefa, assume um sentido depreciativo, o 

qual poderá colocar em causa o profissionalismo do próprio indivíduo, e poderá 

igualmente assumir implicações negativas a nível laboral e social. 

Carlos (2011) defende que um indivíduo competente deve saber agir, ser 

responsável e coerente, conseguir integrar, transferir conhecimentos e recursos com o 

objetivo de gerar valor à organização por esta ser reconhecida perante o cliente, o que se 

repercute também na sua valorização individual e social. Este autor defende ainda que 

um indivíduo deve possuir competências técnicas para poder executar as tarefas que lhe 

são adstritas, de acordo com as necessidades da organização, tal como competências 

comportamentais, as quais poderão ser um fator de diferenciação entre o indivíduo e os 
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demais colaboradores. Estas competências são: a criatividade, a atitude, a capacidade de 

liderança, a vertente humana, entre outras. 

Souza, Sampaio, Silva, Nina e Lemos (2008) defendem que se o indivíduo for 

portador das competências essenciais, nomeadamente, habilitações, talentos e 

conhecimentos de acordo com os objetivos e cultura da organização, poderá imputar à 

mesma vantagem competitiva em relação à concorrência, podendo obter diferenciação 

positiva no mercado.  

Segundo Bilhim (2004), as competências e qualificações assumem cada vez 

maior importância, tendo em conta que são estratégicas para o bom desempenho das 

instituições. A qualificação é um método de diferenciação que distingue o colaborador 

dos restantes, tendo em conta as competências adquiridas. Deverá evidenciar-se que este 

método concede ao colaborador uma posição social, a qual se poderá repercutir no 

salário auferido, podendo conceder-lhe um estatuto relevante na hierarquia da 

instituição. Este autor defende ainda que um colaborador qualificado é fundamental para 

a criação de sucesso em qualquer instituição. 

Andriolo, Medeiros e Vieira (2001) referem que para uma instituição pública ter 

sucesso, a qualificação dos colaboradores é um dos fatores relevantes, a par com a 

definição de objetivos e a descentralização de poderes. A qualificação concede ao 

colaborador melhores capacidades e atributos para cumprir as suas tarefas, 

contrariamente àqueles que têm menos qualificações. 

Rocha-Vidigal e Vidigal (2012) pesquisaram acerca da qualificação profissional 

e verificaram que esta proporciona ao colaborador o aumento dos seus conhecimentos, e 

consequentemente, possibilita-lhe realizar outras tarefas para as quais não tinha 

qualificação, bem como se propor a empregos que lhe permitam ter melhor 

remuneração e o façam sentir-se realizado e satisfeito com as tarefas que realiza, 

proporcionando uma melhoria da sua qualidade de vida, e sobretudo possibilitando a 

sua continuidade como ativo no mercado de trabalho, dando-lhe mais competências. 

Atualmente o mundo empresarial é muito competitivo, e por isso, é essencial haver uma 

aposta na qualificação dos colaboradores, que vá de encontro às necessidades da 

organização tendo em conta a evolução, cujo objetivo é manter a eficiência da 

produção, sendo que a empresa beneficia com a qualificação dos seus trabalhadores. 

Estes benefícios traduzem-se, para a organização, em menos custos com a contratação 
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de novos colaboradores, na redução de tempo despendido para este processo de 

recrutamento, bem como de despedimentos, e de formação de novos colaboradores. 

De acordo com Mourão (2009), o ambiente competitivo que existe no universo 

organizacional repercute-se na necessidade imperiosa de haver qualificação, pois esta é 

determinante para um melhor desempenho e para a subsistência de qualquer 

organização, permitindo a obtenção de melhores resultados, tanto para os colaboradores 

como para a empresa. A formação é uma aquisição regular de novas competências, 

valores, normas, mais capacidades, que se pretende que, a curto e/ou a longo prazo 

produzam alterações na maneira de atuar e de ser do colaborador. Cabe à organização 

facultar formação aos seus colaboradores, e a estes, compete participar de forma ativa e 

interessada no que lhes é proposto, tendo em conta que está em questão o 

desenvolvimento das suas apetências profissionais. Outro aspeto a referir prende-se com 

o facto de qualificação ser considerada como um móbil de promoção de maior 

igualdade social dotando o indivíduo com ferramentas que lhe permitem competir no 

mercado de trabalho. Em suma, pode referir-se que a qualificação tem como 

intervenientes o Governo, os colaboradores e as organizações, sendo que cada um a 

conota de forma diferente. A qualificação é para o Governo um meio que permite 

assegurar a produtividade e a competitividade, enquanto que, na perspetiva 

organizacional, este conceito está associado à sobrevivência da mesma, bem como à 

rentabilidade e à qualidade dos seus produtos e serviços. Finalmente, o colaborador 

considera que adquirir competências ajuda-o a ser autónomo e a valorizar as suas 

aptidões.  

A qualificação está associada ao termo capital humano, tal como competências e 

atributos, aptidões, formação e criatividade, por isso, alargar conhecimentos através da 

formação contínua é uma mais-valia, sendo fundamental para o desenvolvimento 

político e económico de qualquer instituição e de qualquer país (Bailoa, & Silva, 2007). 

Deste modo, é importante que os colaboradores adquiram formação no sentido de 

melhorarem e atualizarem as suas capacidades, transformando-se, deste modo, no 

capital humano, cujo fundamento está diretamente relacionado com o valor que o 

colaborador detém, e que o fazem ser muito útil e importante na sociedade em que vive. 

A aquisição de competências relaciona-se com o facto de o colaborador vir a adquirir 

preparação adequada ao desenvolvimento das tarefas que lhe são atribuídas, a qual 

adquire através de formação que lhe vai concedendo cada vez mais competências, 
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transformando-o num trabalhador polivalente e socializado, capaz de resolver 

rapidamente os desafios que vão surgindo no seu quotidiano (Manfredi, 2006). 

Fartes (2002) na sua investigação identifica a obtenção de competências como 

sendo um processo contínuo que implica a aprendizagem de novos conceitos, que se 

evidenciam no saber e no conhecimento, e que por sua vez, são interativos. Neste 

sentido, a formação que o indivíduo adquire ao longo da vida distribui-se em três tipos 

de educação: (i) a formal que é adquirida na escola; (ii) a não-formal obtida em cursos e 

formação; e (iii) a informal que é adquirida ao longo da vida, no seio da família, com os 

amigos e conhecidos e também no local de trabalho com os colegas. No seu estudo, esta 

autora, refere-se a um tipo de qualificação denominada de “tácita”. Este termo refere-se 

à experiência vivenciada pelos colaboradores no dia-a-dia da empresa, tendo em conta 

que em conjunto, aprendem com as experiências de cada um, partilhando 

conhecimentos que vão surgindo no desempenho das suas tarefas. Esta partilha pode 

acontecer através de diálogo, na forma de reuniões periódicas ou de partilha de 

ensinamentos por parte de colaboradores mais experientes, em que há nitidamente troca 

de saberes, recorrendo às novas tecnologias, realizando registos por escrito indicativos e 

de cariz informativo das atividades que vão sendo realizadas, ou através de imitação, 

que permite ao colaborador repetir passo a passo o que vê fazer. Esta atitude permite 

que os conhecimentos adquiridos sejam valorizados, e não menospreza os 

conhecimentos adquiridos através de formação, porque o que sobressai é a interação 

com colegas mais experientes, surgindo assim, novos conhecimentos, que trazem 

benefícios, tanto para quem ensina, como para quem aprende. 

No entender de Vieira e Chinelli (2013) a qualificação e a competência 

confundem-se, pelo que dadas as novas exigências desencadeadas pela competitividade, 

são exigidas aos trabalhadores mais qualificações técnicas, mas também, de cariz 

relacional e afetivo. A qualificação confere ao colaborador reconhecimento e pode 

possibilitar a sua progressão na organização à qual está afeto, ou mesmo facilitar-lhe o 

acesso a um melhor emprego. 

Atualmente as organizações trabalham num ambiente de elevada 

competitividade, o que as faz munirem-se de recursos essenciais à sua manutenção no 

mercado, e para tal, recorrem a estratégias que julgam ser as mais adequadas no 

percurso para o sucesso organizacional. A oferta de produtos e de serviços mais baratos 

com a garantia de qualidade dos mesmos, aliada à eficiência dos colaboradores, são dois 
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pontos fundamentais nesta estratégia. Para que tal aconteça, é necessário apostar num 

plano sustentado de qualificação dos colaboradores, fazendo assim face à mão-de-obra 

pouco qualificada. Pois colaboradores competentes, qualificados e informados cumprem 

mais facilmente as suas responsabilidades e fazem a diferença numa economia 

globalizada que é tão exigente (Pessanha, 1997).   

Segundo Arrowsmith, Bagoly-Simo, Finchum, Oda e Pawson (2011) a 

capacidade de resolver problemas, a aptidão para trabalhar em equipa e o saber gerir o 

tempo de forma eficaz são considerados atributos pessoais, e para os empregadores, 

estes atributos são considerados de extrema importância, são fundamentais ao bom 

desempenho dos colaboradores na empresa, não sendo suficientes os atributos ou 

conhecimentos técnicos, sendo que estes últimos podem em parte, ser aprendidos no 

decurso do trabalho. Ou seja, possuir boas capacidades de relacionamento interpessoal e 

de comunicação são características fundamentais para a seleção e recrutamento de 

colaboradores. Estes autores apuraram ainda que, quer em organizações públicas, quer 

em privadas, as competências e os atributos mais importantes que se encontram nos 

seus trabalhadores são a forte competência interpessoal e de expressão escrita, bem 

como a flexibilidade com que se adaptam, sendo que mostram que o indivíduo tem 

atitude, energia e entusiasmo. Os conhecimentos linguísticos também são apontados 

como sendo importantes numa economia que é cada vez mais globalizante. Todas estas 

características em conjunto constituem a capacidade de trabalho que estes possuem. 

Verifica-se que um potencial bom trabalhador deverá reunir um conjunto de 

características que o ajudarão a conseguir e a manter um emprego. 

Potgieter, Coetzee e Masenge (2012) realçam que os indivíduos necessitam de 

ter competências, atributos de personalidade e também habilidades, de modo a 

conseguirem com mais facilidade obter emprego. Estas características estão 

relacionadas entre si, pelo que quanto mais estas se desenvolvem, maiores são as 

probabilidades de emprego. Cada vez cresce mais o apelo ao conhecimento e às 

competências que este possibilita adquirir, e deste modo, por estar continuamente em 

aprendizagem, o indivíduo insere-se mais facilmente no mercado de trabalho. Segundo 

este estudo, a autoestima e a inteligência emocional são atributos de personalidade 

importantes que servem para explicar a progressão na carreira, e quando os indivíduos 

possuem estes atributos bem destacados, o seu desempenho nas tarefas de trabalho é 

muito melhor. Mas aliados a estes dois importantes atributos estão a sociabilidade, o 
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espírito de empreendedorismo, a vontade de seguir em frente, de se superar. Todos os 

atributos referidos são, em conjunto, mais – valias no mercado de trabalho, devendo ser 

insistentemente desenvolvidos e promovidos. 

Moura e Bitencourt (2006) sustentam que as competências que uma organização 

demonstra perante os seus concorrentes, advêm da capacidade que o departamento de 

recursos humanos tem em selecionar os colaboradores certos, com as suas competências 

individuais, para desempenhar determinada função e torná-los em vantagem 

competitiva. Toda esta estratégia depende da necessidade da organização em subsistir 

no mercado, mas também em valorizar os recursos que tenham, de modo a motivá-los e 

a fidelizá-los. Estas autoras defendem ainda, que o desenvolvimento de competências 

pressupõe que haja equilíbrio entre o saber, o saber-fazer e o saber-agir, ou seja, deve 

haver uma fusão entre aquilo que o indivíduo conhece e aquilo que pratica, a que se 

junta o comportamento organizacional do indivíduo. 

Para Souza (2014) a gestão de pessoas por competências implica um 

acompanhamento e avaliação da evolução do colaborador em relação às tarefas que lhe 

vão sendo atribuídas, a qual permite uma melhor identificação de talentos e também 

apurar as melhorias de cada colaborador, bem como, o que consegue gerar valor para a 

organização. No sentido de acompanhar o colaborador a familiarizar-se com a 

organização e com as funções que lhe vão sendo atribuídas, é comum as organizações 

adotarem o mapeamento de competências, também para melhor ser posta em prática a 

gestão de competências. A nível da Administração Pública, um dos principais objetivos 

do mapeamento de competências é apresentar as competências da Instituição e 

promover ações pontuais de desenvolvimento, otimização e comprometimento dos 

recursos humanos direcionados para as políticas públicas estruturadas, de forma a 

fomentar uma mudança cultural nestas organizações. 

