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RESUMO
Atualmente, observa-se crescente tendência de os indivíduos buscarem no trabalho
não só a construção de uma carreira sólida, mas autodesenvolvimento e realização
pessoal, impondo grande desafio para organizações e gestores. Também as
organizações públicas vêm se transformando, a fim de aprimorar a eficácia na
utilização de recursos públicos e na prestação de serviços aos cidadãos. Para tal,
precisam adotar mecanismos mobilizadores de seus servidores para alcançar
soluções eficientes em seus processos de trabalho. Estudos (BAKKER et al., 2008;
SCHAUFELI et al., 2013; BAKKER; DEMEROUTI, 2017) mostram que os indivíduos
engajados dedicam mais energia em suas atividades, as executam com mais
entusiasmo e tendem a estar mais focados no trabalho. Assim, verificar o nível de
engajamento das pessoas parece ser um caminho relevante para o alcance e
manutenção dos objetivos organizacionais. O presente estudo buscou descrever
como os servidores técnico-administrativos do CEFET/RJ percebem seu nível de
engajamento no trabalho com base nos elementos do modelo Demandas e Recursos
de Trabalho (Job Demands-Resources - JD-R): recursos de trabalho e pessoais,
demandas de trabalho, engajamento no trabalho e desempenho, bem como as
relações entre esses elementos. Na pesquisa de natureza descritiva, utilizou-se de
abordagem metodológica qualitativa, desenvolvida a partir da adaptação de uma
ferramenta quantitativa – questionário JD-R (BAKKER, 2014). A coleta de evidências
se deu através da triangulação entre análise documental, entrevistas
semiestruturadas e técnica de complemento de frases, realizadas com 12 servidores
técnico-administrativos. Os resultados evidenciaram que a Instituição provê os
recursos de trabalho necessários, sem excessos de demanda de trabalho. No entanto,
concluiu-se que o engajamento deste grupo de servidores é limitado à dimensão
dedicação – não se observando elementos das dimensões vigor e absorção. Esse
resultado indica que, caso não sejam realizadas intervenções relativas a comunicação
organizacional e gestão de pessoas – como: programas de treinamentos de
preparação para os novos chefes e capacitações específicas para os ocupantes de
cargo de chefia; ações de envolvimento dos servidores antigos para preservação e
compartilhamento do conhecimento tácito na Instituição; ações de comunicação
organizacional que visem o esclarecimento e a maior envolvimento dos servidores no
processo de mudança; enriquecimento de cargos e elaboração de um banco de
talentos e de políticas de alocação e movimentação a fim de mitigar problemas de
inadequação às atividades – esses fatores poderão dificultar a mudança
organizacional. Identificou-se, ainda, fatores potencialmente facilitadores da
mudança, como os servidores perceberem-se detentores de recursos pessoais,
presença de servidores novos e produtivos e o interesse dos servidores em realizar
atividades mais desafiadoras.
Palavras-chave: Engajamento no trabalho; Modelo Demandas e Recursos de
Trabalho (JD-R); Desempenho; Administração Pública; Pesquisa Qualitativa.

ABSTRACT
At the present time, there is a growing tendency for individuals to seek not only to build
a solid career, but also to develop self-development and personal fulfillment, posing a
great challenge for organizations and managers. In this context, public organizations
are also being transformed in order to improve the effectiveness of the use of public
resources and the provision of quality services to citizens. To do this, they need to
adopt mechanisms that mobilize their servers to achieve efficient solutions in their work
processes. Studies (BAKKER et al., 2008, SCHAUFELI et al., 2013, BAKER;
DEMEROUTI, 2017) show that engaged individuals devote more energy to their
activities, perform them more enthusiastically, and tend to be more focused on work.
Thus, to verify the level of engagement of the people, seems to be a way to reach and
maintain the organizational objectives. The present study sought to describe how
CEFET/RJ's technical-administrative employees perceive their level of work
engagement based on the elements of the JD-R theoretical model: job and personal
resources, job demands, work engagement and performance as well as, the
relationships of these elements. In the descriptive research, a qualitative
methodological approach was developed, based on the adaptation of a quantitative
tool (JD-R questionnaire). The collection of evidence was through triangulation
between documentary analysis, direct observation, as well as semi-structured
interviews and sentence completions technique performed with 12 technicaladministrative servers. The results showed that the institution provides the necessary
job resources, without excess of labor demand. However, based on the JD-R model,
it is concluded that the engagement of this group of servers is limited to the dedication
dimension - not observing elements of the vigor and absorption dimensions. This result
indicates that in the absence of interventions related to organizational communication
and people management - such as: training programs for the preparation of new
bosses and specific training for senior managers; actions of involvement of the old
servers to maintain tacit knowledge in the Institution; organizational communication
actions aimed at clarifying and involving employees in the process of change;
enrichment of positions and creation of a talent bank and allocation and movement
policies to mitigate problems of inadequacy of activities - these factors may hinder
organizational change. Potential facilitators of change were identified, such as servers
perceiving personal resource holders, the presence of new and productive servers,
and the servers' interest in performing more challenging activities.
Key words: Work Engagement, Job Demands Resources Model (JD-R),
Performance, Public Administration, Qualitative Research
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1

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO
1.1 APRESENTAÇÃO INICIAL
O trabalho constitui um aspecto primordial na vida dos seres humanos. Além da

subsistência, a socialização e o desempenho de papéis sociais se dão através da
integração do indivíduo com o mercado de trabalho.
Contudo, o sentido de trabalho, concomitantemente às mudanças nos
ambientes econômicos e sociais, sofreu transformações. Hoje em dia, e de forma cada
vez mais frequente, o que se observa é que as pessoas esperam mais do seu trabalho,
buscam encontrar o trabalho idealizado na perspectiva de uma carreira sólida, para a
qual possam se dedicar e serem valorizadas por suas atividades profissionais. Os
indivíduos possuem mais consciência do que desejam em suas carreiras. Trabalhar
simplesmente para pagar contas e se alimentar não são razões suficientes para boa
parte delas (SCHAUFELI; DIJKSTRA; VASQUEZ, 2013).
Portanto, há um vínculo que une a pessoa à organização e se caracteriza como
um processo de troca: de um lado, a organização inserida em um contexto de
pressões ambientais com metas e objetivos a serem alcançados, do outro, o indivíduo
com desejos, anseios e necessidades. Para que essa troca seja positiva, tanto para o
indivíduo quanto para a organização, é necessário conciliar demandas sociais,
exigências organizacionais e desejos individuais.
O

reconhecimento

de

que

os

indivíduos

buscam

no

trabalho

autodesenvolvimento, cooperação, envolvimento e realização pessoal traz novos
desafios para gestores e pesquisadores. É neste contexto que surge o conceito de
engajamento no trabalho, para representar a forma que os indivíduos buscam e
sentem prazer nas atividades profissionais que realizam, procurando equilibrar o
trabalho de forma positiva com a saúde física e psicológica (SCHAUFELI et al., 2013).
Com origem na pesquisa de Kahn (1990), o conceito de engajamento ampliouse ao longo dos anos. Atualmente, a definição de engajamento no trabalho mais
utilizada é a desenvolvida por Schaufeli et al. (2002) que o conceituam, de forma geral,
como um estado mental positivo, satisfatório e relacionado ao trabalho, articulado
sobre três componentes: vigor, dedicação e absorção. Essencialmente, o
engajamento no trabalho capta de que forma os empregados experimentam seu
trabalho: como algo estimulante e enérgico para o qual eles, de fato, querem dedicar
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tempo e esforço (o componente de vigor), com uma busca significativa (dedicação) e
tão absorvente que se encontram totalmente concentrados (absorção).
Contemporaneamente, um dos modelos mais utilizados nas pesquisas que
envolvem o conceito de engajamento no trabalho é o modelo de demandas e recursos
de trabalho (JD-R - Job Demands-Resources Model). Esse modelo trabalha a relação
entre engajamento e seus antecedentes, que englobam possíveis condições de
trabalho, a fim de avaliar o bem-estar e o desempenho dos trabalhadores. Foi proposto
inicialmente por Demerouti et al. (2001) e ampliado em pesquisas posteriores tais
como Bakker, Demerouti e Verbeke (2004), Schaufeli e Bakker (2004), Luthans e
Youssef (2007), Bakker e Demerouti (2007, 2008, 2014).
As organizações contemporâneas precisam de funcionários que estejam
psicologicamente conectados ao seu trabalho, com capacidade e disposição plenas
em seus papéis, proativos e comprometidos com padrões de desempenho de alta
qualidade. Em suma, as organizações necessitam de empregados engajados com seu
trabalho. Os resultados de pesquisa apontam que indivíduos engajados no trabalho
dedicam mais energia em suas atividades, apresentam-se mais entusiasmados
enquanto as executam e tendem a estar mais focados no trabalho (BAKKER et al.,
2008).
Frente a um mercado cada vez mais competitivo e balizado no
desenvolvimento tecnológico, retratado na melhoria da qualidade de serviços e
produtos, a sociedade como um todo se torna cada vez mais exigente. Esse atributo
é notório nos indivíduos, tanto no papel de consumidores, os quais passaram a
requerer maior qualidade nos produtos e serviços, quanto no papel de cidadãos, os
quais aumentaram suas expectativas no que se refere a garantias de direitos e
qualidade na prestação de serviços. Desta forma, a fim de acompanhar tais
exigências, as instituições públicas defrontam-se com a necessidade de servidores
mais qualificados e preparados para prestarem serviços no nível de exigência
requerido pelos cidadãos. Como as empresas privadas, também as instituições
públicas devem capacitar e estimular seus funcionários a aplicarem suas
competências no desempenho de suas atividades.
Na Administração Pública, existe um movimento de mudança no qual as
organizações vêm se transformando, em sintonia à reorganização da economia
mundial, ao desenvolvimento de tecnologias e às transformações da sociedade e do
Estado. A eficácia na utilização de recursos públicos e a prestação de serviços de
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qualidade ao cidadão é uma preocupação dos governos responsáveis (OSBORNE;
GAEBLER, 1994; BRESSER-PEREIRA, 1996; MARQUES; BORGES; MORAIS,
2011).
Como as organizações públicas devem priorizar o atendimento e a prestação
de um serviço de qualidade ao cidadão, precisam adotar mecanismos mobilizadores
de seus servidores, bem como de todos os recursos disponíveis, a fim de alcançar
soluções eficientes e eficazes em seus processos de trabalho.
O reconhecimento da necessidade de aprimorar a eficácia da gestão de
pessoas para entrega de serviços de qualidade encontra-se evidenciado no
arcabouço normativo da gestão de pessoas no serviço público, como por exemplo, o
Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que institui a Política Nacional de
Desenvolvimento de Pessoal – PNDP (BRASIL, 2006) e define o sistema de gestão
por competência como um de seus instrumentos; a Lei nº 11.784, de 22 de setembro
de 2008 (BRASIL, 2008) e o Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010 (BRASIL,
2010), que definem a operacionalização específica da sistemática para avaliação de
desempenho. Cabe destacar que os gestores públicos têm estado mais atentos a
investimentos na capacitação e desenvolvimento dos servidores, para que estes
estejam mais competentes e realizem as tarefas de forma mais alinhada às diretrizes
institucionais (MARCONI, 2003; MARQUES; BORGES; REIS, 2016). Como resumem
Avelino, Salles e Costa (2017), essas iniciativas ainda não representam a realidade
das organizações públicas brasileiras, mas representam a iniciativa e o
estabelecimento de orientações para a implementação de uma gestão estratégica de
pessoas na Administração Federal. Apesar do forte componente estratégico na
elaboração desse arcabouço, ainda há um longo caminho a percorrer até que que as
ações sejam efetivamente implementadas e os resultados possam ser de fato
observados na Administração Pública como um todo.
Há de se considerar a complexidade estrutural das organizações públicas,
principalmente no que tange ao comportamento organizacional. Para Bergue (2014),
existem alguns traços culturais de comportamentos relativos às organizações do setor
público que podem, dependendo da situação, ser generalizados, em maior ou menor
nível de intensidade, dentre os quais cita: a ênfase nas relações pessoais e de grupos;
a reduzida suscetibilidade do ambiente a turbulências; a constância no ritmo e
dinâmica do trabalho; o reduzido grau de insegurança em termos de manutenção do
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vínculo laboral (estabilidade); a valorização seletiva dos padrões formais; o
corporativismo e a condescendência.
Neste sentido, também, Ribeiro e Mancebo (2013) apontam que tanto aos
órgãos que compõem o serviço público quanto aos servidores que nele trabalham
atribuem-se características de desperdício, corrupção, falta de controle, ineficiência e
obsolescência. Essas autoras destacam ainda que o servidor público costuma ser
visto como um profissional acomodado, sem ambição intelectual, despreocupado com
resultados e privilegiado por ganhar muito e trabalhar pouco.
Esta pesquisa analisou o grupo de servidores técnico-administrativos de um
Centro Federal de Educação Tecnológica centenário, localizado no Rio de Janeiro, o
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ).
Trata-se de uma autarquia de regime especial vinculada ao Ministério da Educação
(MEC). Desde 2009 a Instituição possui como meta a transformação em Universidade
Federal e no triênio 2014/2017 praticamente dobrou seu quantitativo de servidores.
Neste contexto de mudança, surgem indagações sobre o engajamento e o
desempenho dos servidores.
Frente a esses temas e com vistas a compreender melhor tais processos
apresenta-se a questão problema desta pesquisa:

1.2 QUESTÃO PROBLEMA
Como os servidores técnico-administrativos do CEFET/RJ percebem seu nível
de engajamento no trabalho com base nos elementos do modelo teórico JD-R
(BAKKER; DEMEROUTI, 2007; 2008)?

1.3 OBJETIVOS
1.3.1

Objetivo Principal

O objetivo do estudo é o de descrever como os servidores técnicoadministrativos do CEFET/RJ percebem seu nível de engajamento no trabalho com
base no modelo teórico JD-R.
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1.3.2

Objetivos Intermediários

Para se atingir o objetivo geral da pesquisa, faz-se necessária a formulação de
objetivos intermediários que auxiliarão na condução da pesquisa, os quais estão
discriminados a seguir:
 Descrever as percepções dos servidores técnico-administrativos relativas
a seus recursos de trabalho e recursos pessoais;
 Descrever as percepções dos servidores técnico-administrativos acerca
das dimensões de engajamento no trabalho: vigor, dedicação e absorção;
 Descrever as percepções dos servidores técnico-administrativos quanto ao
próprio desempenho.
Ao compreender as percepções deste grupo de servidores pretende-se
contribuir para o entendimento de seu possível impacto no alcance das metas
institucionais no contexto de mudança organizacional vivido pela Instituição.