Mendes (2013) invoca dez qualidades dos colaboradores nas organizações: 

 Compromisso total tanto com a organização, como com os projetos que abraça. A 

organização para o colaborador é o seu segundo lar, sendo que se trata de um dos 

locais onde ele passa mais tempo diariamente, e como, tal deve haver uma boa 

relação.  

 Responsabilidade, os projetos são para cumprir nos prazos impostos, de modo a ser 

bem gerido o tempo e o cumprimento dos compromissos.  
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 Envolvimento com a missão, valores e cultura da organização, tornam uma equipa 

mais forte e mais unida em torno de um só propósito: o sucesso organizacional.  

 Atitude positiva. Deve haver um bom envolvimento e entrega entre o colaborador e 

os projetos em que participa, nos quais deve colocar o seu cunho pessoal para ser 

comprovado o seu empenho.  

 Proatividade. Deve o colaborador tomar a iniciativa e assumir a responsabilidade 

pelas ações que toma, independentemente do resultado.  

 Adaptabilidade. O colaborador deve ser resiliente e ter a capacidade de se adaptar a 

todas as mudanças que por ventura surjam.   

 Interesse. O colaborador, deve mostrar interesse pela organização em que se 

encontra, bem como pelo cargo que ocupa. Deve estar bem informado acerca da 

organização, nomeadamente, sobre a sua missão, valores e objetivos. 

 Especialização em novas tecnologias. Nos dias que decorrem, o colaborador deve ser 

conhecedor das novas tecnologias, bem como possuir conhecimentos específicos, 

nomeadamente os necessários para a função que desempenha.  

 Sinceridade. O colaborador não deve mentir acerca dos seus conhecimentos e 

aptidões. 

 Empatia. Esta qualidade confere ao colaborador a capacidade de interagir com os 

colegas de trabalho, o que contribui para um bom ambiente de trabalho.  

 

Também Sousa (2015) defende que o perfil que um colaborador deve ter para ser 

uma mais-valia numa organização, juntamente com um bom curriculum vitae, deve ser 

o seguinte: 

 Competência – seguramente uma das qualidades mais desejadas pelos empregadores 

e é fundamental para o sucesso profissional e pessoal do indivíduo.   

 Ambição – esta qualidade, não sendo de uma forma desmedida, funciona como um 

estímulo para indivíduos que pretendam evoluir profissionalmente. 

 Capacidade de adaptação – com a agressividade existente no mercado de trabalho, 

um colaborador que tenha esta qualidade consegue com mais facilidade manter o seu 

posto de trabalho, sendo que se transforma também num profissional apetecível para 

outras organizações. 

http://www.e-konomista.pt/artigo/7-dicas-para-ter-sucesso-profissional/
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 Confiança – é uma qualidade que um profissional deve possuir em relação às suas 

competências, pois deste modo, sente-se mais seguro nas funções lhe são adstritas, 

bem como, consegue transmitir confiança no grupo de trabalho. 

 Orientação para objetivos – esta característica pretendida pelos empregadores, 

atualmente, é transversal a qualquer organização, sendo que estes pretendem 

colaboradores direcionados para os objetivos propostos e que mantenham, 

simultaneamente, bons níveis de motivação. 

 Capacidade de trabalhar em equipa – sendo que não existe nenhuma profissão 

isolada, é entendível que um colaborador consiga trabalhar em equipa e seja 

cooperante com os colegas. 

 Proatividade – esta característica define-se como sendo a capacidade de tomar uma 

iniciativa, fazer sugestões e desenvolver ações por iniciativa própria, bem como 

procurar respostas para problemas existentes. 

 Humildade – esta qualidade é expectável em qualquer indivíduo independentemente 

da sua função na sociedade, capacidade de aprender e de adaptação ao ambiente. 

 Capacidade de argumentação – um colaborador deve ter esta capacidade, conseguir 

discutir as ideias, apresentar o seu ponto de vista, quer seja a favor ou contra a 

proposta apresentada, mas com cordialidade e com discernimento suficiente para 

saber quando deve parar. 

 Lealdade – também esta é uma qualidade que qualquer indivíduo espera do outro 

indivíduo com quem se relaciona, seja colega de trabalho, empregador, colaborador 

ou simplesmente pertencendo a um núcleo mais restrito.  

 

 Para ter sucesso profissional, um indivíduo deve conseguir distinguir bem as 

suas competências e aptidões, deve gostar do que faz, pois deste modo o índice de 

motivação aumenta, e por consequência, a produtividade também. Deverá ainda definir 

bem os seus objetivos pessoais e profissionais e arriscar: sair da zona de conforto. Deve 

possuir uma boa rede de contactos e ser adepto de networking. Deverá também fazer um 

bom marketing pessoal, pois independentemente da função que exerça, o indivíduo deve 

sempre dar o seu melhor, de modo a cultivar uma boa imagem. Deve encarar os erros 

como um mecanismo de aprendizagem, mas também tentar evitar que os mesmos se 

repitam no futuro. Deve ter a noção de que ninguém é insubstituível, porque assim, 

como o indivíduo tem apetências para ocupar outro cargo, existirá sempre alguém que 
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consegue exercer as mesmas funções. Deve ir ao encontro das oportunidades, não se 

acomodando, e sempre que lhe seja apresentada uma proposta, deve “chegar-se à 

frente”. Ser autónomo e independente, capaz de apresentar ideias. Deve avaliar bem as 

competências e enfatizar os pontos fortes que possui. Deve conhecer e conseguir gerir 

bem as suas emoções e as dos colegas de trabalho (Sousa, 2016). 

 

Em conclusão, assume-se que um indivíduo é competente quando tem 

capacidades e qualidades para desempenhar uma determinada tarefa que lhe é adstrita, e 

quando o mesmo não desempenha a sua tarefa conforme lhe foi proposto, este termo 

assume um sentido depreciativo o qual poderá por em causa a sua reputação. Para um 

indivíduo assumir corretamente as suas funções, ter competências técnicas não é 

suficiente, nomeadamente em cargos de chefia ou liderança, pelo que atributos como a 

criatividade, a atitude, a capacidade de liderança, a vertente humana e o respeito 

completam o indivíduo e fazem toda a diferença no seio de qualquer organização, sendo 

que as competências técnicas podem adquirir-se facilmente. As competências assumem-

se como sendo um processo contínuo, através do qual o indivíduo vai apreendendo 

novos conceitos que enriquecem o seu conhecimento e engrandecem o seu saber, as 

quais contribuem para este seja diferenciado dos demais colegas e lhe seja concedida 

uma posição social diferente, o que se poderá repercutir num aumento de ordenado e 

possibilidade de progredir na hierarquia da organização, pois tem mais condições para 

criar sucesso. Na Administração Pública as competências e atributos do colaborador 

assumem bastante relevância, sendo que um colaborador mais qualificado poderá ter 

mais condições para desempenhar com maior sucesso as suas funções, e se o seu 

conhecimento é reconhecido pelos responsáveis, estes fazem com que ele consiga 

aplicar os seus conhecimentos, o que se refletirá no seu nível de motivação e, por 

conseguinte, na sua satisfação, as quais terão impacto direto na qualidade das tarefas 

executadas. 

 

2.6 Síntese do capítulo – Fundamentação Teórica 

 

A partir de 1974, a Administração Pública em Portugal começou a ser vista 

como uma administração aberta, extrovertida e orientada para o cliente externo. 

Também a nível do cliente interno, começou a ser facultada formação e a ser promovida 
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a qualificação do agente público. Os sucessivos Governos têm mostrado empenho em 

revitalizar as instituições do Estado, para estar mais próximo das comunidades e melhor 

poder identificar e resolver os problemas dos clientes externos. Também foi reconhecida 

a importância e o valor do colaborador do Estado através da valorização das suas 

habilitações e conhecimentos, bem como facultar-lhes mais condições para 

enriquecerem ainda mais a suas competências e atributos, tendo em conta que um 

colaborador mais qualificado, mais condições tem para melhor ir ao encontro das 

necessidades e expectativas do cliente externo. Estas ações têm como finalidade o 

aumento da qualidade dos serviços públicos, a qual tem implicação direta na satisfação 

de quem usufrui dos respetivos serviços. Com a satisfação do cliente externo perante os 

serviços prestados pelas instituições Estatais, melhora a sua opinião acerca do 

funcionamento das mesmas, o que se torna gratificante para o agente público. Com esta 

opinião positiva o cliente interno sente-se mais motivado para desempenhar as suas 

funções, sendo que também é fundamental atingir os objetivos que lhe são propostos, 

incrementando igualmente o seu grau de satisfação, o que aumenta o seu empenho 

perante as tarefas, e por inerência, o seu esforço será reconhecido perante os superiores 

hierárquicos.  

 

Vista a fundamentação teórica necessária ao desenvolvimento desta investigação 

passa-se de seguida à metodologia adotada para a parte empírica desta dissertação. 
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Capítulo 3 – Metodologia de investigação e caso de estudo 

 

 

Este capítulo apresenta as linhas orientadoras que serviram de base ao estudo 

empírico, bem como a metodologia escolhida, os objetivos, as questões de investigação, 

as hipóteses que nortearam este estudo, descrevem-se os instrumentos de recolha de 

dados utilizados e os procedimentos efetuados. Por último, caracteriza-se a amostra e o 

processo de amostragem aplicado. 

 

3.1 Metodologia 

 

É objetivo desta investigação analisar a satisfação dos clientes, interno e externo, 

da Administração Pública em Leiria, bem como a qualidade dos serviços prestados, a 

motivação do cliente interno e as suas competências e atributos. 

Relativamente ao cliente interno, será estudada a variável motivação, mais 

concretamente, de que forma é que esta tem influência no desempenho das funções do 

colaborador, de modo a este realizar um melhor trabalho. Aliado a esta questão, 

pretende-se analisar a relevância da qualificação que o colaborador detém, através da 

análise da variável competências e atributos, averiguando se esta é uma mais-valia na 

realização das suas tarefas.  

No que diz respeito ao cliente externo, pretende-se averiguar se a motivação e as 

competências e atributos influenciam diretamente a qualidade dos serviços a prestar ao 

cliente externo e, por conseguinte, a sua satisfação. Tendo em conta que um colaborador 

motivado e satisfeito com as tarefas que executa, presta um melhor serviço, que se 

pretende que seja de qualidade, o cliente externo ficará mais satisfeito ao usufruir um 

serviço que vai de encontro às suas pretensões. Esta dualidade é de extrema importância 

entre cliente e prestador de serviço. 

Para o estudo de caso, recorrer-se-á à aplicação de dois inquéritos por 

questionário aos clientes internos e externos de cada serviço escolhido, os quais 

suportarão o estudo empírico deste trabalho. 

Assim, através da bibliografia disponível sobre o tema em estudo nesta 

dissertação, do enquadramento conceptual e do método dedutivo efetivou-se a 

realização de um estudo de cariz quantitativo, para o qual se formularam questões para 
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as quais se pretende procurar resposta, de modo a constatar qual a capacidade de 

resposta do serviço público face às necessidades do cliente externo e quais as condições 

que a Instituição proporciona ao cliente interno para que este consiga ir de encontro às 

necessidades de quem solicita os seus serviços. De seguida formularam as hipóteses de 

investigação, que a seguir se apresentam. 

 

3.2 Questões de investigação 

 

Em função da pergunta central da investigação: Quais os fatores 

influenciadores do nível de satisfação do cliente da Administração Pública em Leiria 

e qual o seu grau de satisfação acerca do funcionamento dos serviços? e da 

fundamentação teórica apresentada, foram elaboradas quatro questões derivadas (QD) 

de investigação que a seguir se apresentam: 

QD 1:  Qual a relação entre a motivação do cliente interno e a sua satisfação? 

QD 2: Qual a relação entre as competências e atributos do cliente interno e a sua 

satisfação? 

QD 3: Qual a relação entre as competências e atributos do cliente interno e a sua 

motivação? 

QD 4: Como a qualidade dos serviços influência a satisfação do cliente externo? 

 

A prestação do cliente interno reflete-se em três constructos: a satisfação, a 

motivação e as competências e atributos.  

A prestação do cliente externo reflete-se em dois constructos: a satisfação e a 

qualidade dos serviços. 

 

3.3 Hipóteses 

 

Apresentam-se, de seguida, as hipóteses a submeter ao escrutínio da evidência 

empírica no sentido de se apurar a veracidade da questão de partida. No total 

formularam-se quatro hipóteses, sendo as primeiras três relativas ao cliente interno e a 

última hipótese relativa ao cliente externo. 

De seguida apresentam-se as hipóteses referentes ao cliente interno: 
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Hipótese 1: A motivação influencia positivamente a satisfação dos clientes 

internos. 

Hipótese 2: As competências e atributos influenciam positivamente a 

satisfação dos clientes internos. 

Hipótese 3: As competências e atributos influenciam positivamente a 

motivação dos clientes internos. 

 

No que respeita ao cliente externo, formulou-se a seguinte hipótese: 

Hipótese 4: A qualidade dos serviços influencia positivamente a satisfação dos 

clientes externos. 

 

3.4 Instrumentos de recolha de dados 

 

O método de recolha de dados utilizado baseou-se na utilização de inquéritos por 

questionário, tendo sido utilizados dois instrumentos elaborados para o efeito, um que 

avalia a satisfação do cliente interno na Administração Pública, a sua motivação, 

competências e atributos e o outro que avalia a qualidade de serviços prestados, bem 

como a satisfação do cliente externo. 

Relativamente ao instrumento referente ao cliente interno este é constituído por 

duas partes: uma primeira parte composta por 46 itens onde são avaliadas a satisfação do 

cliente interno, a sua motivação, bem como as suas competências e atributos e, uma 

segunda parte, onde é efetuada a caracterização do perfil sociodemográfico dos clientes 

internos (género, idade, habilitações literárias e categoria profissional desempenhada). 

Relativamente ao instrumento referente ao cliente externo, este é constituído por 

duas partes: uma primeira parte composta por 21 itens onde são avaliadas a qualidade 

dos serviços prestados e a satisfação do cliente externo e uma segunda parte onde é 

efetuada a caracterização do perfil sociodemográfico dos clientes externos (género, 

idade e habilitações literárias). 

Nos dois instrumentos, para medir a satisfação, a motivação e as competências e 

atributos do cliente interno e para medir a qualidade dos serviços prestados e a 

satisfação do cliente externo, foi utilizada uma escala tipo Likert de 5 pontos (1 - 

discordo totalmente; 2 - discordo; 3 - nem concordo nem discordo; 4 - concordo; 5 - 

concordo totalmente). 
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De acordo com Malhotra (2006), a escala de Likert é o método mais adequado, 

para melhor quantificar o grau de concordância e de discordância dos inquiridos. 

A seleção e adaptação dos itens que constam nos questionários do presente 

estudo foram obtidos com base na literatura. De seguida apresenta-se a 

operacionalização das variáveis para cada um dos questionários em estudo. 

 

3.4.1  O questionário: a operacionalização das variáveis – cliente interno 

 

Para o colaborador de uma organização, nomeadamente pública, a satisfação é 

um elemento preponderante para o bom desempenho das funções, por ter impacto direto 

no cumprimento dos seus objetivos (Rocha, 2016). 

Também a motivação se torna num fator fundamental, pois quando motivado, 

um colaborador produz mais e melhor, ou seja, com melhor eficácia presta o serviço que 

lhe é imputado, nomeadamente, se a este esforço está associada determinada 

recompensa (Rocha, 2016). 

As competências e atributos são também fatores relevantes, na medida em que 

quanto mais apetências detém um colaborador para desempenhar determinada função, 

que vá ao encontro dos objetivos e cultura da organização, mais valor consegue gerar e 

maior projeção no mercado e por conseguinte mais sucesso pessoal (Souza et al., 2008). 

O questionário aplicado ao cliente interno apresenta os três constructos que 

constam deste estudo: satisfação, motivação e competências e atributos. A variável 

satisfação é sustentada pelos itens 1 a 24, a variável motivação pelos itens 25 a 34 e a 

variável competências e atributos é justificada pelos itens 35 a 46. 

No Quadro 1 indicam-se de forma detalhada quais são os itens que constituem 

cada um dos três constructos. 
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Quadro 1. Itens utilizados nos questionários ao cliente interno. 

Variáveis Itens 

Satisfação 

1.  A minha relação com os meus colegas é boa. 

2.  Os meus colegas têm-me ajudado a adaptar à Instituição. 

3.  Os meus colegas têm-me ajudado a adaptar a novas funções. 

4.  Ajudo os meus colegas sempre que necessário. 

5.  Sinto-me satisfeito com as funções que desempenho.  

6.  Identifico-me com as funções que desempenho. 

7.  Sinto-me realizado pessoal e profissionalmente com a função que desempenho. 

8.  Existe igualdade de tratamento entre os colaboradores.  

9.  Sinto orientação, apoio e cooperação da chefia direta. 

10.  A qualidade das relações interpessoais entre mim e a minha chefia é boa.   

11.  A minha chefia define-me bem os objetivos a atingir. 

12.  A minha chefia transmite-me confiança e dá-me segurança de que os objetivos serão atingidos. 

13.  A minha chefia preocupa-se com o meu bem-estar pessoal. 

14.  Existe uma adequada comunicação entre mim e a minha chefia. 

15.  A chefia está aberta a sugestões / críticas dos colaboradores. 

16.  Sinto-me um colaborador respeitado e valorizado na Instituição. 

17.  Concordo com o sistema de avaliação de desempenho proposto. 

18.  As condições de trabalho são boas. 

19.  A disposição e distribuição do espaço no local de trabalho são adequadas à realização das minhas 

tarefas.  

20.  O material disponibilizado pela Instituição é adequado ao desenvolvimento das minhas funções. 

21.  A Instituição realiza iniciativas que promovem o convívio. 

22.  A Instituição possui serviço de refeitório e/ou bar que satisfaz as minhas necessidades. 

23.  Gosto de falar positivamente com outras pessoas sobre a Instituição.  

24.  Recusaria uma oferta de trabalho de outra Instituição. 

Motivação 

25.  Sinto apoio da equipa no desempenho das minhas funções.  

26.  O meu trabalho é muito rotineiro. 

27.  A minha chefia presta-me uma boa orientação para eu realizar devidamente as minhas funções. 

28.  A minha chefia felicita-me quando tenho uma boa prestação nas minhas funções. 

29.  Sou reconhecido como um bom profissional. 

30.  A minha profissão dá-me segurança para o futuro. 

31.  Existe espírito de entreajuda entre os colaboradores. 

32.  Existe uma boa gestão de conflitos dentro da minha equipa de trabalho.  

33.  Tenho oportunidade para expor as minhas opiniões. 

34.  A minha Instituição fornece-me periodicamente ações de formação. 

Competências 

e atributos 

35.  Sinto que tenho capacidade para resolver os problemas dos clientes. 

36.  As minhas habilitações e competências são valorizadas e aproveitadas. 

37.  Estou sempre disponível para responder às solicitações da chefia.  

38.  Tenho habilitações académicas e profissionais suficientes para a execução das minhas funções. 

39.  As minhas funções são compatíveis com as minhas habilitações. 

40.  Tenho competências suficientes para a execução das minhas funções. 

41.  Tenho oportunidades para o desenvolvimento das minhas competências pessoais e profissionais. 

42.  Estou disponível para aprender novos métodos de trabalho.  

43.  Tenho capacidade para trabalhar em equipa. 

44.  Estou sempre disponível para trabalhar em equipa. 

45.  São-me facultadas oportunidades para desenvolver novas competências.  

46.  Cumpro com facilidade os meus objetivos. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.4.2  O questionário: a operacionalização das variáveis – cliente externo 

 

A satisfação do cliente externo é um fator fundamental para uma organização, 

mesmo que pública, tendo em conta que é um objetivo primordial de qualquer 

instituição, pois enuncia o nível de qualidade dos serviços prestados. A qualidade dos 

serviços prestados por uma organização é avaliada pelo cliente consoante o atendimento 

ou tratamento que lhe foi prestado e não propriamente pela qualidade técnica subjacente 
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ao produto ou serviço (Hutchinson et al., 2011). Também Cheng (2011) refere que a 

qualidade de um serviço é a avaliação que o cliente faz quando está perante um serviço 

de qualidade, evidenciando assim a sua satisfação, sendo que a qualidade dos serviços e 

a satisfação do cliente são duas variáveis diretamente proporcionais, ou seja, a 

satisfação varia conforme a perceção do nível de qualidade pelo cliente.  

O questionário aplicado ao cliente externo apresenta os dois constructos 

analisados neste estudo: satisfação e qualidade dos serviços. A variável satisfação é 

explicada pelos itens de 1 a 10 e a variável qualidade dos serviços é explicada pelos 

itens de 11 a 21. 

No Quadro 2 indicam-se de forma detalhada quais são os itens que constituem 

cada um dos dois constructos. 

 

Quadro 2. Itens utilizados no questionário ao cliente externo. 

Variáveis Itens 

Satisfação 

1. A Instituição tem sinalização adequada que permita uma boa utilização dos serviços. 

2. A Instituição oferece-me atendimento personalizado. 

3. A sobre o meu problema ou solicitação é rápida. 

4. Os horários de funcionamento são compatíveis com as minhas necessidades. 

5. A Instituição faculta bons canais de comunicação (site, e-mail, outros). 

6. A informação disponibilizada é acessível. 

7. A Instituição dispõe de uma caixa de sugestões colocada em local visível. 

8. O ambiente para o atendimento é acolhedor. 

9. O local tem fácil acesso e está bem identificado. 

10. A informação prestada pelos funcionários vai ao encontro das minhas necessidades. 

Qualidade 

de serviços 

11. Fui bem atendido pelos funcionários.  

12. Os funcionários mostraram disponibilidade para me ajudar. 

13. Os funcionários prestaram um atendimento rápido. 

14. Os funcionários mostraram ter conhecimentos ajustados ao meu problema. 

15. Os funcionários mostraram ser competentes. 

16. Os funcionários deram-me informações precisas e claras sobre o meu problema.  

17. Os funcionários indicaram-me sobre o que fazer para resolver o meu problema. 

18. Os funcionários foram cordiais e simpáticos. 

19. Os funcionários demonstraram confiança e qualidade no serviço prestado. 

20. Os funcionários demonstraram interesse e dedicação na resolução do meu problema. 

21. Em geral, a Instituição presta um serviço de excelência. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.5 Procedimentos 

 

Após elaborados os instrumentos de recolha de dados, foi formalizado um 

pedido de autorização para a aplicação dos questionários para os clientes internos e 

externos aos serviços da Administração Pública em Leiria. Depois de autorizados os 

pedidos, procedeu-se à aplicação dos questionários, onde para os clientes internos os 

mesmos foram enviados via e-mail e entregues pessoalmente na secção de recursos 

humanos da Instituição onde os mesmos foram aplicados. Para o cliente externo, os 
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dados foram recolhidos pessoalmente, estando o investigador presente durante o 

preenchimento dos questionários para o esclarecimento de eventuais dúvidas que 

surgissem. Ambos os questionários explicavam os objetivos do estudo e garantiam a 

confidencialidade da informação prestada. A recolha dos dados foi efetuada entre os 

meses de abril e maio de 2016. 

Tal como consta em ambos os questionários, foi assumido o compromisso de 

que as informações obtidas pelas respostas seriam tratadas unicamente para fins 

estatísticos, sendo dada total garantia relativamente à confidencialidade dos 

participantes. 

Os questionários tal como foram apresentados aos inquiridos, podem ser 

consultados nos Anexos 1 e 2, conforme se trata do cliente interno e externo, 

respetivamente. 

Após a recolha dos dados de todos os questionários, a informação foi inserida 

numa base de dados, utilizando o software IBM SPSS Statistics 23. 

Para efetuar a caracterização do perfil dos clientes internos e externos realizou-

se uma análise descritiva com o recurso à análise de frequências absolutas e relativas, de 

medidas de tendência central e de dispersão.  

Para obter uma estrutura fatorial para os diferentes constructos em estudo, 

recorreu-se à análise fatorial a para estudar a fiabilidade dos respetivos constructos 

utilizou-se a análise de consistência interna com recurso ao alpha de Cronbach. Na 

análise das correlações recorreu-se ao coeficiente de correlação de Pearson. Para 

averiguar a veracidade das hipóteses formuladas utilizou-se a análise de regressão linear 

simples.  