1.4 SUPOSIÇÃO INICIAL
O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca
(CEFET/RJ) encontra-se, atualmente, em uma condição particular. Há uma
significativa mudança organizacional em curso, pois desde 2009 a meta institucional
é a transformação do Centro em uma Universidade Federal. Para que isso aconteça,
algumas alterações estão ocorrendo. Dentre elas, podem ser citadas a expansão e
adoção da estrutura multicampi; o aumento no número de alunos, cursos e servidores;
ampliação da diversidade de cursos; reformulação da estrutura organizacional,
especialmente nos campi e aumento dos recursos destinados à Instituição. No que
tange ao aumento do número de servidores, destaca-se que os que ingressaram a
partir do concurso de 2014, representam cerca de 46% do quantitativo funcional da
Instituição.
Neste contexto, a suposição inicial é que mesmo percebendo-se possuidores
de recursos pessoais e que a Instituição provê os recursos de trabalho necessários,
sem excessos de demanda de trabalho, os servidores técnico-administrativos do
CEFET/RJ não se percebem engajados, de acordo com as dimensões de
engajamento no trabalho: vigor, dedicação e absorção.
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1.5 RELEVÂNCIA
1.5.1

Relevância Organizacional/Aplicabilidade

Para Seijts e Roberts (2011) qualquer proposta de mudança organizacional tem
uma grande possibilidade de fracasso se os indivíduos não acreditarem que a mesma
será benéfica e bem-sucedida, pois para esses autores, “não importa o quão atraente
seja a visão da gerência sobre a mudança, a iniciativa irá falhar se os funcionários não
estão abertos à mudança ou acreditam que a mudança não será bem-sucedida”.
O problema é que dificilmente uma organização alcançará sucesso pleno com
relação aos seus objetivos senão por meio da ação das pessoas. Talvez seja neste
ponto que muitos processos de mudança apresentam sua maior fragilidade. Para
alcançar os resultados desejados é necessário fazer com que os indivíduos que
participam do processo se engajem plenamente para a realização de tais objetivos
(SILVA, 2001). Portanto, para que o processo de mudança se torne possível, é
necessário que haja engajamento das pessoas na organização, é preciso que cada
um dos indivíduos esteja engajado como um ator que se apropria do sentido de
coletividade (SILVA; VERGARA, 2003).
Kim, Hornung e Rousseau (2011) apontam que as possíveis reações frente a
mudança organizacional, podem ser de dois tipos: cooperação ou resistência. A
cooperação é caracterizada pelo engajamento e participação ativa do funcionário de
maneira a colaborar com a mudança planejada pela organização, enquanto a
resistência se dá pelo comportamento defensivo, de manutenção da atual condição.
Face ao exposto, o estudo pretende contribuir com a descrição das percepções
de engajamento e desempenho permitindo um diagnóstico para ações e/ou políticas
a serem desenvolvidas pela Instituição, especialmente na área de gestão de pessoas,
de maneira a colaborar para o sucesso desejado com a mudança organizacional
prevista.

1.5.2

Relevância Acadêmica

Estudar comportamento organizacional tem se tornado uma tarefa de
complexidade crescente, pelas diversas variáveis e dimensões que possui, aliada às
mudanças que estão ocorrendo nas relações de trabalho e, consequentemente, dos
indivíduos com as organizações.
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Esta pesquisa torna-se relevante na medida em que pretende contribuir para o
enriquecimento da literatura de engajamento no trabalho, um conceito relativamente
novo na Academia que ainda tem recebido pouca atenção dos pesquisadores
nacionais, não obstante as evidências de pesquisas, especialmente internacionais,
que têm apontado os impactos positivos do engajamento no desempenho, tanto no
nível individual quanto no nível organizacional.
Ademais, a pesquisa inova ao analisar engajamento no trabalho sob a ótica
qualitativa, a partir da adaptação de uma ferramenta quantitativa – questionário JD-R
de Bakker (2014) – para a pesquisa qualitativa, visto que a grande maioria dos estudos
utiliza a abordagem quantitativa.

1.6 DELIMITAÇÃO
1.6.1

Delimitação Geográfica

A pesquisa limitou-se, geograficamente, à sede do CEFET/RJ, localizada no
município do Rio de Janeiro, Brasil.

1.6.2

Delimitação Temporal

A pesquisa foi realizada entrevistando-se 12 (doze) servidores técnicoadministrativos em educação do CEFET/RJ, que também preencheram um formulário
de complemento de frases. A coleta de evidências foi realizada nos meses de
setembro e outubro de 2017 e a análise dos resultados e a elaboração das
conclusões, no período de outubro e novembro de 2017.

1.6.3

Delimitação Teórica

A pesquisa se limitou ao estudo da relação entre engajamento no trabalho,
seus antecedentes (recursos de trabalho, demandas de trabalho e recursos pessoais)
e o desempenho sob a abordagem do modelo teórico JD-R (BAKKER; DEMEROUTI,
2007; 2008). Não foi utilizado, portanto, o enfoque que compreende o engajamento
como polo oposto, de um mesmo contínuo, à exaustão/desgaste (burnout), de cunho
mais voltado à saúde dos indivíduos e do campo da psicologia social e organizacional.
A teoria JD-R de Bakker e Demerouti (2014), uma evolução do modelo JD-R,
apresenta o job crafting como dimensão do modelo. O job crafting refere-se à
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realização de ajustes dos empregados ao ambiente de modo a torná-lo mais
interessante para si. Este aspecto, entretanto, não foi abordado neste estudo, pois a
pesquisadora entende que, por se tratar de um estudo sobre um tema ainda pouco
explorado no contexto da Administração Pública brasileira – o que empresta a esta
pesquisa um cunho quase exploratório – caberia primeiramente verificar se há indícios
de engajamento e, em caso positivo, um estudo envolvendo o job crafting poderia
ocorrer posteriormente, em trabalhos futuros.
O referencial teórico versa sobre a literatura de engajamento no trabalho,
modelo JD-R; desempenho; e desempenho na Administração Pública.
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2

CAPÍTULO II – REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 ENGAJAMENTO NO TRABALHO
O tema tem origem na psicologia do trabalho por volta de 1990 e sua

conceituação é atribuída a Kahn (1990), que realizou sua pesquisa etnográfica em
uma empresa de arquitetura e em um acampamento de verão, quando introduziu e
definiu engajamento e desengajamento pessoal. Para esse autor, o engajamento se
dá através de comportamentos na execução de tarefas que promovem conexões para
o trabalho e para os outros e é expresso através das dimensões física, cognitiva e
mental dos funcionários durante a execução de seus papéis no trabalho.
Para Kahn (1990), quando há engajamento, as pessoas se empregam e
expressam física, cognitiva e emocionalmente durante o desempenho de papéis e
alteram seu grau de engajamento de acordo com os benefícios, significados, garantias
e seguranças percebidos nas diversas situações. Ele apresentou ainda, as três
principais condições psicológicas de trabalho, a saber: significância, segurança e
disponibilidade, que moldam a forma com que as pessoas executam seus papéis,
envolvendo o engajamento ou o desengajamento pessoal.
A primeira condição psicológica é a significância, que ocorre quando o trabalho
é percebido como algo significativo e que fornece algum tipo de retorno aos esforços
empregados pelo indivíduo no desempenho de papéis no trabalho. Pode ser vista
como um sentimento que é experienciado quando as pessoas se sentem úteis,
valiosas. Características da tarefa, características do papel e interações de trabalho
são os fatores que influenciam a significância.
A segunda condição psicológica é a segurança, vivida quando o indivíduo se
sente capaz de expor e desempenhar seu próprio comportamento sem temer
consequências negativas para sua autoimagem, status ou carreira. Segundo Kahn
(1990), as situações que suscitaram a segurança psicológica eram previsíveis,
consistentes, claras e não ameaçadoras, nas quais as pessoas conseguiram perceber
os limites entre o que era permitido e desautorizado, além das possíveis
consequências de seus comportamentos. Os fatores que influenciam a segurança
psicológica são as relações interpessoais, dinâmicas grupais e intergrupais, estilo e
processo de gerenciamento e as normas organizacionais.
A terceira condição é a disponibilidade psicológica, experimentada quando o
indivíduo sente possuir os recursos físicos, emocionais ou psicológicos para engajar-
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se pessoalmente. Esgotamento físico, esgotamento emocional, insegurança individual
e vida pessoal são os fatores que, segundo Kahn (1990), podem impactar a
disponibilidade.
Para esse autor, os indivíduos engajados empenhavam-se mais no trabalho,
pois identificavam-se com ele, gerando um estado mental capaz de produzir
resultados positivos tanto no aspecto individual, como crescimento e desenvolvimento
pessoais, quanto no aspecto organizacional, como qualidade do desempenho.
Para Maslach e Jackson (1981), na concepção original do MBI– Maslach
Burnout Inventory, engajamento e burnout são polos de um mesmo contínuo e o
engajamento no trabalho é medido pelo padrão oposto nas dimensões do burnout, ou
seja, baixas pontuações nas dimensões de burnout constituem indicadores de
engajamento no trabalho. Maslach e Leiter (1997 apud SCHAUFELI; BAKKER, 2004)
argumentam que burnout e engajamento são os pontos finais de um contínuo que é
abrangido pelo MBI.
O burnout foi definido por Maslach e Jackson (1981), na concepção inicial do
MBI, como uma síndrome tridimensional que acometia profissionais atuantes em
serviços de saúde, sociais ou de educação, isto é, aqueles que trabalhavam ou
assistiam a outras pessoas.
À época, o burnout foi caracterizado por: exaustão emocional (drenagem de
recursos emocionais decorrentes da demanda de contato interpessoal com os outros),
despersonalização (insensibilidade na relação com os recebedores dos cuidados ou
serviços prestados) e falta de acompanhamento pessoal (tendência de avaliação
negativa do trabalho ou dos cuidados do profissional com os recebedores do serviço).
De forma simplificada, Maslach, Schaufeli e Leiter (2001) sinalizam que burnout
caracteriza-se por um estado psicológico negativo em relação ao trabalho, enquanto
Schaufeli e Bakker (2004) apontam que burnout é uma métafora (visto que a tradução
do inglês significa queimado, incendiado) comumente utilizada a fim de descrever o
adoecimento decorrente de cansaço mental de pessoas que se encontram ativas no
mercado de trabalho.
Schaufeli et al. (2002) apontaram que, após alguns anos de pesquisa e prática,
esse entendimento inicial do MBI foi alterado e constatou-se que o burnout também
existe fora desta esfera de serviços de saúde, sociais e de educação, podendo
manifestar-se em trabalhadores de quaisquer áreas de atuação. Consequentemente,
a versão original do MBI foi adaptada e denominada MBI – Survey (MBI-GS), com
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dimensões paralelas e mais genéricas do que a versão original, a fim de não se
limitarem somente aos profissionais das áreas de saúde, sociais e educação.
Para Maslach e Leiter (1997, apud, MASLACH; SCHAUFELI; LEITER, 2001)
um trabalho que se inicia como importante, significativo e desafiador pode se tornar
desagradável, insatisfatório e sem sentido. A energia transforma-se em exaustão, o
envolvimento em cinismo e a eficácia em ineficácia. Por implicação, o engajamento,
caracteriza-se, consequentemente, por energia, envolvimento e eficácia, ações
diretas e opostas às três dimensões do burnout – exaustão, cinismo e ineficácia – ou
seja, o padrão oposto de dimensões do burnout.
A pesquisa de Schaufeli e Bakker (2004) concluiu, de forma oposta à Maslach
e Jackson (1981), que burnout e engajamento não são polos opostos em um mesmo
contínuo e sim conceitos independentes, ainda que negativamente correlacionados.
Portanto, podem ser avaliados de forma independente e utilizando-se de diferentes
instrumentos. Estudos posteriores ratificaram empiricamente o burnout e engajamento
como estados psicológicos independentes e com características singulares, apesar
de relacionacionados entre si (GONZÁLEZ-ROMÁ et al., 2006; SIMPSON, 2009).
Nessa linha conceitual, há o entedimento de que não é adequada a
mensuração do engajamento no trabalho pelo perfil oposto dos escores do MBI, pois
de acordo com a independência dos efeitos negativo e positivo, a natureza e a
pontuação dos itens MBI, os dois conceitos não devem ser compreendidos como
complementares um ao outro. Para ilustrar a independência dos conceitos, Schaufeli
e Bakker (2004, p. 294) exemplificam que: “sentir-se emocionalmente esgotado do
trabalho uma vez por semana não exclui, de modo algum, que, na mesma semana,
pode-se sentir cheio de energia”. Nessa ótica, ao invés de estados perfeitamente
complementares e de um mesmo contínuo, engajamento e burnout são
compreendidos como independentes e negativamente relacionados.
Engajamento no trabalho e desgaste (ou burnout) estão intimamente ligados
ao fenômeno do bem-estar relacionado ao trabalho, embora “não representem duas
moedas diferentes mas dois lados da mesma moeda” (BAKKER; ALBRECHT;
LEITER, 2011a, p. 77).
Apesar da ampla utilização do MBI, segundo Bakker et al. (2008) a escala de
medidas mais utilizada para a aferição do engajamento é a Utrecht Work Engagement
Scale (UWES), um instrumento desenvolvido por Schaufeli et al. (2002), que inclui três
subescalas: vigor, dedicação e absorção.
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O instrumento UWES tornou-se muito popular nos últimos 15 anos, como
mencionado por Bakker e Demerouti (2017), pois ofereceu novas formas de investigar
o bem-estar dos funcionários e a expansão da teoria JD-R (Job Demands-Resources
– demandas e recursos de trabalho). Em vez de olhar somente para o que existe de
errado com os funcionários, com essa escala permite também investigar em que
condições os funcionários florescem no trabalho. A escala UWES já foi validada em
diversos países, como China, Finlândia, Grécia, África do Sul, Espanha e Holanda.
Todos estes estudos utilizaram a análise fatorial confirmatória e obtiveram índices
satisfatórios de precisão para as três subescalas (SIQUEIRA et al., 2014).
É importante também realizar a distinção entre engajamento e outros
constructos da psicologia organizacional, como comprometimento organizacional,
satisfação no trabalho e envolvimento no trabalho. O comprometimento ou
compromisso organizacional relaciona-se com a fidelidade de um funcionário à
organização em que trabalha; neste caso, o foco está na organização, enquanto no
engajamento, a concentração é no trabalho em si. Já a satisfação no trabalho é uma
medida na qual o trabalho é visto como uma fonte de necessidades de satisfação do
indivíduo, liberando-o de aborrecimentos e insatisfações e, portanto, não abrange o
relacionamento da pessoa com o próprio trabalho. E o envolvimento no trabalho é
semelhante à dimensão dedicação do conceito de engajamento no trabalho. Diante
do exposto, o engajamento no trabalho é um conceito que provê uma concepção mais
complexa e completa sobre o relacionamento do indivíduo com o trabalho (MASLACH
et al., 2001).
O engajamento no trabalho é definido como um estado de espírito positivo,
satisfatório e relacionado ao trabalho, caracterizado pelo vigor, dedicação e absorção
(SCHAUFELI et al., 2002).
Schaufeli e Bakker (2004) destacam que o engajamento refere-se a um estado
afetivo-cognitivo persistente e penetrante que não está concentrado especificamente
em nenhum objeto, evento, indivíduo ou comportamento.
O engajamento no trabalho pode ser sensivelmente conceituado como “um
estado afetivo positivo e de alta excitação caracterizado por energia e envolvimento”.
Podem existir dimensões adicionais a serem incluídas de forma útil. É amplamente
aceito que o engajamento no trabalho é “a combinação da capacidade de trabalhar
(energia, vigor) e a vontade de trabalhar (envolvimento, dedicação)” (BAKKER et al.,
2011a, p. 75)