 

3.6 Caracterização da Amostra 

 

O presente estudo empírico contou com duas amostras distintas, as quais se 

descrevem de seguida. A primeira amostra é constituída por 100 clientes internos e a 

segunda amostra é constituída por 142 clientes externos. 
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3.6.1 Caracterização do Cliente interno 

 

Através da análise da Tabela 1, observa-se que as idades dos 100 clientes 

internos se encontram compreendidas entre os 34 e os 62 anos, com a média de idades 

de aproximadamente 45 anos (DP = 6,79), sendo a maioria do género feminino (n = 74; 

74%).   

Relativamente às habilitações literárias, 67% (n = 67) dos colaboradores que 

participaram neste estudo detém um curso superior. 

Quanto à categoria profissional em que estão inseridos, 6 (6%) são assistentes 

operacionais, 51 (51%) são assistentes técnicos e 43 (43%) são técnicos superiores. 

 

Tabela 1. Caracterização perfil dos clientes internos (n = 100). 

  M DP Mínimo Máximo 

Idade 45,01 6,79 34 62 

    n % 

Género 
Masculino  26 26,0 

Feminino  74 74,0 

Habilitações Literárias 

Até ao 9º Ano  5 5,0 

12º Ano  28 28,0 

Curso Superior  67 67,0 

Categoria Profissional 

Assistente Operacional 6 6,0 

Assistente Técnico 51 51,0 

Técnico Superior 43 43,0 

Nota: M - Média; DP - Desvio padrão. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.6.2 Caracterização do Cliente externo 

 

Da observação da Tabela 2, verificou-se que os 142 clientes externos apresentam 

idades compreendidas entre os 23 e os 82 anos, com média de idades de 

aproximadamente 46 anos (DP = 14,32), sendo a maioria do género masculino (n = 77; 

54,2%). 

Relativamente às habilitações literárias metade dos inquiridos (n = 71) possui 

grau de licenciatura. 
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Tabela 2. Caracterização do perfil dos clientes externos (n = 142). 

  M DP Mínimo Máximo 

Idade 46,20 14,32 23 82 

    n % 

Género 
Masculino 77 54,2 

Feminino  65 45,8 

Habilitações 

Literárias 

Até ao 9º Ano  29 20,4 

12º Ano  42 29,6 

Licenciatura  71 50,0 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Concluído o terceiro capítulo, avança-se para o quarto capítulo, onde será 

estudada a estrutura fatorial e a fiabilidade dos constructos apresentados e 

posteriormente analisados os resultados do estudo empírico, em concordância com os 

objetivos da investigação, com o intuito de obter respostas às hipóteses formuladas. 
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Capítulo 4 – Análise dos Resultados 

 

 

No presente capítulo analisam-se os resultados obtidos no estudo empírico, o 

qual se inicia com a aplicação da análise fatorial e da análise de consistência interna, 

com o objetivo de estudar a estrutura fatorial e a fiabilidade dos instrumentos de medida 

utilizados na realização desta investigação, estatísticas descritivas e a análise das 

correlações das várias variáveis em estudo. Por fim, são apresentados os testes de 

hipóteses para averiguar a veracidade das hipóteses formuladas, procurando responder 

às questões que nortearam a presente investigação. 

 

4.1 Estrutura fatorial e consistência interna 

 

Segundo Hill e Hill (2000), para aplicar a análise fatorial, o tamanho mínimo da 

amostra deve ser igual ou superior a 50. Sendo assim, a primeira amostra, referente ao 

cliente interno, é constituída por 100 clientes e a segunda, referente ao cliente externo, é 

constituída por 142 clientes, pelo que, no que respeita ao tamanho da amostra, é de toda 

a relevância aplicar a análise fatorial para estudar uma estrutura para os instrumentos de 

medida propostos no presente estudo. Na obtenção da estrutura fatorial utilizou-se o 

método das componentes principais com rotação varimax e para a obtenção dos fatores 

utilizou-se o critério de Kaiser (Pestana, & Gageiro, 2008) que estabelece que se devem 

reter somente os fatores com valores próprios superiores a 1. 

 

4.1.1 Cliente interno – Satisfação 

 

O valor estatístico de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para os 24 itens que 

constituem a variável satisfação é de 0,80 o qual, segundo Marôco (2011), é 

considerado de média adequabilidade dos dados à análise fatorial. O teste de 

esfericidade de Bartlett revelou igualmente que os itens estão correlacionados 

significativamente ( (276) = 1422,51; p = 0,000), pelo que se torna relevante a 

aplicação da análise fatorial para estudar a estrutura fatorial da variável satisfação. 
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Após uma primeira aplicação da análise fatorial, obtiveram-se 7 dimensões. Para 

que a solução se tornasse mais facilmente interpretável, decidiu-se reduzir a 4 

dimensões excluindo-se os itens 21 e 24 por apresentarem comunalidades muito baixas. 

Foram deste modo selecionados 22 itens, aos quais foi aplicada a análise fatorial 

(KMO = 0,80; (231) = 1362,91; p = 0,000) tendo sido obtida uma estrutura 

tetradimensional que, no seu conjunto, explica 63,30% da variância dos resultados 

obtidos, tal como mostrado na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Estrutura fatorial e consistência interna da variável satisfação. 

Itens SCH SO SC SF h2 

8. Existe igualdade de tratamento entre os colaboradores. 0,65    0,56 

9. Sinto orientação, apoio e cooperação da chefia direta. 0,83    0,79 

10. A qualidade das relações interpessoais entre mim e a minha chefia é boa. 0,73    0,70 

11. A minha chefia define-me bem os objetivos a atingir. 0,65    0,68 

12. A minha chefia transmite-me confiança e dá-me segurança de que os 

objetivos serão atingidos. 

0,72    0,68 

13. A minha chefia preocupa-se com o meu bem-estar pessoal. 0,71    0,57 

14. Existe uma adequada comunicação entre mim e a minha chefia. 0,84    0,78 

15. A chefia está aberta a sugestões / críticas dos colaboradores. 0,73    0,62 

16. Sinto-me um colaborador respeitado e valorizado na Instituição. 0,53    0,45 

17. Concordo com o sistema de avaliação de desempenho proposto. 0,43    0,33 

18. As condições de trabalho são boas.  0,77   0,73 

19. A disposição e distribuição do espaço no local de trabalho são adequadas 

à realização das minhas tarefas. 

 0,82   0,71 

20. O material disponibilizado pela Instituição é adequado ao 

desenvolvimento das minhas funções. 

 0,78   0,70 

22. A Instituição possui serviço de refeitório e / ou bar que satisfaz as 

minhas necessidades. 

 0,49   0,44 

23. Gosto de falar positivamente com outras pessoas sobre a Instituição.  0,70   0,54 

1. A minha relação com os meus colegas é boa.   0,62  0,53 

2. Os meus colegas têm-me ajudado a adaptar à Instituição.   0,81  0,74 

3. Os meus colegas têm-me ajudado a adaptar a novas funções.   0,83  0,78 

4. Ajudo os meus colegas sempre que necessário.   0,64  0,47 

5. Sinto-me satisfeito com as funções que desempenho.    0,81 0,71 

6. Identifico-me com as funções que desempenho.    0,83 0,72 

7. Sinto-me realizado pessoal e profissionalmente com a função que 

desempenho. 

   0,82 0,73 

Variância Explicada (63,30%) 24,36 14,63 12,89 11,43  

Valores Próprios (Eigenvalues) 5,36 3,22 2,84 2,52  

Alpha de Cronbach (0,896) 0,90 0,80 0,81 0,83  

Legenda: Satisfação com as chefias – SCH; Satisfação com a organização – SO; Satisfação com 

os colegas – SC; Satisfação com as funções – SF; Comunalidades – h2. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Assim, a primeira dimensão, constituída por 10 itens (itens 8 a 17) explica 

24,36% da variância e será designada por “Satisfação com as chefias”, tendo em conta 

que os seus itens estão relacionados diretamente com as chefias e a sua implicação 
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direta na satisfação do cliente. A segunda dimensão que se designou por “Satisfação 

com a organização” procura explicar a satisfação do cliente com a organização em si, 

sendo constituída por 5 itens (18 a 20, 22 e 23) e explica 14,63% da variância. A 

terceira dimensão foi designada por “Satisfação com os colegas”, sendo que os seus 

itens se referem à interação entre os clientes em prol do bom ambiente de trabalho e do 

sucesso da organização e é constituída por 4 itens (1 a 4) e explica 12,89% da variância, 

e por último, a quarta dimensão foi designada por “Satisfação com as funções”, onde o 

cliente demonstra a sua satisfação perante as funções que lhe vão sendo adstritas e é 

constituída por 3 itens (5, 6 e 7) e explica 11,43% da variância. 

 Os 22 itens que compõem a satisfação apresentam um valor de alpha de 

Cronbach de 0,90 que revela que esta medida é fidedigna para medir esta variável. Os 

valores dos coeficientes alpha de Cronbach para as quatro dimensões, foram de 0,90, 

0,80, 0,81 e 0,83 respetivamente, os quais revelam uma boa consistência interna 

(Pestana, & Gageiro, 2008). 

 

4.1.2 Cliente interno – Motivação  

 

O valor estatístico de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para os itens de 25 a 34, os 

quais constituem a variável motivação é de 0,72, que de acordo com Marôco (2011) é 

considerado de média adequabilidade dos dados à análise fatorial. O teste de 

esfericidade de Bartlett também revelou que os itens estão correlacionados 

significativamente ( (45) = 312,15; p = 0,000), pelo qual se torna adequada a 

aplicação da análise fatorial para estudar a estrutura fatorial da variável motivação.  

Relativamente a esta variável, foi obtida uma estrutura tridimensional que no seu 

conjunto, explica 63,59% da variância dos resultados obtidos (Tabela 4). A primeira 

dimensão, denominada por “Motivação com o trabalho”, é constituída por 4 itens (28, 

32, 33 e 34) e explica 25,39% da variância, onde o cliente mostra a sua satisfação pela 

função que executa. Para a segunda dimensão foi assumida a denominação de 

“Motivação com a organização”, a qual é suportada por 4 itens (25, 26, 27 e 31) e 

explica 20,71% da variância, onde é avaliada a motivação do cliente para com a 

organização. Quanto à terceira dimensão, a mesma é denominada por 

“Reconhecimento”, avalia a perceção que o cliente tem acerca da opinião que as chefias 
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têm sobre a sua postura e envolvimento dentro da organização, é suportada por 2 itens 

(29 e 30) e explica 17,49% da variância. 

 

Tabela 4. Estrutura fatorial e consistência interna da variável motivação. 
Itens MT MO R h2 

28. A minha chefia felicita-me quando tenho uma boa prestação nas minhas funções. 0,74   0,60 

32. Existe uma boa gestão de conflitos dentro da minha equipa de trabalho. 0,75   0,67 

33. Tenho oportunidade para expor as minhas opiniões. 0,81   0,67 

34. A minha Instituição fornece-me periodicamente ações de formação. 0,53   0,49 

25. Sinto apoio da equipa no desempenho das minhas funções.  0,78  0,73 

26. O meu trabalho é muito rotineiro.  0,66  0,54 

27. A minha chefia presta-me uma boa orientação para eu realizar devidamente as 

minhas funções. 

 0,63  0,74 

31. Existe espírito de entreajuda entre os colaboradores.  0,70  0,65 

29. Sou reconhecido como um bom profissional.   0,78 0,66 

30. A minha profissão dá-me segurança para o futuro.   0,77 0,62 

Variância Explicada (63,59%) 25,39 20,71 17,49  

Valores Próprios (Eigenvalues) 2,54 2,07 1,75  

Alpha de Cronbach (0,746) 0,74 0,67 0,54  

Legenda:  Motivação com o trabalho – MT; Motivação com a organização – MO; 

Reconhecimento – R; Comunalidades – h2. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Através do método da análise de consistência interna, foram apurados os 

coeficientes alpha de Cronbach para as três dimensões definidas, cujos valores foram, 

respetivamente, de 0,74, 0,67 e 0,54, e em que o alpha de Cronbach geral é de 0,75. 