27

Siqueira et al. (2014, p. 150) caracterizam o engajamento no trabalho como: “
estado mental positivo assentado em crenças a respeito da intensidade com que o
indivíduo se sente vigoroso e absorvido enquanto realiza suas atividades
profissionais”.
Engajamento no trabalho se refere a um processo em que o profissional
direciona seu esforço para execução do trabalho que sente prazer em realizar com
dedicação. Independente do contexto da organização em si, trabalhar engajado
significa estar absorvido com a sensação de não ver o tempo passar ao atuar
profissionalmente naquilo que o indivíduo gosta e lhe dá felicidade (SCHAUFELI et
al., 2013).
Engajamento também deve refletir o alinhamento entre os interesses e
objetivos organizacionais e individuais, como destacado em:
O engajamento deve ser uma situação vantajosa para os empregadores e
funcionários? Sim, deveria. Ainda mais, o engajamento deve refletir um
compromisso e alinhamento genuinamente sentidos em um propósito
comum, uma visão comum e interesses comuns (BAKKER et al., 2011a,
p.85).

Schaufeli et al. (2002) definiram engajamento como um sentimento de
realização ligado ao trabalho e caracterizado por três fatores: vigor, dedicação e
absorção. O vigor é identificado por elevados níveis de energia durante as atividades
laborais, o desejo de empenhar-se com afinco no trabalho e a perseverança frente às
dificuldades. A dedicação é determinada por um sentido de significado, entusiasmo,
inspiração, orgulho e desafio. A terceira dimensão do engajamento é a absorção, que
se caracteriza pelo indivíduo estar totalmente compenetrado e absorvido no trabalho,
leve e feliz, de maneira que não percebe o decorrer do tempo durante o expediente
de trabalho nem se impacta com as dificuldades a serem superadas no trabalho.
Sentir-se totalmente absorvido no trabalho se aproxima do chamado fluxo mental
(“flow”), que representa uma experiência positiva que se identifica através da atenção
concentrada, mente clara, união entre mente e corpo, concentração sem grandes
esforços, distorção de tempo e prazer intrínseco (SCHAUFELI; BAKKER, 2004).
Ainda no que tange ao vigor, verifica-se que pessoas engajadas se sentem
energizadas, fortalecidas e vibrantes no trabalho, com autoconfiança e encorajadas
mesmo que enfrentem algum tipo de adversidade. No que diz respeito à dedicação,
percebe-se que os indivíduos engajados se sentem conectados ao trabalho e
entusiasmados com suas tarefas. Eles se importam com o que ocorre no trabalho
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cotidiano, imputam significado positivo às suas atividades e orgulham-se do que
realizam. No que se relaciona com a absorção, sabe-se que pessoas engajadas se
sentem completamente mergulhadas e absorvidas em seu trabalho e atividades, são
focadas, consideram seu trabalho desafiador e suas atividades prazerosas de maneira
que se esquecem do tempo durante a sua execução (SCHAUFELI et al., 2013).
Para Bakker et al. (2008), trabalhadores com alto grau de engajamento no
trabalho costumam empregar mais energia em suas tarefas, aparentam mais
entusiasmo durante o trabalho e, ainda, mantêm-se mais focados em seu trabalho.
Siqueira et al. (2014) destacam que a descrição do trabalhador engajado corresponde
ao profissional desejado pelas empresas que possuem a expectativa de reunir em seu
corpo funcional pessoas com proatividade, responsáveis por seu desenvolvimento
profissional e que mantenham elevados níveis de desempenho no trabalho.
A fim de propiciar o engajamento no trabalho e evitar o esgotamento, os
empregadores devem procurar construir um contexto organizacional no qual os
funcionários sintam-se entusiasmados, energizados e motivados porque seus
empregos são ativos e prazerosos (BAKKER et al., 2011a).
Contudo, os funcionários engajados também se sentem cansados após um
longo dia de trabalho árduo, porém descrevem seu cansaço como um estado
agradável e associado a realizações positivas. Além disso, os funcionários engajados
não trabalham duro por causa de um impulso interior forte e irresistível, mas porque
para eles o trabalho é divertido e, ao contrário dos workaholics, aproveitam a vida fora
do trabalho (GORGIEVSKI; BAKKER; SCHAUFELI, 2010).
Funcionários também podem estar extremamente engajados (motivados,
dedicados, absorvidos) em um trabalho árduo e emocionalmente exigente. Parece ser
especialmente importante que funcionários demonstrem engajamento no trabalho
quando existem problemas reais e necessidades de melhorias e de mudanças.
Outrossim, funcionários engajados são dispostos e aptos para lidar com elevadas
demandas de trabalho, possuem autoeficácia, autoestima e otimismo necessários
para tratar com as emoções de seus clientes e mobilizam recursos de trabalho como
apoio social de colegas, coaching e feedback da chefia (BAKKER; ALBRECHT;
LEITER, 2011b).
A pesquisa de Dollard e Bakker (2010) mostra que o clima para engajamento,
medido ao nível organizacional, também influencia as percepções dos indivíduos
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quanto às demandas e aos recursos de trabalho, medidos ao nível do indivíduo, o que
por sua vez, mostrou influenciar o engajamento e o desempenho no trabalho.
Bakker et al. (2011a) apontam que os fatores ambientais também podem
fomentar o processo de engajamento nos indivíduos, como salientado em:
Quando os funcionários percebem que sua organização fornece um clima
favorável, envolvente e desafiador e, portanto, acomoda suas necessidades
psicológicas, é mais provável que estejam envolvidos: respondem investindo
tempo e energia e envolvendo-se psicologicamente no trabalho de sua
organização. Um clima de engajamento refere-se às percepções
compartilhadas dos funcionários em relação ao seu ambiente de trabalho
(BAKKER et al., 2011a, p. 79).

Parker e Griffin (2011) apontam que, em ambientes previsíveis, o envolvimento
pode ser expresso através do esforço no desempenho da tarefa, enquanto que, em
ambientes incertos, o envolvimento pode ser expresso através de um comportamento
proativo e de criação. Destacam ainda que conhecimento e habilidades podem mediar
a relação engajamento-desempenho, posto que funcionários engajados que não
possuem conhecimentos e habilidades apropriados podem não funcionar de forma
eficaz.
Segundo Schaufeli et al. (2013), outro aspecto que pode influenciar o
engajamento são as emoções e os comportamentos compartilhados através das
interações entre membros da equipe, seja por meio de expressões faciais, tom de voz
ou linguagem corportal. Esses autores apontam que as pessoas sempre compõem
alguma equipe de trabalho, que está conectada a algum setor, departamento ou
função dentro da organização. Desta forma, atuar em equipe, de modo geral, significa
se comunicar com colegas e ser afetado por aquilo que os motiva e os entusiasma no
trabalho, o que pode fazer com que os indivíduos se sintam mais otimistas, motivados
ou entusiasmados com o trabalho.
O processo básico que permite a manutenção do engajamento a médio e longo
prazos não ocorre no nível individual mas no nível coletivo das relações interpessoais
entre equipes, entre colegas, com seus gestores e com os executivos da organização;
este processo é denominado por Schaufeli et al. (2013) como contágio emocional.
Bakker (2005, apud SCHAUFELI et al., 2013) aponta que as pessoas
contagiam umas às outras com suas emoções sem que se deem conta, por meio de
expressões faciais, tom de voz e linguagem corporal que acabam sendo
compartilhadas por colegas quando estão interagindo. Quando sua linguagem
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corporal se modifica, o cérebro ajusta seu estado mental para se compatibilizar com
a nova expressão adotada pelo corpo.
Para Schaufeli et al. (2013), o contágio emocional pode ocorrer quando se está
na companhia de pessoas estressadas, apavoradas ou, quando acometidas pela
síndrome do burnout, exaustas e desgastadas. Deste modo, é possível que algum ou
alguns elementos da equipe assumam o estado de humor de outro componente da
equipe, tornando-se mais estressado ou com medo de algo, mesmo que não
compreenda bem a razão pela qual isso está ocorrendo.
Através do contágio emocional positivo, o engajamento no trabalho pode se
espalhar rapidamente na equipe ou no setor de trabalho, especialmente quando as
atividades se desenvolvem de forma colaborativa e a comunicação acontece sem
ruídos. No entanto, esses autores destacam também que algumas pessoas parecem
ser mais suscetíveis a esse contágio, particularmente aquelas que costumam se
comparar com seus colegas ou que possuam o hábito de avaliar a maneira pela qual
seus sentimentos e atitudes são afetadas pelas emoções expressadas pelos colegas
de trabalho (SCHAUFELI et al., 2013).
Figura 1 – O contágio emocional do engajamento no trabalho

Fonte: Schaufeli et al. (2013)

Schaufeli et al. (2013) indicam ainda que os gestores também influenciam no
engajamento (e no estado de humor) de seus colaboradores tanto de forma positiva
quanto negativa. Ao observar ações injustas, pouco verdadeiras, nada confiáveis ou
agressivas de um gestor, sentimentos negativos podem ser despertardos em sua
equipe de trabalho e, até mesmo, em outros setores, ainda que tais atitudes ou
comportamentos não sejam diretamente relacionados a seus membros. Portanto, o
modo como o gestor age ou expressa seus sentimentos é crucial para o tipo de
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contágio emocional que os colaboradores expressarão, o que pode se caracterizar
como um estímulo positivo ou negativo para o engajamento no trabalho.
Bakker e Xanthopoulou (2009) sustentam que os recursos de trabalho, como a
colaboração entre colegas, podem ser transferidos entre os membros da equipe caso
eles se comuniquem frequentemente, podendo levar a uma melhora no desempenho.
Essa transferência aumenta o conjunto de recursos percebidos como disponíveis para
um funcionário que passa a enxergar o colega também como uma fonte de recursos.
Diversos estudos apresentam a relação existente entre o engajamento e os
recursos, sejam recursos pessoais (ou recursos internos de trabalho), tais como:
autoeficácia, motivação e satisfação com a vida; ou recursos de trabalho (ou recursos
externos de trabalho), a saber: clima, apoio social e feedback. O engajamento no
trabalho também é particularmente precedido pela conjunção de elevadas demandas
de trabalho (ativação) e altos recursos de trabalho (prazer). Alguns autores ainda
mencionam a conexão entre engajamento e a teoria de conservação de recursos de
Hobfoll (2001). Nesta teoria, os indivíduos buscam conseguir, manter e proteger aquilo
que valorizam, sejam recursos materiais, recursos pessoais, questões sociais e até
energia (HOBFOLL, 2002; HAKANEN; BAKKER; DEMEROUTI, 2005; BAKKER; Van
VELDHOVEN; XANTHOPOULOU, 2010).
Em todo o tipo de trabalho existe algo a ser realizado: é o que se entende por
demanda de trabalho. Mais especificamente, demandas de trabalho caracterizam-se
pelos aspectos físicos, psicológicos, sociais ou organizacionais do trabalho que
demandam algum tipo de apoio ou esforço físico e ou psicológico e, como
consequência, possuem associação a certos custos fisiológicos ou psicológicos.
Demandas de trabalho ainda podem ser expressas de forma quantitativa no que diz
respeito a carga de trabalho; ou qualitativa, no que concerne aos efeitos emocionais
(DEMEROUTI et al., 2001; SCHAUFELI; BAKKER, 2004).
Assim, enquanto as demandas de trabalho são, de maneira genérica, os
preditores mais relevantes de sintomas como exaustão, queixas psicossomáticas de
saúde e lesões por esforço repetitivo (LER), os recursos de trabalho são, de forma
geral, os preditores mais importantes do gozo, motivação e engajamento do trabalho
(BAKKER; DEMEROUTI, 2014).
Os recursos de trabalho são caracterizados pelos traços mais funcionais na
realização dos objetivos de trabalho estabelecidos. Já os recursos pessoais
relacionam-se à sensibilidade individual e à capacidade do indivíduo em controlar o
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seu ambiente de trabalho de maneira satisfatória. Desta forma, o engajamento de
trabalho ocorre quando os trabalhadores conseguem equilibrar, positivamente, suas
demandas de trabalho, como por exemplo, a carga de trabalho e seus recursos, como
feedback, autoeficácia e suporte social (Van WINGERDEN; DERKS; BAKKER, 2017).
Na medida em que favorecem o crescimento, aprendizado e o desenvolvimento
das pessoas, os recursos de trabalho exercem uma ação motivacional externa,
tornando-se essenciais ao atingimento dos objetivos de trabalho e configurando-se
como uma ponte entre o engajamento no trabalho e os resultados organizacionais.
(SCHAUFELI; BAKKER, 2004).
Schaufeli et al. (2013) destacam que os recursos existentes no trabalho
promovem o engajamento. Por outro lado, as exigências do trabalho se relacionam de
forma neutra com o engajamento, podendo ser percebidas pelos indivíduos como
negativas e, ao mesmo tempo, possuem o entendimento potencial de desafios
positivos.
A combinação positiva de recursos de trabalho externos e internos adequados
é fundamental, especialmente nas situações nas quais, por exemplo, os prazos
encurtam e aumenta a pressão sobre as tarefas, ou quando no momento em que as
pessoas se encontram envolvidas em atividades que exijam um elevado nível de
desgaste emocional. A pressão das exigências de trabalho é sentida, ainda que, a
organização forneça os recursos materiais mais modernos para realização das tarefas
laborais. Nesses casos, aqueles que detêm apoio psicossocial dos colegas e
gestores, com autonomia para fazer rearranjos no trabalho, e que atuam em equipes
acolhedoras, conseguem manter o engajamento positivo nas atividades mesmo em
condições de elevada demanda. Quando os recursos de trabalho não são suficientes,
então é provável que a motivação diminua e o engajamento das pessoas nas
atividades se perca (SCHAUFELI et al., 2013).
Na Figura 2 apresenta-se a síntese das relações entre exigências, recursos e
engajamento no trabalho. Ela ilustra que, para estimular o engajamento, é preciso
incrementar os recursos de trabalho e reduzir as exigências estressantes que
promovem efeitos negativos nos colaboradores.

33

Figura 2 - Relação entre exigências, recursos e engajamento no trabalho.
Exigências de trabalho

Recursosexternos
externos
Recursos
de
trabalho
de trabalho

Engajamento no
trabalho

Recursos internos
de trabalho
Fonte: Schaufeli et al. (2013)

Bakker et al. (2011b) propõem que os níveis críticos de demandas e recursos
do trabalho sejam avaliados, aprimorados e gerenciados para que os funcionários
permaneçam comprometidos e funcionem bem. Para Maslach (2011), além dessa
análise, é preciso avaliar também níveis preocupantes de engajamento, ou seja,
quando empregados demonstram escasso ou demasiado engajamento. Ao avaliar
isoladamente níveis de engajamento, pode-se ter como conclusão que são muito
baixos ou muito altos, contudo, se a avaliação ocorrer simultaneamente à avaliação
de demandas e recursos do trabalho, é possível descobrir quais são os problemas
paralelos aos do engajamento no trabalho e verificar quais condições de trabalho
também oferecem uma boa base para as intervenções.
O modelo JD-R, como exposto na próxima seção, é um modelo conceitual que
representa a relação entre todos esses elementos: recursos pessoais, recursos de
trabalho, demandas de trabalho, engajamento no trabalho e desempenho.

2.1.1

O Modelo JD-R

O modelo de demandas e recursos de trabalho (Job Demands-Resources – JDR Model)1 foi inicialmente elaborado para a pesquisa do bem-estar no trabalho,
envolvendo o engajamento e a exaustão (burnout). No centro do modelo JD-R, reside
o pressuposto que toda ocupação laboral possui fatores de bem-estar dos
1

O modelo JD-R foi introduzido na literatura inglesa há 15 anos (DEMEROUTI et al., 2001). Desde
então, o modelo foi aplicado em milhares de organizações e inspirou centenas de estudos empíricos.
A primeira versão completa do modelo JD-R foi publicada no Journal of Applied Psychology
(DEMEROUTI et al., 2001) e foi citado aproximadamente 4.000 vezes em Google Scholar, segundo
dados de junho de 2016 (BAKKER; DEMEROUTI, 2017, p. 273).
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funcionários; esses fatores podem ser classificados em duas categorias gerais:
demandas e recursos de trabalho, constituindo-se, desta maneira, em uma
abordagem abrangente (DEMEROUTI et al., 2001).
De acordo com os autores do modelo JD-R, as demandas de trabalho
englobam características físicas e organizacionais que requerem esforço por parte
dos empregados. Já os recursos de trabalho são conceituados como elementos que
fornecem apoio à conquista dos objetivos ou incentivam o desenvolvimento pessoal,
inserindo aspectos de trabalho bem como de suporte por parte da organização
(DEMEROUTI et al., 2001; BAKKER; DEMEROUTI, 2007, 2008)
O modelo JD-R (DEMEROUTI et al., 2001; BAKKER; DEMEROUTI, 2007) pode
ser usado para prever o desgaste (burnout), o engajamento dos funcionários e sua
relação com o desempenho organizacional. No aspecto teórico, o modelo JD-R
assume dois processos: o de desgaste/comprometimento da saúde e o motivacional.
As altas demandas de trabalho exigem que os funcionários trabalhem com recursos
mentais e físicos, que podem levar ao esgotamento da energia e aos problemas de
saúde: esse é o processo de comprometimento da saúde. Em contrapartida, os
recursos do trabalho promovem o engajamento dos funcionários e o desempenho
extrapapel: trata-se do processo motivacional (SCHAUFELI; BAKKER, 2004).
Uma importante extensão do modelo JD-R original (DEMEROUTI et al., 2001)
foi proposta por Xanthopoulou et al. (2007) e adicionou os recursos pessoais ao
modelo. Recursos pessoais foram definidos como elementos característicos ou traços
pessoais que auxiliam o trabalhador a se relacionar com as demandas de trabalho.
Desta maneira, de acordo com o modelo JD-R, as demandas de trabalho geram um
impacto negativo, ao passo que os recursos de trabalho e pessoais têm um efeito
positivo sobre o bem-estar dos trabalhadores.
Na Figura 3 apresenta-se a representação gráfica do modelo JD-R de Bakker
e Demerouti (2008) com seus elementos e interrelações.
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Figura 3 – Modelo JD-R de engajamento no trabalho
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Fonte: Adaptado de Bakker e Demerouti (2008, p. 218)

Bakker (2011) esclare que, como ilustrado na Figura 3, os recursos de trabalho
e os recursos pessoais, independentemente ou combinados, antecedem o
engajamento no trabalho. Os recursos pessoais, especialmente, possuem um impacto
positivo no engajamento quando as demandas de trabalho são elevadas, enquanto
que o engajamento no trabalho impacta positivamente o desempenho do trabalho. O
looping de feedback apresentado no modelo representa a forma com que os
trabalhadores engajados e que desempenham bem são capazes de criar seus
próprios recursos, os quais, na sequência, promovem o engajamento de trabalho e
criam uma espiral de ganho positivo (BAKKER, 2011).
Apesar de iniciarem diferentes processos, as demandas e os recursos de
trabalho também atuam de forma conjunta. De acordo com o modelo JD-R, as
demandas e os recursos de trabalho interagem na predição do bem-estar e
influenciam indiretamente o desempenho. Uma das formas de interação seria aquela
na qual as demandas de trabalho moderam o impacto dos recursos de trabalho,
positiva ou negativamente, tanto na motivação quanto no engajamento (BAKKER;
DEMEROUTI, 2007, 2008).
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De acordo com esse modelo, os recursos de trabalho, como por exemplo: apoio
social de colegas e supervisores, feedback de desempenho, variedade de habilidades
e autonomia, desencadeiam um processo motivacional que leva a um maior
engajamento no trabalho e, consequentemente, a um melhor desempenho (BAKKER,
2011).
As demandas de trabalho, como altas pressões de trabalho e interações
emocionalmente exigentes com pessoas, embora não sejam, obrigatoriamente,
negativas, podem se converter em obstáculos ao atendimento dos objetivos, uma vez
que exigem um alto grau de esforço para o qual o empregado pode não estar
preparado adequadamente. As demandas de trabalho também podem ser afetadas
pelas percepções dos funcionários a respeito do ambiente de trabalho; por exemplo
funcionários acometidos pelo desgaste (burnout) podem avaliar as demandas de
trabalho de forma mais crítica, gerando reclamações frequentes sobre suas cargas de
trabalho e, consequentemente, criando um clima de trabalho negativo (BAKKER,
DEMEROUTI, 2014).
Além disso, o modelo prevê, particularmente, que quando os recursos de
trabalho são abundantes, impactam mais efetivamente o engajamento no trabalho.
Especialmente quando um trabalhador é confrontado com demandas elevadas ou
desafiadoras, os recursos de trabalho apresentam-se ainda mais valiosos e
promovem a dedicação às tarefas em questão (BAKKER; DEMEROUTI, 2007, 2008;
BAKKER, 2011).
Para Bakker e Demerouti (2014) os recursos e demandas são encontrados em
todos os grupos de trabalho. Os recursos não são fundamentais apenas na relação
com os níveis das demandas de trabalho, mas também por gerarem variações
significativas nos recursos de trabalho e engajamento em um processo de
retroalimentação. Ademais, enquanto as demandas de trabalho são geralmente os
antecedentes mais importantes nas queixas relativas à saúde do trabalhador, os
recursos, de trabalho e pessoais, são os preditores mais importantes dos aspectos
relacionados ao gozo, motivação e engajamento no trabalho (BAKKER et al., 2010;
BAKKER; DEMEROUTI, 2014).
As autoavaliações positivas relativas aos recursos pessoais individuais e
intrínsecos anteveem a definição de metas, a motivação, o desempenho, a satisfação
no trabalho, além de outros resultados desejáveis. A razão para isso é que, quanto
maior o valor dos recursos pessoais percebidos por um indivíduo, aguça-se sua
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autoconfiança e aumenta sua crença de que alcançar o objetivo é possível. Os
indivíduos com autoconfiança e autoconcordância de objetivos são intrinsecamente
motivados a prosseguir com seus objetivos e, como resultado, eles entregam um
melhor desempenho e possuem maior satisfação (BAKKER et al., 2004; LUTHANS;
YOUSSEF, 2007).
Os recursos de trabalho antecedem recursos pessoais e engajamento no
trabalho. Alguns estudos (XANTHOPOULOU et al., 2007, 2009) mostraram que os
recursos do trabalho podem amortecer o impacto das demandas de trabalho sobre as
reações ao estresse e possuem potencial motivacional quando as demandas de
trabalho são altas. Além disso, mostraram ainda que recursos de trabalho e os
recursos pessoais são mutuamente relacionados e que os recursos pessoais podem
ser preditores independentes do engajamento no trabalho, visto que os funcionários
que possuem elevados níveis de otimismo, autoeficácia, resiliência e autoestima são
capazes de mobilizar seus próprios recursos de trabalho e geralmente, como
consequência, estão mais engajados em seu trabalho (BAKKER, 2011; BAKKER;
DEMEROUTI, 2014).
Bakker et al. (2004) descobriram que as demandas de trabalho, como, por
exemplo, a pressão de trabalho, foram os antecedentes mais importantes para o
desgaste (burnout) e para o desempenho na tarefa. Em contrapartida, os recursos de
trabalho, por exemplo, autonomia e suporte social, foram os antecedentes mais
importantes de desempenho, especialmente do tipo extrafunção, em razão da sua
relação com o desenvolvimento. Em conjunto, essas descobertas sustentam a
afirmativa da teoria JD-R que as demandas e os recursos de trabalho instauram dois
processos psicológicos diferentes e que afetam de forma significativa os resultados
organizacionais (BAKKER; DEMEROUTI, 2014).
Existem duas maneiras de demandas e recursos interagirem e afetarem o
bem-estar do empregado, influenciando indiretamente seu desempenho. A primeira é
aquela em que os recursos do trabalho amortecem o impacto das demandas de
trabalho na tensão. Assim, estudos mostraram que os recursos de trabalho podem
mitigar o impacto das demandas incluindo o processo de burnout, visto que
funcionários que têm muitos recursos disponíveis no trabalho podem lidar melhor com
suas demandas diárias de trabalho (BAKKER et al., 2005; XANTHOPOULOU et al.,
2007). A segunda é aquela na qual as demandas de trabalho ampliam o impacto dos
recursos do trabalho na motivação e no engajamento. Assim, os recursos do trabalho
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se destacam e impactam mais fortemente o engajamento quando as demandas de
trabalho estão altas. Particularmente, quando um trabalhador é confrontado com
demandas desafiadoras, os recursos de trabalho tornam-se valiosos e promovem
maior dedicação ao mesmo (BAKKER; DEMEROUTI 2014).
Bakker et al. (2010) realizaram pesquisa com mais de 12 mil funcionários de
diferentes grupos ocupacionais, descobrindo que o prazer e o empenho foram maiores
quando os funcionários foram confrontados com tarefas desafiadoras e estimulantes
e dispunham de recursos suficientes, por exemplo: feedback de desempenho,
relacionamentos de qualidade com os colegas. Em resumo, pesquisas que utilizaram
o modelo JD-R indicaram claramente que demandas e recursos de trabalho interagem
mutuamente e possuem um impacto multiplicativo no engajamento e bem-estar dos
funcionários.
O modelo JD-R já foi testado na Espanha, Grécia, Itália, Noruega, Suécia,
Finlândia, Alemanha, Bélgica, África do Sul, China e Austrália. Atualmente, encontrase em pesquisa no Chile2.
O número de estudos que utilizaram e aplicaram o modelo JD-R cresceu de
forma constante durante a última década (DEMEROUTI et al., 2001; BAKKER,
DEMEROUTI, 2007; DEMEROUTI; BAKKER, 2011). Desde sua proposição, o modelo
vem sendo utilizado como base conceitual para estudos que abordam questões além
do bem-estar. Essas pesquisas mencionam fatores como: absenteísmo, desgaste no
trabalho, compromisso organizacional, prazer no trabalho, envolvimento no trabalho
(DEMEROUTI et al., 2001; LEWIG et al., 2007; BAKKER et al., 2004, 2008, 2010) e
as consequências do engajamento, como o desempenho do trabalho (BAKKER et al.,
2004, 2008).
A abundância de estudos, as novas proposições e as várias meta-análises do
modelo JD-R permitiram que o modelo amadurecesse como uma teoria. Com a teoria
do JD-R, teoria de demandas e recursos de trabalho (Job Demands-Resources - JDR Theory), é possível entender, explicar e fazer previsões sobre o bem-estar dos
funcionários, por exemplo: burnout, saúde, motivação, engajamento no trabalho, além
de desempenho no trabalho (BAKKER; DEMEROUTI, 2014).
A teoria JD-R, representa uma ampliação do modelo JD-R (DEMEROUTI et al.
2001; BAKKER; DEMEROUTI, 2007, 2014). A teoria JD-R combina as teorias de

2

Ver: www.arnoldbakker.com
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design de trabalho com os modelos de estresse no trabalho, explica como as
demandas e os recursos de trabalho têm efeitos únicos e multiplicativos não somente
sobre o estresse, saúde e a motivação no trabalho dos funcionários, mas também em
seu bem-estar. O modelo sugere que os recursos pessoais também são importantes
preditores de motivação e podem amortecer os efeitos desfavoráveis das demandas
de trabalho (BAKKER; DEMEROUTI, 2014).
A teoria JD-R pode ser usada de forma a apresentar as alterações conduzidas
pelos indivíduos ou pela organização e essas intervenções podem representar um
direcionamento de recursos pessoais ou demandas e recursos do trabalho (BAKKER;
DEMEROUTI, 2014).
Bakker e Demerouti (2017) analisaram dos estudos com JD-R ao longo de 15
anos, ou seja desde o trabalho de Demerouti et al. (2001) e apresentaram os principais
proposições do modelo e da teoria até o momento. Cabe destacar que as proposições
do JD-R vêm sendo testadas desde do trabalho de Demerouti et al. (2001), compondo
um conjunto de resultados consistentes, como apresentado no Quadro 1.
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Quadro 1 - Proposições e Resultados do Modelo e da Teoria JD-R nos últimos
15 anos
PROPOSIÇÃO