Estes resultados apurados revelam uma consistência interna razoável, fraca e 

inadmissível na terceira dimensão, resultado este que poderá dever-se ao facto da 

referida dimensão ser constituída apenas por dois itens. De referir ainda, que para esta 

variável, a consistência interna é considerada de razoável (Pestana, & Gageiro, 2008). 

 

4.1.3 Cliente interno – Competências e atributos 

 

O valor estatístico de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para os 12 itens (itens 35 a 

46) que constituem a variável competências e atributos é de 0,73, o qual segundo 

Marôco (2011) é considerado de média adequabilidade dos dados à análise fatorial. O 

teste de esfericidade de Bartlett também revelou que os itens estão correlacionados 

significativamente ( (66) = 465,67; p = 0,000), pelo que se justifica a aplicação da 

análise fatorial para estudar a estrutura fatorial da variável competências e atributos. 



 
 

 

 63  

Na primeira aplicação da análise fatorial, foi decidida a exclusão do item 46 por 

apresentar uma comunalidade muito baixa. Relativamente a esta variável foram 

selecionados os itens 35 a 45 e pelo valor de KMO obtido para esta variável, justifica-se 

a aplicação da análise fatorial, tendo sido apurados os seguintes valores: (55) = 

444,64; p = 0,000, tendo sido obtida uma estrutura tridimensional, que no seu conjunto, 

explica 66,10% da variância dos resultados obtidos (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Estrutura fatorial e consistência interna da variável competências e atributos. 
Itens MT MO R h2 

36. As minhas habilitações e competências são valorizadas e aproveitadas. 0,87   0,76 

39. As minhas funções são compatíveis com as minhas habilitações. 0,82   0,70 

41. Tenho oportunidades para o desenvolvimento das minhas competências 

pessoais e profissionais. 
0,82   0,73 

45. São-me facultadas oportunidades para desenvolver novas competências. 0,84   0,72 

37. Estou sempre disponível para responder às solicitações da chefia.  0,41  0,34 

42. Estou disponível para aprender novos métodos de trabalho.  0,66  0,48 

43. Tenho capacidade para trabalhar em equipa.  0,77  0,64 

44. Estou sempre disponível para trabalhar em equipa.  0,88  0,81 

35. Sinto que tenho capacidade para resolver os problemas dos clientes.   0,83 0,69 

38. Tenho habilitações académicas e profissionais suficientes para a execução das 

minhas funções. 
  0,81 0,73 

40. Tenho competências suficientes para a execução das minhas funções.   0,68 0,68 

Variância Explicada (66,10%) 26,24 21,33 18,53  

Valores Próprios (Eigenvalues) 2,89  2,35  2,04   

Alpha de Cronbach (0,78) 0,86 0,71 0,75  

Legenda:  Competências reconhecidas – CR; Competências necessárias – CN; Adaptabilidade 

às funções – AF; Comunalidades – h2. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Denominada de “Competências reconhecidas”, a primeira dimensão, é 

constituída por 4 itens (36, 39, 41 e 45) e explica 26,24% da variância, a qual avalia a 

perceção que o cliente interno tem sobre a organização acerca das suas competências e 

habilitações. Constituída por 4 itens (37, 42, 43 e 44) e denominada por “Competências 

necessárias”, a segunda dimensão explica 21,33% da variância, na qual são avaliadas as 

competências que o cliente interno detém para o exercício das suas funções. Por último, 

a terceira dimensão denominada de “Adaptabilidade às funções” é constituída por 3 

itens (35, 38 e 40) e explica 18,53% da variância que avalia as capacidades do cliente 

interno em se adaptar às funções que lhe vão sendo adstritas. 
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Através do método da análise de consistência interna, foram apurados os 

coeficientes alpha de Cronbach para as três dimensões, cujos valores obtidos foram de 

0,86, 0,71 e 0,75, respetivamente, e o alpha de Cronbach relativamente a esta variável 

foi de 0,78. Estes resultados revelam uma consistência interna boa para a primeira 

dimensão e razoável para as restantes dimensões, bem como para o alpha de Cronbach 

da variável em epígrafe (Pestana, & Gageiro, 2008). 

 

4.1.4 Cliente externo – Satisfação 

 

O valor estatístico de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para os 10 itens que 

constituem a variável satisfação é de 0,71 o qual segundo Marôco (2011) é considerado 

de média adequabilidade dos dados à análise fatorial. O teste de esfericidade de Bartlett 

também revelou que os itens estão correlacionados significativamente ( (45) = 276,57; 

p = 0,000), pelo que faz sentido a aplicação da análise fatorial para estudar a estrutura 

fatorial da variável satisfação.  

Após a aplicação de uma primeira análise fatorial obtiveram-se 3 dimensões. 

Com o intuito de obter uma solução mais facilmente interpretável decidiu-se reduzir a 2 

dimensões e excluir o item 7 devido ao facto de apresentar uma comunalidade muito 

baixa. 

Relativamente a esta variável, onde foram selecionados 9 itens (itens de 1 a 6 e 

de 8 a 10) também faz sentido a aplicação da análise fatorial (KMO = 0,71; (36) = 

272,16; p = 0,000) e foi obtida uma estrutura bidimensional, que no seu conjunto, 

explica 46,31% da variância dos resultados obtidos (Tabela 6). 

Assim, a primeira dimensão, designada por “Satisfação com a organização”, 

onde é apresentada a opinião do cliente acerca da própria organização é constituída por 

5 itens (2, 3, 5, 6 e 10) e explica 26,07% da variância. A segunda dimensão, designada 

por “Satisfação com os serviços prestados”, na qual o cliente demonstra o seu nível de 

satisfação pelo serviço prestado pelo colaborador / cliente interno, é constituída por 4 

itens (1, 4, 8 e 9) e explica 23,24% da variância.  
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Tabela 6. Estrutura fatorial e consistência interna da variável satisfação. 

Legenda:  Satisfação com a Organização – SO; Satisfação com os serviços prestados – SSP; 

Comunalidades – h2. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Através da análise de consistência interna com recurso ao coeficiente alpha de 

Cronbach, cujos valores obtidos para cada dimensão foram de 0,71 e 0,64 

respetivamente, sendo a sua consistência interna considerada de razoável para a 

primeira dimensão e de fraca para segunda dimensão, enquanto para a variável 

satisfação, o alpha de Cronbach apurado é de 0,74, que é considerado de razoável 

(Pestana, & Gageiro, 2008). 

 

4.1.5 Cliente externo – Qualidade dos serviços 

 

O valor estatístico de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para os 10 itens (itens de 11 a 

20) que constituem a variável qualidade dos serviços é de 0,92, o qual segundo Marôco 

(2011) é considerado de excelente adequabilidade dos dados à análise fatorial. O teste 

de esfericidade de Bartlett também revelou que os itens estão correlacionados 

significativamente ( (55) = 793,36; p = 0,000), pelo que faz sentido a aplicação da 

análise fatorial para estudar a estrutura fatorial da variável qualidade dos serviços. 

Obteve-se assim, uma estrutura bifatorial, que no seu conjunto, explica 65,13% da 

variância dos resultados obtidos (Tabela 7). 

 

 

 

Itens SO SSP h2 

2. A Instituição oferece-me atendimento personalizado. 0,65  0,43 

3. A decisão sobre o meu problema ou solicitação é rápida. 0,55  0,47 

5. A Instituição faculta bons canais de comunicação (site, e-mail, outros). 0,75  0,57 

6. A informação disponibilizada é acessível. 0,81  0,66 

10. A informação prestada pelos funcionários vai ao encontro das minhas 

necessidades. 

0,47  0,33 

1. A Instituição tem uma sinalização dos serviços adequada de forma a orientar os seus 

clientes. 

 0,78 0,61 

4. Os horários de funcionamento são compatíveis com as minhas necessidades.  0,50 0,34 

8. O ambiente para o atendimento é acolhedor.  0,53 0,36 

9. O local tem fácil acesso e está bem identificado.  0,81 0,67 

Variância Explicada (49,32%) 26,07 23,24  

Valores Próprios (Eigenvalues) 2,35  2,09  

Alpha de Cronbach (0,74) 0,71 0,64  
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Tabela 7. Estrutura fatorial e consistência interna da variável qualidade dos serviços. 
Itens QCC QSP h2 

11. Fui bem atendido pelos funcionários. 0,64  0,59 

12. Os funcionários mostraram disponibilidade para me ajudar. 0,79  0,69 

15. Os funcionários mostraram ser competentes. 0,62  0,48 

18. Os funcionários foram cordiais e simpáticos no atendimento. 0,85  0,76 

20. Os funcionários demonstraram interesse e dedicação na resolução do meu problema 0,73  0,68 

13. Os funcionários prestaram um atendimento rápido.  0,68 0,57 

14. Os funcionários mostraram ter conhecimentos ajustados ao meu problema.  0,71 0,64 

16. Os funcionários deram-me informações precisas e claras sobre o meu problema.  0,79 0,76 

17. Os funcionários indicaram-me sobre o que fazer para resolver o meu problema.  0,82 0,69 

19. Os funcionários demonstraram confiança e qualidade no serviço prestado.  0,57 0,66 

Variância Explicada (65,13%) 34,01 31,12  

Valores Próprios (Eigenvalues) 3,401 3,112  

Alpha de Cronbach (0,909) 0,852  0,862  

Legenda:  Qualidade das competências do colaborador – QCC; Qualidade do serviço prestado – 

QSP. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Assim, a primeira dimensão, designada por “Qualidade das competências do 

colaborador”, em que o cliente avalia as competências do prestador do serviço, é 

constituída por 5 itens (11, 12, 15, 18 e 20) e explica 34,01% da variância. A segunda 

dimensão, designada por “Qualidade do serviço prestado”, na qual o cliente é chamado 

a avaliar a qualidade do serviço que lhe foi prestado, é constituída por 5 itens (13, 14, 

16, 17 e 19), e explica 31,12% da variância. O item 21 não foi considerado pois avalia a 

qualidade do serviço em geral, assumindo-se assim como uma variável latente. 

Através da análise de consistência interna com o recurso ao coeficiente alpha de 

Cronbach, os valores obtidos foram de 0,85 e 0,86, respetivamente, para as duas 

dimensões, sendo considerada uma boa consistência interna para ambas as dimensões, e 

para a variável qualidade dos serviços, o alpha de Cronbach apurado é de 0,91, sendo 

considerada de muito boa consistência (Pestana, & Gageiro, 2008). 

 

4.2 Caracterização dos instrumentos 

 

Definida a estrutura fatorial das variáveis em estudo, procedeu-se à criação dos 

índices representativos das mesmas e respetivas dimensões. Para a obtenção dos índices 

correspondentes a cada dimensão, efetuou-se a média aritmética de todos os itens que 

compõem a dimensão e para a obtenção dos índices das variáveis em estudo efetuou-se 

a média aritmética das diferentes dimensões da correspondente variável. Efetuados estes 

cálculos, seguidamente procedeu-se à sua análise. 
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4.2.1 Caracterização da satisfação, motivação e competências e atributos do 

cliente interno 

 

De acordo com a Tabela 8, pode afirmar-se que a perceção dos clientes 

relativamente à satisfação, motivação e competências e atributos numa escala de 1 a 5 

assume valores entre 3,49 e 4,25 para a satisfação, entre 3,24 e 3,64 para a motivação e 

entre 3,27 e 4,51 para as competências e atributos.  

 

Tabela 8. Medidas descritivas para caracterizar a satisfação, motivação e competências e 

atributos (n = 100). 
  M DP 

Satisfação 

Satisfação com as chefias 3,49 0,66 

Satisfação com a organização 3,57 0,70 

Satisfação com os colegas 4,25 0,55 

Satisfação com as funções 3,64 0,76 

Satisfação  3,74 0,46 

Motivação 

Motivação com o trabalho 3,24 0,72 

Motivação com a organização 3,64 0,67 

Reconhecimento 3,24 0,66 

Motivação 3,37 0,50 

Competências e atributos 

Competências reconhecidas 3,27 0,85 

Competências necessárias 4,51 0,41 

Adaptabilidade de funções 4,26 0,48 

Competências e atributos 4,01 0,41 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Realça-se ainda que as competências necessárias apresentam o valor médio mais 

elevado (M = 4,51; DP = 0,41), e a perceção média mais baixa é obtida na motivação 

com o trabalho (M = 3,24; DP = 0,72) e reconhecimento (M = 3,24; DP = 0,66). 