RESULTADO
Todos os tipos de características do trabalho podem ser classificados em

PROPOSIÇÃO 1

uma das duas categorias: demandas de trabalho e recursos de trabalho
(DEMEROUTI et al., 2001).
As demandas e os recursos de trabalho fomentam dois processos muito

PROPOSIÇÃO 2

diferentes, um processo de comprometimento da saúde e um processo
motivacional (BAKKER et al., 2004; BAKKER et al., 2014).
Os recursos do trabalho podem amortecer o impacto das demandas de

PROPOSIÇÃO 3

trabalho no desgaste dos funcionários (XANTHOPOULOU et al., 2007;
BAKKER et al., 2010).
Os recursos do trabalho influenciam particularmente a motivação quando

PROPOSIÇÃO 4

as demandas de trabalho são altas (HOBFOLL, 2001; BAKKER;
HAKANEN; DEMEROUTI; XANTHOPOULOU, 2007).
Os recursos pessoais podem desempenhar um papel semelhante aos
recursos do trabalho, indivíduos que possuem elevados níveis de otimismo

PROPOSIÇÃO 5

e autoeficácia acreditam que coisas boas acontecerão e são mais capazes
de lidar com eventos imprevistos (XANTHOPOULOU; BAKKER;
FISCHBACH, 2013).
A motivação tem um impacto positivo no desempenho do trabalho,
enquanto o desgaste (burnout) tem um impacto negativo no desempenho
do trabalho. A motivação ajuda na orientação para objetivos e foco nas

PROPOSIÇÃO 6

tarefas de trabalho. Além disso, os trabalhadores engajados apresentam
mais energia e entusiasmo para ter um bom desempenho. Por outro lado,
as pessoas com altos níveis de exaustão ou queixas de saúde não
possuem recursos energéticos para alcançar seus objetivos de trabalho
(HOPSTAKEN et al., 2016).
Os funcionários que se sentem motivados por seu trabalho tendem a
utilizar comportamentos de job crafting, o que levará a níveis mais altos de

PROPOSIÇÃO 7

recursos de trabalho e recursos pessoais e, consequentemente, níveis
ainda

maiores

de

motivação

(TIMS;

BAKKER;

DERKS,

2013;

DEMEROUTI; BAKKER, 2014).
Os funcionários que estão desgastados por seu trabalho provavelmente
PROPOSIÇÃO 8

mostrarão comportamentos de auto sabotagem, o que leva a maiores
níveis de demanda de trabalho (BAKKER; COSTA, 2014).

Fonte: Elaboração própria a partir de Bakker e Demerouti (2017)
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Uma importante razão para a popularidade da utilização do modelo e da teoria
JD-R é a sua flexibilidade, pois qualquer ambiente de trabalho pode ser modelado
empregando-se as duas categorias: demandas e recursos de trabalho; adaptando-se
à situação específica em questão. O modelo e a teoria JD-R reconhecem e integram
o fato de que as demandas e recursos de trabalho podem influenciar de forma mútua
os níveis de engajamento, o que o(a) torna dinâmico(a) (BAKKER; DEMEROUTI,
2014).
Conjuntamente, todos esses estudos apontam que o engajamento no trabalho
pode facilitar a mobilização de recursos de trabalho. Isto corrobora a noção de que,
na ausência de ameaças, os funcionários engajados são intrinsecamente motivados
a cumprir suas metas de trabalho e a criarem recursos de trabalho, como, por
exemplo, pedir auxílio aos colegas, de maneira a instrumentalizar o alcance desses
objetivos. Ademais, os empregados que se sentem vigorosos, dedicados e absorvidos
tendem a gerar um feedback positivo, recompensas de trabalho e um clima de trabalho
mais agradável em relação aos colegas e supervisores (HOBFOLL, 2002;
DEMEROUTI; CROPANZANO, 2010; BAKKER; DEMEROUTI, 2014).
De acordo com a teoria JD-R de Bakker e Demerouti (2014), os recursos
pessoais podem ser úteis para lidar com as demandas de trabalho e podem contribuir
para melhorar o desempenho, pois uma quantidade suficiente de recursos pessoais é
fundamental para o engajamento e o desempenho do trabalho dos funcionários. Os
recursos pessoais aumentam o engajamento no trabalho porque fazem com que os
funcionários se sintam capazes de controlar seu ambiente de trabalho. Além disso, os
recursos pessoais ajudam a atingir os objetivos de trabalho, porque indivíduos com
muitos recursos podem lidar melhor com as demandas que enfrentam. Contudo, ter
recursos extensivos não implica, automaticamente, que seja possível incrementar
continuamente as demandas de trabalho. Todo funcionário tem um limite de
demandas com que consegue lidar (Van WINGERDEN et al., 2017).
Da mesma forma que os estados afetivos positivos ampliam os repertórios dos
funcionários que passam a criar recursos pessoais, sociais e psicológicos duradouros,
o engajamento no trabalho, como um estado motivacional-afetivo positivo, se amplia
através do aprendizado e da realização de metas, e, como tal, cria recursos. Não só
os recursos do trabalho antecedem o engajamento, mas o próprio engajamento no
trabalho também se relaciona positivamente aos recursos do trabalho, em um
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processo de retroalimentação ao longo do tempo (XANTHOPOULOU et al., 2009;
BAKKER; DEMEROUTI, 2014)
O estudo de Nielsen et al. (2008), utilizando o modelo JD-R, mostrou que os
funcionários têm desempenho melhor em ambientes de trabalho desafiadores, uma
vez que esse tipo de ambiente contribui para o engajamento no trabalho. Portanto, as
empresas devem procurar ofertar suficientes desafios e recursos de trabalho a seus
funcionários. Tal pesquisa também sugere que o tipo de gestão ou de liderança pode
influenciar, indiretamente, tanto o engajamento no trabalho quanto o desempenho dos
trabalhadores. Portanto, é importante que os funcionários mobilizem, em alguma
medida, seus próprios recursos e apresentem comportamentos proativos sob a forma
de desempenho no trabalho (BAKKER; DEMEROUTI, 2014).
O modelo JD-R sugere que o engajamento no trabalho e o desempenho podem
ser fomentados através de intervenções, nos níveis individual ou organizacional, que
incentivem os indivíduos a otimizarem suas demandas de trabalho, recursos de
trabalho e recursos pessoais (DEMEROUTI; BAKKER, 2011; BAKKER; DEMEROUTI,
2014; Van WINGERDEN et al., 2017).
As organizações podem melhorar o desempenho dos funcionários, oferecendo
intervenções que visem aumentar os recursos pessoais e do trabalho, pois as
intervenções psicológicas positivas nas organizações se comportam como ferramenta
de

promoção

da

melhoria

do

bem-estar

e

do

desempenho

dos

funcionários, contribuindo para um ambiente que favoreça o engajamento no trabalho
e o desempenho dos funcionários (Van WINGERDEN et al., 2017).
Os recursos pessoais e de trabalho impactam no engajamento no trabalho de
diferentes formas; por esta razão, é fundamental que as organizações entendam quais
são seus recursos disponíveis e potenciais, bem como de que maneira podem intervir
positivamente nas condições, no ambiente e nos recursos (SCHAUFELI et al., 2013).
As quatro possíveis intervenções do JD-R estão apresentadas na Figura 4 e
podem ser organizadas em duas dimensões nível de intervenção: individual ou
organização; e objetivo de intervenção: o ambiente de trabalho (demandas e recursos
de trabalho) ou em relação ao indivíduo (recursos pessoais) (BAKKER; DEMEROUTI,
2014).
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Figura 4 - Intervenções da teoria JD-R por objetivo e nível de Intervenção
Objetivo de Intervenção

Organizacional
Individual

Nível de Intervenção

Demandas e Recursos de trabalho

Redesenho do trabalho
(Job redesign)

Job crafting

Recursos Pessoais

Treinamento

Baseada em pontos fortes
(Strengths-based)

Fonte: Bakker e Demerouti (2014)

Para Bakker e Demerouti (2014), por meio das intervenções, as organizações
podem decidir investir na capacitação de seus funcionários para que eles sejam mais
capazes de enfrentar os diversos cenários de demandas de trabalho. As intervenções
orientadas para a organização almejam incrementar os recursos pessoais dos
funcionários, de forma individual e podem corresponder às ações de treinamento e
desenvolvimento nas empresas, enquanto as intervenções individuais podem assumir
a forma de intensificar os pontos fortes do trabalhador.
Os quatro tipos de intervenção correspondem a: redesenho do trabalho, job
crafting, treinamento e intervenção baseada em pontos fortes. O redesenho do
trabalho é uma intervenção estrutural em nível organizacional que objetiva modificar
a origem do bem-estar dos funcionários, ou seja, suas demandas de trabalho e seus
recursos de trabalho. O redesenho do trabalho descreve como tarefas e papéis são
estruturados, promulgados e modificados, bem como seus impactos sobre os
resultados individuais, de equipes e organizacionais. Além disso, normalmente
representa um processo de cima para baixo em que as organizações criam trabalhos
e transformam as condições sob as quais os funcionários, titulares de cargos ou os
operadores históricos, executam suas tarefas. O redesenho do trabalho geralmente é
visto como o processo através do qual a organização ou supervisor muda algo no
trabalho, nas tarefas ou nas condições do indivíduo; um exemplo de um esforço
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tradicional de redesenho do trabalho é o aumento da autonomia individual e em equipe
no processo de produção (BAKKER; DEMEROUTI, 2014).
Em contraste com o redesenho do trabalho tradicional, o job crafting é uma
intervenção a nível individual que frequentemente é iniciada pelo empregado de
maneira individual. Os empregados podem modificar ativamente o design de seus
trabalhos, escolhendo tarefas, negociando conteúdos de trabalhos diferentes e
atribuindo significado as suas atividades. Sob a ótica da teoria JD-R, os funcionários
podem alterar, proativamente, suas próprias demandas e seus recursos de trabalho.
As organizações podem estimular o comportamento relacionados ao job crafting, uma
vez que traz benefícios tanto para os funcionários e quanto para as organizações
(BAKKER; DEMEROUTI, 2014).
Treinamento e desenvolvimento de funcionários é um dos pilares da gestão de
pessoas e pode ser visto como uma intervenção de nível organizacional. Através do
treinamento, os funcionários podem adquirir novas habilidades, conhecimento técnico
e atitudes que contribuam na resolução de problemas, geralmente de ordem prática e
técnica. Considerando que conhecimento e habilidades desenvolvidos podem facilitar
os recursos pessoais, como autoeficácia e otimismo, o treinamento também pode se
concentrar diretamente em recursos pessoais (BAKKER; DEMEROUTI, 2014).
Peterson et al. (2011) mostraram que mudanças positivas nos recursos
pessoais, que eles denominam como capital psicológico, relacionam-se com as
mudanças positivas no desempenho no trabalho e podem se refletir no desempenho
financeiro ou nas receitas de vendas individuais, avaliados pelo supervisor. De forma
semelhante, Demerouti et al. (2011) apresentam que intervenções de treinamento
aumentam os recursos pessoais tanto na percepção dos funcionários quanto na
percepção de seus supervisores. Portanto, os recursos pessoais são tidos como um
elemento que pode ser moldado e desenvolvido a fim de melhorar o engajamento e o
desempenho do trabalho (BAKKER; DEMEROUTI, 2014).
As intervenções baseadas nos pontos fortes dependem da combinação entre
os pontos fortes dos indivíduos e o grau com que eles conseguem expressá-los em
suas atividades de trabalho. Os pontos fortes individuais podem ser definidos como
traços positivos refletidos em forma de pensamentos, sentimentos e comportamentos,
como, por exemplo, curiosidade, bravura, gentileza e gratidão; quando as pessoas
trabalham utilizando seus pontos fortes, experimentam sentimentos relativos a
gratidão e envolvimento e sentem que estão agindo de maneira autêntica e
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verdadeiros consigo mesmas. Essa intervenção pode ser vista como de nível
individual e destinada a incrementar os recursos pessoais (BAKKER; DEMEROUTI,
2014).
Um movimento que pode ser desencadeado pelas intervenções é o
engajamento no trabalho e, uma vez iniciado, o engajamento se perpetua na medida
em que as pessoas atribuem um significado diferenciado ao trabalho e sentem prazer
no que realizam. Esse movimento, mantido de forma contínua e crescente, como uma
espiral positiva, produz um aumento progressivo do engajamento no trabalho.
Contudo, não se trata de um movimento automático, porque depende de ações e das
intervenções descritas anterioriormente. No entanto, se as intervenções forem bem
planejadas e executadas de modo a gerar bem-estar e desenvolvimento humano no
trabalho, existe uma grande possibilidade da manutenção do nível elevado de
engajamento no trabalho (SCHAUFELI et al., 2013).
A Figura 5 ilustra como essa espiral funciona, quando uma ação ou intervenção
é iniciada, acarretando o aumento no engajamento no trabalho e isso ocorre não só
de maneira imediata, mas também com benefícios para atuações futuras.
Dependendo do quanto a organização e o processo de trabalho também melhoraram
neste período, em decorrência da espiral positiva, é possível que o engajamento inicial
dos colaboradores no médio e longo prazo seja fortalecido, desde que organização,
gestores e colaboradores continuem trabalhando com foco no investimento para o
desenvolvimento humano e no aumento do bem-estar no trabalho.