 

4.2.2 Caracterização da satisfação e da qualidade dos serviços do cliente externo 

 

Conforme se encontra especificada na Tabela 9, pode observar-se que a perceção 

dos clientes relativamente à satisfação e à qualidade dos serviços em média é 

aproximadamente 4, sendo que numa escala de 1 a 5 é considerada boa. De realçar 

também que a qualidade das competências do colaborador apresenta valores médios 

mais elevados (M = 4,15; DP = 0,60) e a perceção média mais baixa é obtida na 

satisfação com a organização (M = 3,64; DP = 0,59). 
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Tabela 9. Medidas descritivas para caracterizar a satisfação e a qualidade dos serviços (n = 

142). 
  M DP 

Satisfação 

Satisfação com a organização 3,64 0,59 

Satisfação com os serviços prestados 3,77 0,65 

Satisfação  3,70 0,52 

Qualidade dos serviços 

Qualidade das competências do colaborador 4,15 0,60 

Qualidade dos serviços prestados 3,85 0,73 

Qualidade dos serviços 4,00 0,62 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.3 Correlações 

 

4.3.1 Correlações entre a satisfação, motivação e competências e atributos do 

cliente interno 

 

Segundo a Tabela 10, pode verificar-se que todas as correlações apresentadas 

são positivas e que apenas existem duas relações que não são estatisticamente 

significativas, a relação entre reconhecimento e satisfação com a organização (r = 

0,170) e a relação entre motivação com a organização e satisfação com as funções (r = 

0,003). Dos valores apurados podemos ainda realçar as correlações entre motivação 

com o trabalho e satisfação com as chefias (r = 0,652), motivação e satisfação com as 

chefias (r = 0,722) e motivação e satisfação (r = 0,761), que de acordo com Pestana e 

Gageiro (2008), são classificadas de moderada para o primeiro valor e de alta para os 

dois valores seguintes. 

 

Tabela 10. Resultados da aplicação da correlação entre motivação e satisfação  
 Satisfação com 

as chefias 

Satisfação com 

a organização 

Satisfação com 

os colegas 

Satisfação com 

as funções 

Satisfação   

Motivação com o trabalho 0,652** 0,309** 0,371** 0,418** 0,639** 

Motivação com a organização 0,543** 0,493** 0,557** 0,003 0,550** 

Reconhecimento 0,382** 0,170 0,285** 0,455** 0,478** 

Motivação 0,722** 0,442** 0,551** 0,399** 0,761** 

**p ≤ 0,01; *p ≤ 0,05. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Através da análise da Tabela 11, verifica-se que há várias relações entre as quais 

não existe uma relação estatisticamente significativa. Dos valores apurados, destacam-

se os obtidos entre satisfação com as funções e adaptabilidade de funções, motivação 

com o trabalho e adaptabilidade de funções, onde a correlação assume os valores mais 
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baixos, 0,003 e 0,055, respetivamente. As relações onde os valores da correlação são 

mais elevados, são entre satisfação global e competências e atributos (r = 0,629) e 

motivação e competências e atributos (r = 0,623). 

 

Tabela 11. Resultados da aplicação da correlação de Pearson entre satisfação e competências 

e atributos. 

 Competências 

reconhecidas 

Competências 

Necessárias 

Adaptabilidade 

de funções 

Competências e 

atributos 

Satisfação com as chefias 0,507** 0,283** 0,192 0,515** 

Satisfação com a organização 0,222* 0,280** 0,205* 0,323** 

Satisfação com os colegas 0,265** 0,469** 0,214* 0,420** 

Satisfação com as funções 0,618** 0,124 0,003 0,465** 

Satisfação global 0,605** 0,402** 0,213* 0,629** 

Motivação com o trabalho 0,611** 0,170 0,055 0,496** 

Motivação com a organização 0,100 0,387** 0,335** 0,326** 

Reconhecimento 0,489** 0,255* 0,332** 0,547** 

Motivação 0,553** 0,365** 0,320** 0,623** 

**p ≤ 0,01; *p ≤ 0,05 

 

4.3.2 Correlações entre a satisfação e a qualidade dos serviços do cliente externo 

 

Todas as correlações apresentadas na Tabela 12, são estatisticamente 

significativas (p = 0,000 < 0,01) e positivas. Em geral, pode inferir-se que quanto maior 

for a satisfação do cliente maior será a qualidade dos serviços (r = 0,570), sendo esta 

correlação moderada (Pestana, & Gageiro, 2008). Pela análise da tabela, pode observar-

se que o valor mais elevado (r = 0,601) foi obtido na relação entre a satisfação com a 

organização e qualidade dos serviços e o valor mais baixo foi apurado pela relação entre 

satisfação com os serviços prestados e qualidade das competências (r = 0,253). 

 

Tabela 12. Resultados da aplicação da correlação de Pearson entre a satisfação e a qualidade 

dos serviços. 

 Satisfação com os 

serviços prestados 

 Qualidade das 

competências 

Qualidade dos 

serviços prestados 

Qualidade 

dos serviços 

Satisfação com a organização 0,400** 0,552** 0,567** 0,601** 

Satisfação com os serviços prestados  0,253** 0,415** 0,366** 

Satisfação  0,472** 0,582** 0,570** 

**p ≤ 0,01. 
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4.4 Teste das hipóteses  

 

Na presente secção são efetuados testes estatísticos para averiguar a veracidade 

das hipóteses apresentadas no Capítulo 3, sendo que para o cliente interno foram 

elaboradas 3 hipóteses e para o cliente externo foi elaborada 1 hipótese, onde se 

procuram encontrar relações dotadas de significância estatística entre as variáveis em 

estudo. 

 

4.4.1 Cliente interno 

 

Hipótese 1: A motivação influencia positivamente a satisfação do cliente interno. 

 

Para averiguar se a motivação influencia positivamente a satisfação do cliente 

aplicou-se a análise de regressão linear e como consta na Tabela 13, através da qual se 

pode afirmar que 57,9% (R2 = 0,579) da variabilidade total da satisfação é explicada 

pela motivação através do modelo de regressão linear. 

 

Tabela 13. Modelo de regressão linear para a satisfação em função da motivação. 

  Coeficientes  ANOVA 

 B t p R R2  F p 

Constante 1,390 6,803 0,000** 0,761 0,579  134,909 0,000** 

Motivação 0,696 11,615 0,000**      

**p ≤ 0,01. 

 

Através da ANOVA pode observar-se que o modelo aplicado é significativo 

(F(1,98) = 134,909; p = 0,000 < 0,01), pelo que se pode deduzir que este modelo é 

adequado e que existe dependência linear entre a motivação e a satisfação do cliente. A 

motivação influência estatisticamente a satisfação do cliente (t(98) = 11,615; p = 0,000 

< 0,01) e existe uma variação positiva (β = 0,696), isto é, a motivação leva ao aumento 

da satisfação. 
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Figura 2. Pressupostos do modelo de regressão linear da satisfação em função da motivação. 

 

Através da análise do gráfico dos resíduos que se encontra na Figura 2, pode 

verificar-se que os resíduos estão distribuídos uniformemente ao longo da reta y = 0, o 

que confirma a validação dos pressupostos da independência e da homoscedasticidade 

dos resíduos. O gráfico Normal Probability Plot na Figura 2 mostra que os resíduos 

estão dispostos ao longo da reta que define a bissetriz do primeiro quadrante, sendo que 

se pode afirmar que os resíduos apresentam uma distribuição aproximadamente normal. 

Portanto, a Hipótese 1 está confirmada. 

 

Hipótese 2: As competências e atributos influenciam positivamente a satisfação do 

cliente interno. 

 

Para verificar se as competências e atributos do cliente interno influenciam 

positivamente a sua satisfação recorreu-se à análise de regressão linear (Tabela 14), 

através da qual se pode afirmar que 39,6% (R2 = 0,396) da variabilidade total da 

satisfação é explicada pelas competências e atributos através do modelo de regressão 

linear. 

 

Tabela 14. Modelo de regressão linear para a satisfação em função das competências e 

atributos. 
  Coeficientes  ANOVA 

 B t p R R2  F p 

Constante 0,943 2,691 0,008** 0,629 0,396  64,253 0,000** 

Competências e atributos 0,696 8,016 0,000**      

**p ≤ 0,01. 
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Pela ANOVA observa-se que o modelo é significativo (F(1,98) = 64,253; p = 

0,000 < 0,01), sendo que se pode verificar que este modelo é o adequado e que existe 

dependência linear entre as competências e atributos e a satisfação do cliente. As 

competências e atributos influenciam estatisticamente (t(98) = 8,016; p = 0,000 < 0,01) 

a satisfação do cliente e existe uma variação positiva (β = 0,696), ou seja, as 

competências e atributos contribuem para o aumento da satisfação. 

 

 

 

Figura 3. Pressupostos do modelo de regressão linear da satisfação em função das competências 

e atributos. 

 

Através da análise do gráfico dos resíduos que se encontra na Figura 3, pode 

verificar-se que os resíduos estão distribuídos uniformemente ao longo da reta y = 0, o 

que confirma a validação dos pressupostos da independência e da homoscedasticidade 

dos resíduos. O gráfico Normal Probability Plot na Figura 3 mostra que os resíduos 

estão dispostos ao longo da reta que define a bissetriz do primeiro quadrante, sendo que 

se pode afirmar que os resíduos apresentam uma distribuição aproximadamente normal. 

Sendo que como se verifica a validação dos pressupostos, a Hipótese 2 confirma-se. 

 

Hipótese 3: As competências e atributos influenciam positivamente a motivação do 

cliente interno. 

 

Para verificar se as competências e atributos do cliente interno influenciam 

positivamente a sua motivação, recorreu-se à análise de regressão linear (Tabela 15), 

através da qual se pode afirmar que 38,8% (R2 = 0,388) da variabilidade total da 
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motivação é explicada pelas competências e atributos através do modelo de regressão 

linear. 

 

Tabela 15. Modelo de regressão linear para a motivação em função das competências e 

atributos. 
  Coeficientes  ANOVA 

 B t p R R2  F p 

Constante 0,350 0,906 0,367 0,623 0,388  62,038 0,000** 

Competências e atributos 0,753 7,876 0,000**      

**p ≤ 0,01. 

 

Pela aplicação da ANOVA pode verificar-se que o modelo aplicado é 

significativo (F(1,98) = 62,038; p = 0,000 < 0,01), pelo que se pode deduzir que este 

modelo é adequado e que existe dependência linear entre as competências e atributos e a 

motivação do cliente. As competências e atributos influenciam estatisticamente (t(98) = 

7,876; p = 0,000 < 0,01) a  motivação do cliente e a variação é positiva (β = 0,753), ou 

seja, as competências e atributos contribuem para o aumento da motivação. 

 

 

 

Figura 4. Pressupostos do modelo de regressão linear da motivação em função das 

competências e atributos. 

 

Através da análise do gráfico dos resíduos e do gráfico Normal Probability Plot 

(Figura 4), pode verificar-se que os resíduos assumem a normalidade e confirmam os 

pressupostos da independência e da homoscedasticidade. Assim, a Hipótese 3 é 

confirmada. 
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4.4.2 Cliente externo 

 

Hipótese 4: A qualidade dos serviços influencia positivamente a satisfação do cliente. 

 

Para analisar se a qualidade dos serviços influencia positivamente a satisfação do 

cliente aplicou-se a análise de regressão linear e como consta na Tabela 16, pode 

afirmar-se que 32,5% (R2 = 0,325) da variabilidade total da satisfação é explicada pela 

qualidade dos serviços através do modelo de regressão linear. 

 

Tabela 16. Modelo de regressão linear para a satisfação em função da qualidade dos serviços. 
  Coeficientes  ANOVA 

 B     t    p   R R2  F p 

Constante 1,801 7,675 0,000** 0,570 0,325  67,420 0,000** 

Qualidade dos serviços 0,476 8,211 0,000**      

**p ≤ 0,01. 

 

Da ANOVA pode observar-se que o modelo é significativo (F(1, 140) = 67,420; 

p = 0,000 < 0,01), pelo que se pode deduzir que este modelo é adequado e que existe 

dependência linear entre a satisfação e a qualidade dos serviços. A qualidade dos 

serviços influencia estatisticamente (t(140) = 8,211; p = 0,000 < 0,01) a satisfação do 

cliente e existe uma variação positiva (β = 0,476), isto é, a melhoria da qualidade dos 

serviços conduz a um aumento da satisfação. 