46

Figura 5 – Espiral de Engajamento
Desempenho

Engajamento no trabalho

Recursos
Fonte: Schaufeli et al. (2013)

A espiral de engajamento é iniciada a partir das emoções positivas
experimentadas pelos indivíduos no trabalho, as quais possibilitam o incremento de
ações e recursos aprendidos e a exploração de novas possibilidades tanto no que
concerne ao desenvolvimento de capacidades pessoais como ao que tange aos
recursos de trabalho que possuem. Portanto, é essencial que as intervenções
realizadas na organização não enfoquem somente os recursos pessoais de seus
colaboradores, mas também atentem aos recursos de trabalho, que deverão ser
rearranjados, adquiridos e/ou otimizados, pois,desta forma, os trabalhadores se
estimulararão a trabalhar de forma engajada. Esse é o modo pelo qual a espiral
positiva se concretiza. O aumento dos recursos de trabalho e dos recursos pessoais,
geralmente, acarreta o aumento do nível de engajamento, produzindo resultados
efetivos e positivos, que, consequentemente, conduzem ao aumento do engajamento,
da satisfação, da motivação e do clima positivo no trabalho. Contudo, para que haja
uma espiral efetivamente positiva, gestores e organização precisam estar atentos e
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estimular a participação de seus colaboradores na avaliação das ações realizadas e
seus desdobramentos no ambiente de trabalho, especialmente no que diz respeito ao
nível das demandas de trabalho (SCHAUFELI et al., 2013).
Como a organização do trabalho tem importantes implicações para a vida e a
saúde psicológica das pessoas, quando é o trabalho experimentado como motivador
e significativo pelos funcionários, ele também contribui para a organização. De um
modo geral, comportamentos proativos em relação ao ambiente de trabalho podem
ser fundamentais para que os trabalhadores encontrem uma correspondência positiva
entre suas necessidades e habilidades e as oportunidades e demandas do ambiente
de trabalho (TIMS; DERKS; BAKKER, 2016)
Esses autores destacam como é importante que as organizações acompanhem
de perto o ajuste das pessoas aos seus trabalhos, especialmente dos funcionários
admitidos mais recentemente. Desse modo, os gerentes e os próprios funcionários
devem monitorar de perto, seja por conversas e reuniões seja pelas avaliações
regulares, as mudanças nas demandas, habilidades, necessidades ou suprimentos.
Essa visão de funcionários como agente ativos de seus trabalhos, não só para
atendimento aos seus interesses pessoais, relaciona-se, também, com o significado
do trabalho e como tal significado pode contribuir positivamente para o alcance dos
resultados organizacionais Quando os funcionários alteram, de maneira proativa,
aspectos de seu trabalho a fim de aumentar os recursos do trabalho, desafiando as
demandas de trabalho e os obstáculos e dificuldades de seu ambiente ou rotina de
trabalho, o resultado provavelmente envolverá melhoria do seu desempenho no
trabalho e, consequentemente, do significado de trabalho experimentado (TIMS et al.,
2016).

2.2 RECURSOS
Geralmente os recursos são entendidos como insumos ou condições de
trabalho existentes na organização e requeridas para o processo produtivo.
Entretanto, existem outros tipos igualmente importantes, que são aqueles que se
relacionam ao apoio social ou companheirismo de colegas de trabalho, feedback
construtivo da chefia, possibilidades de autodesenvolvimento no trabalho, entre
outros.
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Segundo Schaufeli et al. (2013), os indivíduos costumam recorrer aos recursos
que se encontram à disposição para realização de seu trabalho e, em razão do esforço
empregado para atender às exigências das atividades, é necessário que os recursos
de trabalho forneçam energia e suporte psicossocial e emocional suficientes. Desse
modo, a existência de recursos e condições adequadas para as pessoas executarem
suas tarefas de modo engajado e prazeroso é crucial. A combinação positiva desses
recursos pode tanto prevenir, como diminuir e até neutralizar os efeitos negativos do
estresse.
Os recursos de trabalho podem ser classificados de duas formas. Uma delas
são recursos externos às pessoas quando, no que tange às questões de trabalho,
envolvem um conjunto de atividades, tarefas e processo; as equipes em que os
colaboradores estão inseridos; e a organização onde atuam. São considerados
externos porque mesmo que a pessoa atue para promover uma relação positiva com
seu gestor ou que busque contribuir para manutenção do clima positivo na equipe de
trabalho, ela não possui controle direto sobre tais fatores. O segundo tipo são os
recursos internos de trabalho, dentre os quais destacam-se características de
personalidade como otimismo e autoconfiança (SCHAUFELI et al., 2013).
Pode-se dizer, portanto, que os recursos possuem impactos no engajamento
no trabalho, como destacado em:
Aspectos positivos do tipo: satisfação no trabalho, sensação de estar
realizando atividades significativas, a percepção de que é bom no que faz
(sentimento de autoeficácia) e a sensação agradável de pertencer a um grupo
de pessoas interessantes, todos eles também têm potencial para motivar as
pessoas no trabalho e aumentar seu engajamento. Ou seja, a combinação
adequada dos recursos de trabalho não apenas pode diminuir o efeito
negativo das exigências, como também influencia no engajamento das
pessoas de trabalho. (SCHAUFELI et al., 2013, p. 40).

Decorrente desse processo em que os recursos de trabalho podem
desempenhar um papel motivacional intrínseco ao promoverem o crescimento,
aprendizado e o desenvolvimento das pessoas, eles também possuem um papel
motivacional extrínseco, ao se tornarem fundamentais para o alcance dos objetivos
de trabalho. Os recursos de trabalho, ou recursos externos de trabalho, também
impactam questões emocionais, visto que, nos ambientes de trabalho que ofertam
uma grande variedade de recursos, despertam nas pessoas mais vontade de
empregar esforços e habilidades às suas tarefas de trabalho. Nesses casos,
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aumentam a probabilidade de a tarefa ser concluída com êxito e os objetivos
estabelecidos serem atingidos (SCHAUFELI; BAKKER, 2004).
Os recursos de trabalho referem-se aos aspectos físicos, psicológicos, sociais
ou organizacionais do trabalho que auxiliam no alcance dos objetivos de trabalho,
favorecem o atingimento dos objetivos de trabalho, minimizam as demandas de
trabalho e os custos fisiológicos e psicológicos associados e estimulam o crescimento
pessoal, a aprendizagem e o desenvolvimento. Esses recursos são importantes para
lidar com as demandas de trabalho na realização do que precisa ser executado
(HOBFOLL, 2002; BAKKER; DEMEROUTI, 2007, 2014; BAKKER et al. 2011 a, b).
O apoio social, decorrente do apoio da chefia imediata e dos colegas de equipe,
compreende os recursos que podem ser acessados pelos indivíduos na medida que
as demandas surgem durante as atividades laborais. Em função da proximidade física
e psicológica com os colegas de trabalho, os funcionários podem atuar como fonte
primária de apoio social, o que pode auxiliá-los, mutuamente, em aspectos relativos a
proteção, reabastecimento e reinvestimento de recursos pessoais. (HALBESLEBEN;
WHEELER, 2015)
Van Wingerden et al. (2017) apontam que os antecedentes mais importantes
do engajamento no trabalho são os recursos de trabalho e os recursos pessoais.
Enquanto recursos de trabalho caracterizam-se pelos aspectos mais funcionais
necessários para a realização do trabalho, os recursos pessoais relacionam-se à
sensibilidade individual e à capacidade do indivíduo em controlar o seu ambiente de
trabalho de maneira satisfatória.
Os recursos pesssoais caracterizam-se por aspectos comumente ligados à
habilidade de controle do que possa afetar o ambiente de trabalho, são funcionais na
execução dos objetivos e estimulam o crescimento e o desenvolvimento pessoal.
(XANTHOPOULOU et al., 2009; Van WINGERDEN et al., 2017).
Os recursos pessoais também são vistos como autoavaliações positivas e
referem-se ao senso dos indivíduos sobre sua capacidade de controlar e impactar seu
ambiente organizacional com êxito. As autoavaliações positivas relativas aos recursos
pessoais individuais e intrínsecos anteveem a definição de metas, a motivação, o
desempenho, a satisfação com trabalho, além de outros resultados desejáveis
(LUTHANS; YOUSSEF, 2007; BAKKER; DEMEROUTI, 2014).
As estratégias individuais são, portanto, muito importantes para o incremento
do engajamento no trabalho e a criação de um bom ambiente na organização.
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Contudo, isso não substitui o esforço que a organização deve fazer para criar
condições e fornecer recursos por meio de de investimentos, políticas consequentes
e preparação de sua liderança para elevar o engajamento no trabalho (SCHAUFELI
et al., 2013).
A fim de analisar como essa questão aparece na Administração Pública
brasileira, considerando suas particularidades, o item a seguir aborda o aspecto dos
recursos sob o prisma da esfera pública.

2.2.1

Recursos na Administração Pública

Os elementos previstos no modelo JD-R como fatores que influenciam o
engajamento no trabalho, a saber: recursos pessoais, como a autoeficácia; e recursos
de trabalho, por exemplo, influência e o papel da liderança e as questões que se
relacionam ao apoio social dos colegas de equipe, serão tratados neste tópico sob o
prisma da Administração Pública brasileira.
Contudo, para que se possa tratar dos recursos lançados mão na
Administração Pública, se faz necessário, anteriormente, uma contextualização de
como o trabalho e seus processos se constituem nesse tipo de organização.
Segundo Bergue (2011), assim como já ocorre na iniciativa privada, também
na Administração Pública o trabalho tem sido examinado não somente para
compreender sua dinâmica e variáveis mas, acima de tudo, com a finalidade de busca
de alternativas que elevem sua produtividade. Na geração de bem ou serviço público,
o nível de produção de valor público, caracteriza-se em razão, do número de pessoas
envolvidas, bem como do processo de trabalho. A variável pessoas pode ser
incrementada a partir de mudanças quantitativas, como aumento número de
servidores via admissão, ou qualitativas, por exemplo via de qualificação profissional
realizada por meio de treinamento e desenvolvimento (BERGUE, 2011).
As organizações públicas necessitam de revisão de suas estruturas e práticas
de funcionamento com o objetivo de dinamizarem seus procesos e rotinas de modo a
garantir um desempenho melhor e a conquista de resultados mais efetivos.
Consequentemente, a demanda por mudanças no setor constitui-se como um ponto
bem relevante na agenda política nacional e, de maneira sistemática, tem sido incluída
nos discursos das lideranças e gestores públicos, que assumem um perfil cada vez
mais empresarial e gerencial (OLIVEIRA; SANTANA; VAZ, 2010).
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Para esses autores, no contexto da Administração Pública, entende-se que o
desempenho organizacional é influenciado por múltiplas ações individuais.
Consequentemente, o desenvolvimento da estratégia organizacional deveria
ponderar, de forma mais ampla, tanto os recursos internos quanto os diversos atores
sociais envolvidos (OLIVEIRA et al., 2010).
No âmbito dos processos de trabalho das organizações do setor público, o
conceito de processos refere-se tanto às noções mais instrumentais, que englobam
racionalização, eficiência e produtividade, quanto emprega olhar mais substantivo,
sobre o conteúdo e o significado do trabalho. Pensar e agir com foco na eficiência,
eficácia e efetividade das ações governamentais vislumbram a articulação dos
diferentes atores envolvidos no ciclo de formulação, a implementação e avaliação de
políticas públicas (BERGUE, 2011).
Nessa perspectiva, o componente humano das organizações tende a ocupar
lugar de destaque dentre as prioridades de destinação de energia e esforços por parte
do gestor público. Assim, mostra-se substancialmente importante o desenvolvimento
da capacidade de compreensão do comportamento humano nas organizações,
principalmente naquelas do setor público, visto suas particularidades dignas de
destaque (BERGUE, 2011).
Neste sentido, as lideranças revelam-se como um dos principais propulsores
desse processo. Para Abrucio (2007), esses atores são fundamentais para a
viabilização das estratégias governamentais elaboradas em um modelo de gestão
pública novo, conduzido pela inovação, pelo dinamismo e apto a instituir um novo
paradigma administrativo, tendo como ponto central a entrega de resultados positivos
aos cidadãos.
Os desafios dos líderes na Administração Pública possuem diferentes razões e
interesses dos líderes da iniciativa privada. No setor privado, os objetivos são mais
claros e tendem a se concentrar no lucro que é mensurado através de indicadores
econômicos e financeiros. Por outro lado, os líderes da Administração Pública
possuem singularidades, pois, além de coordenar vários objetivos e interesses, a
mensuração de seu desempenho é mais árdua. Essa dificuldade se dá por diversas
razões: o elevado turnover desses gestores em decorrência do tempo (limite) no cargo
ou por mudanças administrativas e políticas frequentes; a estabilidade de emprego
garantida para a maioria ou totalidade dos seus servidores liderados e; as leis,
normativas, controles e regulamentos que reduzem, por muitas vezes a
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discricionariedade das lideranças na Administração Pública (HOOIJEBERG; CHOI,
2001; OLIVEIRA et al., 2010).
Essas pesquisas ainda apresentam que o líder públco enfrenta uma gama de
desafios e atividades e, devido às suas limitações e ao seu nível de autonomia, podem
acarretar inibição comportamental. Os cargos com funções desmedidamente
detalhados e documentados, com deveres, autoridades e prestação de contas
codificadas, bem como os aspectos de controle sobre os recursos são alguns
exemplos dos fatores limitadores da atuação da liderança. Sob a ótica dos liderados,
esses aspectos atuam como substitutos da liderança.
Dessa maneira, direcionar o potencial das equipes para a conquista dos
objetivos e resultados organizacionais é o grande desafio desses gestores. Para Dias
e Borges (2015, p.203), “as equipes são uma unidade básica de desempenho, sendo
necessário mobilizá-las para que trabalhem efetivamente em equipe e, assim,
consigam gerar os resultados almejados”. Portanto, o papel que os líderes assumem
no contexto atual da Administração Pública relaciona-se, cada vez mais, à
necessidade de melhoria do desempenho organizacional, o que exige evidentemente
a melhoria do desempenho das equipes.
A liderança é responsável pelo desenvolvimento das equipes, quando há uma
relação de confiança entre os membros da equipe e o líder. Desse modo, na medida
em que há um resultado positivo entre a liderança e o comportamento do liderado,
existe também a confiança que o líder não irá desconsiderar seus direitos e interesses
(DIAS; BORGES, 2015)
Nesse sentido, é crescente a valorização do trabalho em equipe, como
destacado em:
O trabalho em equipe é hoje uma das competências mais valorizadas pelo
mercado de trabalho e pelas pessoas responsáveis pelas contratações nas
empresas. Ele vem se tornando a prática preferida, à medida em que
sistemas hierárquicos tradicionais dão lugar a métodos de trabalho mais
polivalentes, isto é, à medida em que a equipe como um todo é responsável
pelas decisões. (FILIPPIM; TURECK, 2008, p. 345)

Na Administração Pública, acompanhando a tendência do mercado, também
ocorre o fomento ao trabalho em equipe e ao aumento do nível de sociabilidade entre
as pessoas dentre das equipes de trabalho. Desse modo, busca-se a melhoria da
prestação de serviço aos cidadãos e isso se reflete diretamente no funcionalismo e
nas práticas de Gestão de Pessoas que valorizam as metas compartilhadas, o
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propósito comum, a comunicação aberta e a cooperação no trabalho (FILIPPIM;
TURECK, 2008)
Bergue (2011) aponta que uma perspectiva possível de análise das
organizações do setor público sugere a coexistência de dois tipos de poder: o
resultante do arranjo de tensões estabelecidas entre os pares ou colegas,
especialmente no âmbito administrativo; e o outro, que compreende as relações de
atuação do poder político. As duas dimensões de poder são inerentes às organizações
públicas e desenvolvem objetivos distintos, porém, não necessariamente divergentes
e tampouco sem interação entre si. Sob a luz desses objetivos, é que os
comportamentos, tanto organizacionais quanto individuais, devem ser observados.

2.3 DESEMPENHO
Desempenho é um termo bastante utilizado tanto na linguagem cotidiana,
principalmente, no contexto organizacional. A reflexão sobre o conceito de
desempenho, sua origem e as maneiras de desenvolvê-lo e aprimorá-lo no contexto
organizacional é objeto de estudo da Administração e da Psicologia Organizacional e
do Trabalho. Historicamente, o desempenho sempre esteve presente em discussões
nestas áreas, pois é um dos precípuos meios de contribuição para o alcance dos
objetivos organizacionais e pessoais dos indivíduos, com implicações significativas
sobre a carreira, o bem-estar e a satisfação. Desta forma, a compreensão do
desempenho é uma necessidade e desafio constantes (BENDASSOLLI; MALVEZZI,
2013).
Atualmente, o desempenho torna-se, de forma crescente, uma variável
fundamental tanto para o nível tático e quanto para o estratégico, consequentemente,
sua orientação em linha com os objetivos e metas organizacionais é cada vez mais
requerida às organizações (PEIXOTO; CAETANO, 2013).
Originalmente, o termo desempenho era utilizado como refererêcia ao
funcionamento de equipamentos e máquinas, entendido como um conjunto de
possíveis atuações. O desempenho humano também pode ser concebido, de forma
geral, como o emprego de esforços dos indivíduos em prol de uma efetiva
produtividade (SOUZA et al., 2009).
O conceito de desempenho é de natureza plural, pois está baseado em
diversas causalidades e é formado por múltiplas dimensões ou fatores, tais como:
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individuais, contextuais e organizacionais. Desempenho refere-se ao empenho do
indivíduo em atividades relativas à realização de objetivos e metas de trabalho.
Contudo, não é todo comportamento manifestado pelo indivíduo que pode ser
traduzido em desempenho, mas apenas os relativos às suas tarefas e atribuições de
execução esperadas para o seu cargo (COELHO JUNIOR et al., 2010).
Bendassolli e Malvezzi (2013, p.55) conceituam desempenho como “o conjunto
de comportamentos ou ações que exibimos em determinadas situações e dependem
de nossa compreensão, tácita ou explícita, do que seja esperado”. Essa compreensão
precisa se combinar a regras e a um enquadramento que permita agregar
comportamentos, articulados e independentes entre si. Esses autores destacam
também que o desempenho é um insumo do processo produtivo de bens e serviços e
que as atividades ou tarefas realizadas pelos indivíduos no trabalho contribuem para
a geração de valor e o alcance dos resultados e objetivos organizacionais.
Das várias definições de desempenho que existem, algumas apresentam
confusão entre desempenho e atributos pessoais, como por exemplo: cooperação,
iniciativa, responsabilidade e criatividade, que até podem facilitar o desempenho,
contudo, não estão atreladas àquele conceito. O desempenho no trabalho, entendido
como o conjunto de atividades observáveis voltadas a um determinado resultado, é
influenciado por diversos fatores: contexto extraorganizacional, situação econômica
do país, oferta de empregos, legislação trabalhista, características organizacionais,
políticas de administração e de gestão de pessoas, sistemas de recompensas e
punições (que englobam as promoções funcionais e relações de poder), resultados
esperados pela organização como um todo, atuação gerencial, características da
tarefa e do indivíduo, dentre outros (ODELIUS, 2010).
Nesse sentido, os pesquisadores têm se empenhado em expandir o significado
do conceito de desempenho. Essas perspectivas se traduzem na visão de que o
desempenho humano é uma ação que resulta da influência e da dinâmica de vários
fatores, tais como: cultura, clima organizacional, condições de trabalho, características
individuais, competência, atitudes, estilos de liderança, motivação, dentre outras
(BORMAN; MOTOWIDLO, 1997).
O desempenho global no trabalho é produto de dois fatores distintos, o
desempenho das atividades, um grupo de atividades centrais de um cargo; e do
desempenho contextual, comportamentos não prescritos de maneira formal a nenhum
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cargo, porém associados a características informais de todos os cargos (BORMAN;
MOTOWIDLO, 1997; FERRIS et al., 2008; BENDASSOLLI; MALVEZZI, 2013).
Quadro 2 – Elementos de distinção entre desempenho de tarefa e desempenho
contextual
Desempenho de tarefa
 Contribuição do indivíduo para o núcleo
técnico do cargo ou ocupação
 Contribuição direta com a tarefa
 Comportamentos intrapapel (atender as
expectativas prescritas para o cargo ou
função)
 Dependente de habilidades cognitivas

Desempenho contextual
 Contribuição do indivíduo para a
manutenção do ambiente psicossocial da
organização
 Contribuição indireta com a tarefa
 Comportamento extrapapel (espontâneos
e emergentes)
 Dependente de habilidades emocionais e
volitivas

Fonte: Bendassolli e Malvezzi (2013, p.62)

Na literatura sobre desempenho, tem sido realizada uma distinção entre o
desempenho formal nas tarefas específicas de trabalho e o desempenho individual
contextual. O desempenho formal, ou na tarefa, é definido por Borman e Motowidlo
(1997) como a capacidade de realização do papel descrito na estrutura de cargos e
atribuído ao indivíduo pela organização com impactos e implicações na conquista dos
objetivos e metas organizacionais.
O desempenho de tarefa relaciona-se à proficiência do indivíduo em colaborar
com a centralidade técnica esperada de seu papel na estrutura do trabalho, ou seja,
no cargo, seja por uma atuação direta no processo técnico ou pela cooperação com o
alcance

dos

objetivos

(CAMPBELL;

McHENRY;

WISE,

1990;

BORMAN;

MOTOWIDLO, 1997).
O desempenho de tarefa equivale às ações do indivíduo que, direta ou
indiretamente, estão relacionadas à transformação de matéria-prima em produtos ou
serviços. Quando essa relação se dá de forma direta, as ações de realização dizem
respeito às atividades técnicas do núcleo do cargo e quando é indireta, as ações são
relativas às diversas formas de suporte e apoio à atividade principal (BORMAN;
MOTOWIDLO, 1997;BENDASSOLLI; MALVEZZI, 2013).
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Peixoto e Caetano (2013, p. 534) sintetizam desempenho na tarefa como
“aquelas atividades que diretamente impactam o processo de transformação de
insumos e matérias-primas em bens ou serviços”.
Não restam dúvidas quanto à importância do cumprimento de tarefas prescritas
no cargo para o resultado organizacional. Entretanto, os indivíduos realizam outras
atividades e não apenas aquelas prescritas. Neste sentido, o desempenho da tarefa
negligencia o impacto de alguns fatores que, apesar de não relacionados diretamente
à tarefa,são importantes para a maioria das atividades. Para alcançar esses outros
comportamentos, Borman e Motowidlo (1997) propuseram o conceito de desempenho
contextual. (BORMAN; MOTOWIDLO, 1997; BENDASSOLLI; MALVEZZI, 2013;
PEIXOTO; CAETANO, 2013).
O desempenho contextual é descrito como um conjunto de comportamentos
mais livres e espontâneos, informais, emergentes, extrapapel, fundamentados na
espontaneidade e iniciativa das pessoas com vistas a melhoria mais macro do
ambiente

psicossocial

de

trabalho.

Contudo

também

é

significativo

para

funcionamento da organização e alcance dos objetivos organizacionais. Ademais,
esse tipo de desempenho dos funcionários configura-se como um relevante aspecto
do contrato psicológico estabelecido entre o trabalhador e a empresa, visto que abarca
todo o tipo de comportamento que contribua com a organização e atrela-se às
recompensas pelo trabalho estabelecidas nos sistemas de gestão do desempenho
(BENDASSOLLI; MALVEZZI, 2013; CAVAZZOTTE; MORENO JÚNIOR; TURANO,
2015).
Peixoto e Caetano (2013) descrevem que o desempenho contextual
compreende ações de cooperação, cumprimento de regras, busca e defesa dos
objetivos organizacionais, voluntariado para realização de tarefas que não fazem parte
do escopo do cargo e um aspecto de sacrifício facultativo na execução das atividades.
Variáveis do ambiente organizacional também podem exercer influência sobre
o desempenho e apoiar o entendimento sobre sua variabilidade. Tais influências
podem ser restritivas ou facilitadoras. Todas as variáveis que, de alguma forma,
influenciam o desempenho são consideradas determinantes de desempenho e,
dependendo do modelo teórico utiizado, podem ser compreendidas como
antecendentes do ambiente organizacional. Essas variáveis são determinantes do
desempenho, pois sua presença eleva a probabilidade de ocorrência de facetas ou
dimensões de desempenho em circuntâncias particulares. As variáveis relativas às
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habilidades cognitivas possuem maior ligação com o desempenho da tarefa, enquanto
traços de personalidade, volição, motivação e predisposição, com as variáveis
relativas ao desempenho contextual (BORMAN; MOTOWIDLO, 1997;BENDASSOLLI;
MALVEZZI, 2013).
Desta forma, tendo em vista que nem sempre o trabalho realizado corresponde
às expectativas organizacionais, gerir o desempenho significa avaliar a discrepância,
verificar os fatos geradores deste cenário e intervir com ações que mitiguem as
variáveis fonte de problemas, como: delegação incompatível com o perfil de
competência, desmotivação, falta de integração e ausência de nitidez quanto aos
propósitos das atividades (SOUZA et al., 2009).
Peixoto e Caetano (2013) conceituam a gestão de desempenho como um
processo que visa garantir que as atividades desenvolvidas pelos indivíduos e seus
respectivos resultados cooperem, efetivamente, para que a organização atinja seus
objetivos estratégicos definidos pela alta gestão.
Quando bem feito, o gerenciamento do desempenho resulta em níveis mais
elevados de engajamento dos funcionários, aumenta a clareza sobre o papel, garante
uma melhor compreensão das expectativas, fornece um foco para melhorar o
desempenho nos níveis individual e organizacional, e cria adaptabilidade da força de
trabalho através da capacidade de entender e responder às mudanças (WEST;
BLACKMAN, 2015).
Um dos maiores desafios no gerenciamento de pessoas nas organizações, a
gestão de desempenho depende da ativa cooperação de todos envolvidos nos
processos de planejamento, execução, monitoramento, avaliação e revisão dos
comportamentos e/ou resultados manifestados pelo indivíduo no exercício de suas
atividades. A etapa de avaliação é um dos temas mais abordados na literatura de
comportamento organizacional, pois é também a mais aplicada nas organizações,
haja vista sua importância para as empresas. Os resultados das avaliações de
desempenho podem, por exemplo, ser matéria-prima para a elaboração de ações de
aprendizagem e de capacitação contínua das pessoas ou mesmo estarem atrelados
a algum tipo de remuneração estabelecida nas organizações (COELHO JÚNIOR et
al., 2010).
Para Coelho Júnior. (2011), avaliar o desempenho consiste na atribuição de um
juízo de valor sobre os comportamentos imprescindíveis ao exercício do cargo
manifestados, conforme o esperado, tanto pelos indivíduos quanto pelas equipes.

58

Implica, desta maneira, identificar informações válidas, precisas e sistemáticas acerca
do quanto o desempenho do indivíduo está alinhado com o esperado e desejado para
o seu cargo. Para tanto, é necessário definir previamente um plano de trabalho entre
chefia e subordinado na etapa de planejamento a fim de que ocorra o alinhamento
com os critérios de verificação do desempenho para a correta execução da avaliação
de desempenho.
Idealmente, para um desempenho no trabalho ser considerado eficaz é
necessário que as pessoas saibam executar as tarefas e rotinas a elas designadas no
desenvolvimento de seu papel organizacional. A pessoa precisa ter capacidade de
desenvolver e aplicar ferramentas e estratégias que maximizem seus conhecimentos
e habilidades relativos ao que é exigido para sua função (ABBAD; FREITAS; PILATI,
2006).
Na literatura são encontradas diversas medidas de desempenho, sendo que
algumas de natureza quantitativa, empregam indicadores núméricos ou objetivos,
enquanto outras, mais subjetivas, são constituídas pelas percepções dos atores
envolvidos com o desempenho no trabalho. Essas medidas perceptuais normalmente
são balizadas pelas opiniões da chefia imediata, dos pares e do próprio indivíduo em
relação às atividades desempenhadas. Os indicadores de desempenho que originam
as metas de trabalho normalmente estão associados a estas medidas, todavia, o
indivíduo avalia o quanto acredita que o desempenho está sendo executado, seja o
seu próprio, o de pares, o dos colegas e o das chefias. Assim, o uso de medidas
perceptuais de desempenho não pode ser descartado ou ter a sua importância
minimizada, visto que é uma importante fonte indicativa da percepção do indivíduo
bem como dos demais atores sociais (COELHO JÚNIOR et al., 2010).
As medidas de desempenho no trabalho subjetivas, baseadas na percepção,
são de natureza autoavaliativa, quando o próprio indivíduo se avalia, ou
heteroavaliativa, quando o indivíduo avalia subordinados, pares e chefias. Tais
medidas representam uma importante oportunidade para os indivíduos refletirem
sobre seu próprio trabalho, além de fornecerem importante insumo para as
organizações, na promoção de seus recursos humanos. É fundamental que as
organizações investiguem a percepção dos indivíduos sobre seu trabalho, permitindo
oportunidades de aperfeiçoamento por meio de ações de capacitação ou, ainda,
desenvolvendo políticas de gestão de pessoas e enriquecimento dos cargos e tarefas,
se for o caso (OSTROFF; ATWATER; FEINBERG, 2004).
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Para Coelho Júnior et al. (2010) as medidas de desempenho devem ser
consideradas ferramentas estratégicas de planejamento na gestão de pessoas. Os
impactos esperados com estas ferramentas, entre outros, são: melhoria no
relacionamento entre chefias e subordinados, especialmente no que se refere ao
planejamento e monitoramento do desempenho, impactos diretos no clima
organizacional, na satisfação com o trabalho e nos níveis de comprometimento e
envolvimento.
Algumas dessas medidas de desempenho são de cunho quantitativo e utilizamse de indicadores númericos ou objetivos, outras, mais subjetivas, consistem na
percepção dos envolvidos no desempenho do trabalho. Essas medidas perpeptuais
normalmente são contruídas com base nas opniões dos pares, da chefia e do próprio
indivíduo em relação às atividades por ele desempenhadas. Esse tipo de medida de
desempenho gera indicadores importantes a respeito da percepção do indivíduo e
demais atores sociais envolvidos na avaliação de desempenho. Portanto não devem
ser desprezado ou ter sua importância minimizada. Desta forma, avaliar desempenho
envolve um processo de criação recíproca e interdependente entre avaliado e
avaliador de forma a englobar neste processo a influência do contexto, a interação
social e a comunicação (COELHO JÚNIOR et al., 2010).
O desafio contemporâneo é a conciliação de mecanismos organizacionais que
mantenham um fluxo permanente de informações referentes à agregação de valor
com a convergência de esforços a fim de obter desempenho efetivo na construção de
uma força de trabalho motivada, comprometida e com alto desempenho. As
organizações que reconhecem a importância do capital humano para a própria
sustentação costumam avaliar fatores como habilidades, domínio de conhecimentos,
entre outros, empregando instrumentos específicos diversificados, tais como a
autoavaliação, a heteroavaliação e entrevistas pessoais (SOUZA et al., 2009).
No que tange à excelência de desempenho, detaca-se que:
A sustentação de patamares crescentes de excelência apenas será possível
se o olhar gerencial estiver centrado nos fatores pessoais e organizacionais
que afetam o desempenho obtido e, além disso, se estiver de fato empenhado
na redução da discrepância de desempenho, ou seja, na diferença entre
desempenho real e desempenho esperado. (SOUZA et al., 2009, p. 25).