 

 

 

Figura 5. Pressupostos do modelo de regressão linear da satisfação em função da qualidade dos 

serviços. 
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Pela observação do gráfico dos resíduos da Figura 5, pode verificar-se que os 

resíduos se encontram distribuídos de forma uniforme ao longo da reta y = 0, não se 

verificando nenhum padrão na mancha de resíduos, o que valida os pressupostos 

da independência e da homoscedasticidade dos resíduos. O gráfico Normal Probability 

Plot na Figura 5 mostra que os resíduos se encontram bastante próximos da bissetriz do 

primeiro quadrante, pelo que se pode afirmar que os resíduos apresentam uma 

distribuição aproximadamente normal. Assim, confirma-se a Hipótese 4. 

 

4.5 Discussão 

 

Tentar-se-á agora sustentar através da teoria disponível e das hipóteses de 

investigação que foram formuladas, a forma de perceção que os clientes, quer internos 

quer externos, têm acerca dos serviços. 

O estudo foi composto por duas amostras, uma constituída por 100 clientes 

internos e outra por 142 clientes externos. 

Relativamente à amostra correspondente ao cliente interno, verifica-se que as 

idades estão compreendidas entre os 34 e os 62 anos, sendo a maioria dos inquiridos 

pertencentes ao género feminino (74). No que respeita às habilitações literárias, 67 

colaboradores detém um curso superior. Quanto à categoria profissional em que estão 

inseridos, 51 são assistentes técnicos. 

Relativamente à amostra correspondente ao cliente externo, as idades situam-se 

entre os 23 e os 82 anos, em que 77 inquiridos são do género masculino. Relativamente 

às habilitações literárias, metade dos inquiridos (71) possui grau de licenciatura. 

No que respeita ao cliente interno, foram analisados três constructos: satisfação, 

motivação e competências e atributos.  

No que respeita ao cliente externo foram analisados dois constructos: satisfação 

e qualidade dos serviços.  

 

4.5.1.  Súmula 

 

Em suma, como mostra a Figura 6, foram formuladas 3 hipóteses para o cliente 

interno e uma hipótese para o cliente externo. Através da hipótese H1 confirma-se que a 

motivação influencia positivamente a satisfação do cliente interno, através da qual se 
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obteve uma variação positiva (β = 0,696). Através da hipótese H2 ficou confirmado que 

as competências e atributos influenciam positivamente a satisfação do cliente interno, 

onde se obteve uma variação positiva (β = 0,696). Também a hipótese H3 se confirmou, 

com a qual se pretendia comprovar que as competências e atributos influenciam 

positivamente a motivação do cliente interno, na qual β assumiu o valor de 0,753. Na 

hipótese H4, ficou confirmado que a qualidade dos serviços influencia positivamente a 

satisfação do cliente, sendo β = 0,476. 

 

Figura 6. Esquema das hipóteses em estudo. 

 

Para as quatro hipóteses foi aplicado o teste ANOVA, o qual se pôde constatar 

que era o adequado de acordo com o pretendido aquando a formulação das mesmas. 

Relativamente à primeira hipótese formulada, onde se procura averiguar se a 

motivação influencia positivamente a satisfação do cliente interno, pode observar-se 

que o modelo é significativo, pelo que se pode deduzir que é o modelo adequado para 

esta análise e que existe dependência linear entre a motivação e a satisfação do cliente. 

Fica provado que a motivação influencia estatisticamente a satisfação do cliente e existe 

uma variação positiva, isto é, a motivação leva ao aumento da satisfação, pelo que se 

confirma esta hipótese. Também no seu estudo, Pires (2014) confirma esta hipótese de 

investigação.   

No que respeita à segunda hipótese formulada, onde se procura averiguar se as 

competências e atributos influenciam positivamente a satisfação do cliente interno, 

pode observar-se que o modelo é o adequado e que existe dependência linear entre as 

competências e atributos e a satisfação do cliente. As competências e atributos 

influenciam estatisticamente a satisfação do cliente, sendo que existe uma variação 
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positiva, ou seja, as competências e atributos contribuem para o aumento da satisfação, 

pelo que se confirma a hipótese de investigação que também Rocha-Vidigal e Vidigal 

(2012), no seu estudo o confirma.  

Na terceira hipótese formulada, procura-se averiguar se as competências e 

atributos influenciam positivamente a motivação do cliente interno, pode observar-se 

que o modelo é o adequado e que existe dependência linear entre as competências e 

atributos e a motivação do cliente. As competências e atributos influenciam 

estatisticamente a motivação do cliente e a variação é positiva, ou seja, as competências 

e atributos contribuem para o aumento da motivação, sendo que esta hipótese se 

confirma, bem como através de Qayyum e Sukirno (2012). 

Relativamente à quarta hipótese formulada, onde se pretende averiguar se a 

qualidade dos serviços influencia positivamente a satisfação do cliente, pode observar-

se que o modelo é o adequado e que existe dependência linear entre a satisfação e a 

qualidade dos serviços. Verifica-se que a qualidade dos serviços influencia 

estatisticamente a satisfação do cliente e existe uma variação positiva, isto é, a melhoria 

da qualidade dos serviços conduz a um aumento da satisfação, pelo que se confirma esta 

hipótese e através da literatura, nomeadamente, através do estudo de Banerjee e Sah 

(2012). 

 

Vista a Análise e Discussão dos Resultados passa-se às Conclusões desta 

investigação. 
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Capítulo 5 – Conclusões 

 

 

Neste capítulo serão apresentadas as conclusões deste estudo, as limitações à 

realização desta investigação, assim como, serão também enunciadas propostas para 

futuras investigações. 

Esta dissertação pretende explicar como é influenciada a satisfação do cliente 

interno e do cliente externo na Administração Pública, onde se procura responder à 

seguinte pergunta central da investigação: Quais os fatores influenciadores do nível de 

satisfação do cliente da Administração Pública em Leiria e qual o seu grau de 

satisfação acerca do funcionamento dos serviços? 

A relevância deste estudo prende-se com o facto de procurar saber como estas 

Instituições conseguem responder às solicitações e necessidades dos seus clientes, tendo 

em conta a qualidade dos serviços prestados e a sua celeridade, mesmo com as 

limitações que vão sendo impostas, nomeadamente a redução dos recursos humanos. E 

também pelo facto de, após as pesquisas efetuadas, não se ter verificado a existência de 

nenhum estudo que aborde esta temática nem que tenha utilizado as variáveis escolhidas 

para este trabalho, bem como, que aborde em paralelo a opinião do cliente interno e 

externo, a sua perceção acerca da Administração Pública atualmente, e de que forma é 

influenciada a sua satisfação. Torna-se, por este facto, oportuno e exequível, o 

tratamento de um tema desta relevância, nomeadamente com a análise das seguintes 

variáveis: satisfação do cliente interno e externo, como forma de analisar a qualidade 

dos serviços disponibilizados ao cliente externo e a motivação, competências e atributos 

do cliente interno. 

Da revisão da literatura conseguiu deduzir-se que a razão de existir das 

Instituições do Estado é responder às necessidades da população, e por sua vez, a função 

do funcionário público é servir o Estado e ir sempre ao encontro da melhor resposta a 

dar ao cliente, estar atento às necessidades e solicitações dos clientes, e se necessário, 

ser o motor das mudanças necessárias e da adaptabilidade dos serviços públicos às 

diferentes necessidades e naturais mudanças da sociedade. 

Administração Pública entende-se como sendo um conjunto de pessoas jurídicas, 

as instituições sob a alçada do Estado, que se encontram dispostas através de serviços e 

órgãos que, através de meios humanos e materiais adequados, devidamente ordenados 
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no seio de cada instituição permitem aos seus órgãos desempenhar as funções que lhes 

são atribuídas. Estas funções, na sua maioria de teor administrativo, destinam-se a 

colmatar as necessidades de uma comunidade ou indivíduo. 

Tal como as organizações públicas também as privadas oferecem produtos e 

serviços à comunidade, mas as organizações públicas são administradas através de 

deliberações políticas, definidas pelo Governo em funções, o qual tem poder de decisão 

acerca dos moldes de funcionamento das mesmas e da sua continuidade, bem como da 

gestão dos recursos humanos em que o recrutamento e seleção dos mesmos é feito 

através de concursos e provas públicas, e a remuneração a atribuir é fixada por Lei, de 

acordo com a categoria do agente do Estado, ainda que para gerir as respetivas 

organizações, seja nomeada uma comissão administrativa que, essencialmente, tem a 

responsabilidade de gerir e racionalizar os diversos meios disponíveis. 

Sendo objetivo desta investigação analisar a satisfação dos clientes, interno e 

externo, da Administração Pública em Leiria, bem como a qualidade dos serviços 

prestados, a motivação do cliente interno e as suas competências e atributos, foram para 

o cliente interno, estudadas as variáveis motivação, a qualificação que o colaborador 

detém, através da análise da variável competências e atributos, onde foi analisada a sua 

relevância para a realização das tarefas que lhe são adstritas. No que diz respeito ao 

cliente externo, averiguou-se de que forma a qualidade dos serviços prestados influencia 

a sua satisfação. 

Para o estudo de caso, recorreu-se à aplicação de dois inquéritos por questionário 

aos clientes interno e externo de cada serviço escolhido, os quais suportaram o estudo 

empírico deste trabalho. 

Assim, através da bibliografia disponível sobre o tema em estudo nesta 

dissertação, do enquadramento conceptual e do método dedutivo efetivou-se a 

realização de um estudo de cariz quantitativo, para o qual se formularam questões para 

as quais se pretendeu dar resposta, de modo a constatar qual a capacidade de resposta do 

serviço público face às necessidades do cliente externo e quais as condições que a 

Instituição proporciona ao cliente interno para que este consiga ir de encontro às 

necessidades de quem solicita os seus serviços. 

De seguida, no sentido de dar resposta à pergunta central da investigação, segue-

se, numa primeira fase, a resposta às questões derivadas enunciadas: 
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 QD 1: Qual a relação entre a motivação do cliente interno e a sua satisfação? 

 

Pela análise dos resultados, consegue concluir-se que existe dependência linear 

entre a motivação e a satisfação do cliente, com a motivação a influenciar positivamente 

a satisfação do cliente, pelo que existe uma variação positiva, ou seja, a motivação leva 

ao aumento da satisfação, confirmando a hipótese formulada.  

Esta hipótese também foi corroborada no estudo elaborado por Pires (2014) que 

incidiu na análise da motivação e da satisfação como fatores essenciais na obtenção de 

melhor sucesso organizacional. 

 

 QD 2: Qual a relação entre as competências e atributos do cliente interno e a sua 

satisfação?  

 

Pelos resultados obtidos, pode verificar-se que existe dependência linear entre as 

competências e atributos e a satisfação do cliente.  

Assim, pode concluir-se que as competências e atributos influenciam 

positivamente a satisfação do cliente, e que esta variação positiva corresponde a que 

estas contribuam para o aumento da satisfação, o que confirma a hipótese formulada, 

também verificada no estudo elaborado por Rocha-Vidigal e Vidigal (2012). 

 

 QD 3: Qual a relação entre as competências e atributos do cliente interno e a sua 

motivação? 

 

Pelos resultados apurados pode verificar-se que existe dependência linear entre 

as competências e atributos e a motivação do cliente.  

Pelo que se pode deduzir que as competências e atributos influenciam 

positivamente a motivação do cliente interno, e que esta variação positiva confirma que 

as competências e atributos contribuem para o aumento da motivação. Assim confirma-

se a hipótese formulada também corroborada por Qayyum e Sukirno (2012) no estudo 

que levaram a cabo, o qual se debruçou numa análise empírica sobre a motivação dos 

colaboradores do setor bancário. 
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 QD 4: Como a qualidade dos serviços influência a satisfação do cliente externo? 

 

Pela análise dos resultados pode concluir-se que existe dependência linear de 

influência positiva entre a satisfação e a qualidade dos serviços, isto é, a melhoria da 

qualidade dos serviços leva a um aumento da satisfação, o que conduz à confirmação da 

hipótese elaborada para o efeito, sendo igualmente confirmada por Banerjee e Sah 

(2012) num estudo comparativo acerca da perceção dos clientes sobre a qualidade dos 

serviços prestados no setor bancário público e privado. 

 

Respondidas as questões derivadas, apresenta-se de seguida a resposta à 

pergunta central de investigação: Quais os fatores influenciadores do nível de satisfação 

do cliente da Administração Pública em Leiria e qual o seu grau de satisfação acerca 

do funcionamento dos serviços? 