O alto desempenho também está relacionado à forma com que as pessoas
lidam com as seguintes dimensões fundamentais da cadeia de ações básicas da
realização de atividades do trabalho: entendimento do problema a ser solucionado ou
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objetivo a ser atingido; elaboração de plano de ação para solucionar o problema;
busca e utilização de feedbacks oferecidos do transcorrer da execução desse plano;
e capacidade de manter o foco na tarefa (BENDASSOLLI; MALVEZZI, 2013).
No entendimento de especialistas em gestão de pessoas e gerentes
experientes, há uma série de fatores que, se bem gerenciados, estabelecerão as
bases para altos níveis de desempenho. É preciso contratar as pessoas certas,
garantir que esses funcionários tenham papéis e objetivos claros, fornecer feedback
construtivo e oportunidades de aprendizado. Esta lista não é exaustiva, e, para
melhorar a gestão do desempenho, é preciso realizar o que é considerado básico e
da maneira correta (WEST; BLACKMAN, 2015).
Apesar da relevância do desenvolvimento do potencial individual, nem sempre
as empresas empregam esforços nessa direção. O aproveitamento inadequado do
potencial humano ou até mesmo o desconhecimento dos potenciais individuais
presentes nas organizações, especialmente na Administração Pública, é um fato
comum. Isto ocasiona, muitas vezes, a delegação de tarefas incompatíveis com os
potenciais do indivíduo o que, não raro, acarreta desconforto, desmotivação e
instabilidade, por vezes refletidos no desempenho.
Contudo, abordar o tema desempenho, especialmente na Administração
Pública brasileira, requer uma mudança no prisma de análise, visto que há muitas
especificidades, portanto nem tudo que é apontado como solução na iniciativa privada,
irá funcionar na esfera pública.

2.3.1

Desempenho na Administração Pública

A gestão do desempenho foi essencial para a reforma da gestão pública no
início do século. A alteração do foco nas regras e regulamentos para o
estabelecimento de metas e o uso de informações sobre o desempenho se tornou
uma maneira de buscar aperfeiçoar o desempenho no setor público (DIAS; BORGES,
2015).
As tratativas iniciais sobre o desempenho das pessoas no trabalho não são
novas, no que diz respeito à esfera federal de governo e de forma explícita, como
instrumento de gestão, remontam a década de 70, mas foi a partir da Emenda
Constitucional nº 19 de 1998 que o aspecto da avaliação de desempenho ganhou
destaque (BERGUE, 2014).
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Ao longo dos anos, diversas foram as leis que trataram, de alguma maneira,
sobre desempenho e sistemas de avaliação de desempenho na Administração
Pública, como se observa no Quadro 3.
Quadro 3 - Marcos Legais da Avaliação de Desempenho no Serviço Público
ANO

LEGISLAÇÃO

1960 Lei nº 3.780 – Critérios para promoção na carreira
1970 Lei nº 5.645 – Progressão funcional por mérito e antiguidade
1977 Decreto nº 80.602 – Progressão funcional mediante avaliação
1980 Decreto nº 84.664 – Institui critérios de avaliação para progressão e
1990 promoção
Lei nº 8.112 – Institui regime jurídico dos servidores
1995 MP nº 1.548 – Cria gratificação de desempenho e produtividade
2008 Lei nº 11.784 – Institui a nova sistemática para AD
2010 Decreto nº 7.133 – Critérios e procedimentos gerais de AD
Fonte: SEGEP (2013, p. 9)

Na

Administração Pública, o

vocábulo desempenho

reúne

variados

significados, muitas vezes dúbios. Todavia, pode-se atribuir um conceito universal
para desempenho, definindo-o como um comportamento, individual ou organizacional,
intencional, ou seja, uma ação deliberada (DOOREN; BOUCKAERT; HALLIGAN,
2015).
Dooren et al. (2015), a partir do entendimento do desempenho como ação
deliberada, elaboraram uma classificação segmentada em quatro perspectivas:
desempenho como produtividade; desempenho como competências/capacidade;
desempenho como bons resultados; e desempenho como resultados sustentáveis. A
primeira perspectiva de desempenho focaliza a atenção nas ações realizadas e
comportamento intencional dos servidores de forma geral, tratando-se de uma
concepção imparcial e ampla. Todas as outras perspectivas de desempenho
relacionam-se com alguma forma de julgamento. Quando o desempenho é relativo à
qualidade das ações, e não dos resultados, é conceituado como competência ou
capacidade. Se o desempenho se referir à qualidade dos resultados e não das ações,
o desempenho é igual a resultados (a capacidade da organização não é o foco desta
conceituação). Por último, quando o desempenho considera tanto a qualidade das
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ações quanto a qualidade dos resultados, pode ser classificado como resultados
sustentáveis.
O Manual de Orientação para a Gestão do desempenho (SEGEP, 2013) aponta
que, apesar dos aspectos positivos introduzidos com a avaliação de desempenho na
Administração Pública, a avaliação se tornou, com o passar dos anos, em grande
parte das instituições, um mero instrumento de obrigação burocrática, não
democrática e portanto, deixando de operar as mudanças necessárias às práticas de
uma cultura meritocrática, baseada no desempenho e no alcance de efetivos
resultados.
Para De Waal (2010), estudos no setor público apontam que por meio da gestão
do desempenho, as organizações públicas possuem mais possibilidades de atingirem
seus objetivos, ofertarem serviços com mais qualidade aos cidadãos, melhorando, de
forma geral, sua eficiência.
Segundo Coelho Júnior. (2011) e as definições previstas no Manual de
Orientação para a Gestão do Desempenho (SEGEP, 2013) a avaliação de
desempenho possui um caráter somativo, considerando os resultados de
desempenho apresentados pelo trabalhador em comparação aos que foram
previamente definidos. Na ótica na gestão do desempenho, é necessário, também, o
desenvolvimento do aspecto formativo da avaliação, com o objetivo de monitoramento
e acompanhamento do desempenho, a fim de mitigar qualquer tipo de afetividade que
possa pairar sobre a etapa de avaliação.
De igual maneira, o artigo nº 141 da Lei nº 11.784/2008 define a avaliação de
desempenho como “ monitoramento sistemático e contínuo da atuação individual do
servidor e institucional dos órgãos e das entidades, tendo como referência as metas
globais e intermediárias dos órgãos e entidades que compõem o Sistema de Pessoal
Civil (SIPEC)”, tendo como referências suas metas globais e intermediárias.
A definição constitutiva de desempenho, para fins da Administração Pública
Federal se baseia no descrito por Coelho Júnior. (2011), para esse autor desempenho
retrata o conjunto de comportamentos manifestados pelo indivíduo no exercício de
suas atribuições e responsabilidades, que consideram também a mobilização
intencional de conhecimentos e habilidades a fim da realização do trabalho, sem
desconsiderar o ambiente no qual as tarefas são executas (SEGEP, 2013).
A Figura 6, ilustra o conceito de desempenho como apresentado no Manual de
Orientação para Avaliação de Desempenho.
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Figura 6 – Conceito de Desempenho

Fonte: Manual de Orientação Avaliação de Desempenho (SEGEP, 2013)

A avaliação de desempenho precisa ser assimilada em um contexto mais
ampliado, com a expansão de seu escopo para alcançar o senso de gestão do
desempenho. Avaliar, é parte de um processo mais macro, o de gestão de
desempenho das pessoas em um contexto organizacional, constituindo-se assim,
como um processo dialógico e contextualizado. Limitar a gestão do desempenho à
avaliação de desempenho é um erro, pois gestão implica no planejamento do trabalho,
organização dos recursos, execução, acompanhamento e, enfim, avaliação. A
avaliação é portanto, um subprocesso da gestão de desempenho que envolve
comunicação e negociação (BERGUE, 2014).
Atualmente, o movimento que se assiste na APF3 tem como objetivo inverter
a tendência anterior, a partir do reconhecimento da necessidade de se reduzir
o protecionismo existente nas relações de trabalho e de se avançar na
abertura da participação dos servidores nos processos de melhoria das
condições de trabalho no serviço público (SRH/MP4, 2011). Esse aspecto da
democratização das relações de trabalho e da ampliação do controle social
vê-se refletido na Lei n° 11.784/2008, quando define a melhoria da qualidade
dos serviços públicos e o subsídio à política de gestão de pessoas como os
principais objetivos da avaliação de desempenho. (SEGEP, 2013, p. 10)

A Lei nº 11.784/2008 também apresentou aspectos inovadores relativos à
vinculação entre desempenho institucional e individual por meio do desdobramento
de metas no plano de trabalho, à pactuação de compromissos individuais e de equipe
bem como a possibilidade de adoção de um modelo de avaliação realizado por

3

APF – Administração Pública Federal
SRH/MP - Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento atual Ministério do
Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG)
4
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múltiplas fontes, ou seja, o servidor é avaliado pela chefia, por seus colegas de equipe
e tambem realiza sua autoavaliação (SEGEP, 2013).
Os esforços para a implantação de uma gestão de desempenho nas
organizações da Administração Pública constituem-se, de forma geral, de impulsos
individuais ou de equipes de trabalho, sensíveis aos conceitos e propósitos deste
modelo

de

gestão,

buscando

ecoar

seus

pensamentos

numa

intenção

transformacional da organização (BERGUE, 2014).
Atualmente, há uma crescente exigência oriunda dos mais diversos setores da
sociedade por níveis mais elevados de qualidade no serviço público prestados ao
cidadãos; desta forma, a alocação dos servidores e sua qualificação para a prestação
do serviço assume uma posição de maior destaque, principalmente no contexto
organizacional, como apontado em:
A gestão de desempenho de profissionais que atuam em organizações,
sejam públicas ou privadas, é de extrema importância em um contexto em
que recursos são escassos e mudanças decorrentes de inovações em
tecnologia e gestão são frequentes. […] No caso das organizações privadas,
a intenção é de manter sua competitividade, enquanto as públicas têm como
finalidade o atendimento das demandas dos cidadãos e da sociedade
(ODELIUS, 2010, p. 145).

Mensurar o desempenho, consequentemente, torna-se cada vez mais
importante para todas as organizações públicas, visto que os cidadãos aplicam uma
pressão cada vez maior para que estas instituições demonstrem eficácia na resolução
de problemas complexos (WEST; BLACKMAN, 2015).
Desta forma, é necessário um olhar para a gestão do desempenho que vai além
dos indivíduos, como descrito em:
É preciso perceber que a gestão do desempenho não é realizada para as
pessoas em sentido estrito, mas com o propósito de aperfeiçoar o serviço
público. É processo inerente à aprendizagem das organizações. O olhar se
estende para a sociedade, estando fortemente articuladas as dimensões
individual e organizacional. Não se pode pensar na gestão de desempenho
estritamente orientada para para finalidades específicas como subsidiar
decisões de promoções, concessões de gratificações ou parcelas
remuneratórias. O foco não está nas pessoas, mas nas pessoas no contexto
de trabalho. (BERGUE, 2014, p. 227)

Moynihan e Pandey (2010) estudaram as razões pelas quais as informações
de desempenho estão sendo utilizadas na gestão pública e a correlação com estes
fatores: crenças individuais (motivação no serviço público); atributos do trabalho;
fatores organizacionais e fatores externos. Os resultados mais significativos do estudo
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relacionaram-se às crenças individuais e fatores organizacionais. No que tange à
motivação no serviço público, os resultados apontam que o uso das informações de
desempenho é movido pelo altruísmo e não pelo autointeresse; para esses autores,
os sistemas de desempenho deveriam ser elaborados de modo a invocar o senso de
dever no serviço público e não para fomentar expectativas de recompensas. No que
se relaciona aos aspectos organizacionais, detectaram existir uma ligação entre o
maior uso das informações de desempenho nas situações em que há disponibilidade
e integração das informações com um sistema de avaliação de desempenho e quando
a cultura organizacional apresenta traços de inovação e flexibilidade.
A estruturação de um sistema de gestão do desempenho deve contemplar: a
cultura organizacional, a natureza e as condições da estrutura humana e as diretrizes
e objetivos institucionais. A cultura organizacional é um componente intangível que
influencia a dimensão informal da Instituição, influenciando o comportamento humano
e as relações estabelecidas no contexto organizacional. A natureza e as condições da
estrutura humana é caracterizada pela variedade de atividades, níveis e instâncias
administrativas, segmentos profissionais, ambientes de atuação e condições de
trabalho. Faz-se necessário, portanto, o desenvolvimento de estratégias a fim de
equilibrar estes fatores, minimizando os potenciais efeitos negativos que podem surgir
no processo de avaliação. As diretrizes e objetivos institucionais impactam na
avaliação de desempenho de um indivíduo ou grupo, pois os comportamentos e
resultados destes precisam contribuir para o atingimento dos objetivos declarados
(BERGUE, 2014).
O processo de avaliação de desempenho caracteriza-se como elemento
integrador das práticas de gestão de pessoas, visto que a utilização de seus
resultados pode aprimorar os diversos subsistemas de gestão de pessoas ao:
“fomentar o redesenho de programas de capacitação; aferir pontuação para efeito de
pagamento de gratificação de desempenho; referenciar a política de promoção e
progressão no cargo ou carreira; identificar demandas de melhoria de processos,
fluxos e condições de trabalho, entre outros” (SEGEP, 2013)
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Figura 7 – Avaliação de desempenho como elemento integrador das práticas
de gestão de pessoas

Fonte: Manual de Orientação