 Em função dos dados recolhidos e da análise das hipóteses formuladas, conclui-

se que a motivação influencia a satisfação do cliente, isto é, a motivação leva ao 

aumento da satisfação. Também Pires (2014) refere no seu estudo que quando um 

colaborador está motivado, o seu nível de satisfação aumenta proporcionalmente e, por 

conseguinte, o seu desempenho também aumenta. 

As competências e atributos influenciam a satisfação do cliente, ou seja, estas 

contribuem para o aumento da satisfação, como defendem Rocha-Vidigal e Vidigal 

(2012) no seu estudo, em que as qualificações e conhecimentos do colaborador lhe dão 

a possibilidade de desempenhar outras funções para que poderão permitir ter um melhor 

estatuto no seio da organização e na sociedade, bem como, poder auferir de uma melhor 

remuneração que o fará sentir-se mais realizado e satisfeito e, por conseguinte, 

proporcionar-lhe uma melhoria da sua qualidade de vida. 

As competências e atributos influenciam a motivação do cliente, ou seja, as 

competências e atributos contribuem para o aumento da motivação, como se encontra 

referenciado no estudo elaborado pelos investigadores Qayyum e Sukirno (2012) que 

defendem que as habilitações e competências do colaborador revelaram ser fatores 

importantes no desenvolvimento da motivação. 

A qualidade dos serviços influencia a satisfação do cliente externo, isto é, a 

melhoria da qualidade dos serviços conduz a um aumento da satisfação. Também o 

estudo elaborado por Banerjee e Sah (2012), prova que a qualidade dos serviços tem 
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impacto direto na satisfação do cliente e na sua fidelização, vista em ambiente de 

instituições públicas. 

 

Esta dissertação apresentou algumas limitações no seu desenvolvimento. A 

primeira foi a dificuldade de obtenção de autorização para fazer o estudo nas 

instituições pretendidas, devidas à morosidade de resposta e das exigências impostas, 

sendo que esta provinha da capital de província ou até mesmo dos serviços centrais, o 

que atrasou a realização do estudo. Uma segunda limitação refere-se ao tamanho das 

amostras, nomeadamente em conseguir que os clientes, quer internos quer externos, 

respondessem aos questionários, apesar de o resultado do estudo ir ao encontro da 

perceção do investigador e da literatura consultada. Assim, considera-se pertinente a 

adoção de uma postura mais aberta e sensível dos responsáveis por estas instituições no 

sentido de facultar a futuros investigadores a autorização necessária para poderem ser 

feitas futuras pesquisas, as quais pela sua pertinência pretendem conhecer, melhorar e 

dar soluções para o funcionamento da Administração Pública em Portugal, dando um 

contributo importante para a ciência. 

Em termos de investigação futura, sugere-se um estudo desta natureza a nível 

nacional que considere uma gestão focada nas competências, e não somente nos 

objetivos, em que os recursos humanos possam ser vistos como Pessoas, com 

sentimentos e emoções, e não apenas como recursos, envolvendo os agentes (clientes 

internos) da Administração Pública para se obter uma melhor perceção de quais os 

indicadores a considerar num novo modelo de gestão da Administração Pública em 

Portugal. 

 

Chegado a este ponto, dá-se por concluída esta dissertação de Mestrado. 
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Anexo 1 

Questionário (Cliente Interno) 

 

1 = Discordo totalmente, 2 = Discordo, 3 = Não concordo nem discordo,  

4 = Concordo e 5 = Concordo totalmente. 

 

 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

1. 
A minha relação com os meus colegas é boa. 

1 2 3 4 5 

2. 
Os meus colegas têm-me ajudado a adaptar à Instituição. 

1 2 3 4 5 

3. 
Os meus colegas têm-me ajudado a adaptar a novas funções. 

1 2 3 4 5 

4. 
Ajudo os meus colegas sempre que necessário. 

1 2 3 4 5 

5. 
Sinto-me satisfeito com as funções que desempenho.  

1 2 3 4 5 

6. 
Identifico-me com as funções que desempenho.  

1 2 3 4 5 

7. 
Sinto-me realizado pessoal e profissionalmente com a função que 

desempenho. 
1 2 3 4 5 

8. Existe igualdade de tratamento entre os colaboradores. 1 2 3 4 5 

9. 
Sinto orientação, apoio e cooperação da chefia direta. 

1 2 3 4 5 

10. 
A qualidade das relações interpessoais entre mim e a minha chefia 

é boa. 
1 2 3 4 5 

11. 
A minha chefia define-me bem os objetivos a atingir. 

1 2 3 4 5 

12. 
A minha chefia transmite-me confiança e dá-me segurança de que 

os objetivos serão atingidos. 
1 2 3 4 5 

13. 
A minha chefia preocupa-se com o meu bem-estar pessoal. 

1 2 3 4 5 

14. Existe uma adequada comunicação entre mim e a minha chefia. 1 2 3 4 5 

15. A chefia está aberta a sugestões / críticas dos colaboradores. 1 2 3 4 5 

16. Sinto-me um colaborador respeitado e valorizado na Instituição.  1 2 3 4 5 

17. Concordo com o sistema de avaliação de desempenho proposto. 1 2 3 4 5 

18. As condições de trabalho são boas. 1 2 3 4 5 

19. 
A disposição e distribuição do espaço no local de trabalho são 

adequadas à realização das minhas tarefas. 
1 2 3 4 5 

20. 
O material disponibilizado pela Instituição é adequado ao 

desenvolvimento das minhas funções. 
1 2 3 4 5 

21. A Instituição realiza iniciativas que promovem o convívio. 1 2 3 4 5 

22. 
A Instituição possui serviço de refeitório e / ou bar que satisfaz as 

minhas necessidades. 
1 2 3 4 5 

23. 
Gosto de falar positivamente com outras pessoas sobre a 

Instituição.  
1 2 3 4 5 

24. Recusaria uma oferta de trabalho de outra Instituição. 1 2 3 4 5 

(continua) 

 

 

 

 

(continuação) 

O presente questionário tem como objetivo avaliar a satisfação do cliente interno na Administração 

Pública, a sua motivação, competências e atributos. 

Os dados obtidos serão testados estatisticamente no seu todo, pelo que é garantida a confidencialidade da 

informação expressa que é utilizada exclusivamente nesta investigação de dissertação do Mestrado em 

Gestão de Recursos Humanos do Instituto Superior de Gestão e Administração de Leiria. 

Ao responder ao questionário, solicita-se que assinale com uma cruz (X) ou um círculo (O) a resposta que 

entender ser a mais correta. O sucesso deste estudo depende muito da sua colaboração, que desde já se 

agradece. 
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Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

25. Sinto apoio da equipa no desempenho das minhas funções. 1 2 3 4 5 

26. O meu trabalho é muito rotineiro. 1 2 3 4 5 

27. 
A minha chefia presta-me uma boa orientação para eu realizar 

devidamente as minhas funções. 
1 2 3 4 5 

28. 
A minha chefia felicita-me quando tenho uma boa prestação nas 

minhas funções. 
1 2 3 4 5 

29. Sou reconhecido como um bom profissional. 1 2 3 4 5 

30. 
A minha profissão dá-me segurança para o futuro. 

1 2 3 4 5 

31. Existe espírito de entreajuda entre os colaboradores. 1 2 3 4 5 

32. 
Existe uma boa gestão de conflitos dentro da minha equipa de 

trabalho.  
1 2 3 4 5 

33. Tenho oportunidade para expor as minhas opiniões. 1 2 3 4 5 

34. 
A minha Instituição fornece-me periodicamente ações de 

formação.  
1 2 3 4 5 

35. 
Sinto que tenho capacidade para resolver os problemas dos 

clientes. 
1 2 3 4 5 

36. 
As minhas habilitações e competências são valorizadas e 

aproveitadas. 
1 2 3 4 5 

37. Estou sempre disponível para responder às solicitações da chefia. 1 2 3 4 5 

38. 

Tenho habilitações académicas e profissionais suficientes para a 

execução das minhas funções. 1 2 3 4 5 

39. As minhas funções são compatíveis com as minhas habilitações. 1 2 3 4 5 

40. 
Tenho competências suficientes para a execução das minhas 

funções. 
1 2 3 4 5 

41. 
Tenho oportunidades para o desenvolvimento das minhas 

competências pessoais e profissionais. 
1 2 3 4 5 

42. 
Estou disponível para aprender novos métodos de trabalho.  

1 2 3 4 5 

43. Tenho capacidade para trabalhar em equipa. 1 2 3 4 5 

44. Estou sempre disponível para trabalhar em equipa. 1 2 3 4 5 

45. 
São-me facultadas oportunidades para desenvolver novas 

competências. 
1 2 3 4 5 

46. Cumpro com facilidade os meus objetivos. 1 2 3 4 5 

 

Solicita-se alguma informação para a caracterização do perfil dos inquiridos: 

47. Género:   □ Feminino  □ Masculino  

48. Idade:  ______ anos 

49. Habilitações: ______________________________________ 

50. Categoria: ______________________________________ 

51. Instituição: ______________________________________ 

 

Muito obrigado pela sua colaboração. 
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Anexo 2 

Questionário (Cliente Externo) 

 

1 = Discordo totalmente, 2 = Discordo, 3 = Nem concordo nem discordo,  

4 = Concordo e 5 = Concordo totalmente. 

 

 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

1. 
A Instituição tem uma sinalização dos serviços adequada de forma 

a orientar os seus clientes. 1 2 3 4 5 

2. A Instituição oferece-me atendimento personalizado. 1 2 3 4 5 

3. A decisão sobre o meu problema ou solicitação é rápida. 1 2 3 4 5 

4. 
Os horários de funcionamento são compatíveis com as minhas 

necessidades. 1 2 3 4 5 

5. 
A Instituição faculta bons canais de comunicação (site, e-mail, 

outros). 1 2 3 4 5 

6. A informação disponibilizada é acessível.  1 2 3 4 5 

7. 
A Instituição dispõe de uma caixa de sugestões colocada em local 

visível. 1 2 3 4 5 

8. O ambiente para o atendimento é acolhedor. 1 2 3 4 5 

9. O local tem fácil acesso e está bem identificado. 1 2 3 4 5 

10. 
A informação prestada pelos funcionários vai ao encontro das 

minhas necessidades.  1 2 3 4 5 

11. Fui bem atendido pelos funcionários. 1 2 3 4 5 

12. Os funcionários mostraram disponibilidade para me ajudar. 
1 2 3 4 5 

13. Os funcionários prestaram um atendimento rápido. 
1 2 3 4 5 

14. 
Os funcionários mostraram ter conhecimentos ajustados ao meu 

problema. 1 2 3 4 5 

15. Os funcionários mostraram ser competentes.  
1 2 3 4 5 

16. 
Os funcionários deram-me informações precisas e claras sobre o 

meu problema. 1 2 3 4 5 

17. 
Os funcionários indicaram-me sobre o que fazer para resolver o 

meu problema. 1 2 3 4 5 

18. Os funcionários foram cordiais e simpáticos no atendimento. 
1 2 3 4 5 

19. 
Os funcionários demonstraram confiança e qualidade no serviço 

prestado. 1 2 3 4 5 

20. 
Os funcionários demonstraram interesse e dedicação na resolução 

do meu problema 1 2 3 4 5 

21. Em geral, a Instituição presta um serviço de excelência. 1 2 3 4 5 

 

Solicita-se alguma informação para a caracterização do perfil dos inquiridos: 

52. Género:      □ Feminino  □ Masculino  

53. Idade:     ______ anos 

54. Habilitações: ______________________________________ 

55. Instituição:     ______________________________________   

 

Muito obrigado pela sua colaboração. 

O presente questionário tem como objetivo avaliar a qualidade dos serviços prestados por esta instituição 

da Administração Pública e a sua satisfação como cliente. 

Os dados obtidos serão testados estatisticamente no seu todo, pelo que é garantida a confidencialidade da 

informação expressa que é utilizada exclusivamente nesta investigação de dissertação do Mestrado em 

Gestão de Recursos Humanos do Instituto Superior de Gestão e Administração de Leiria. 

Ao responder ao questionário, solicita-se que assinale com uma cruz (X) ou um círculo (O) a resposta que 

entender ser a mais correta. O sucesso deste estudo depende muito da sua colaboração, que desde já se 

agradece. 


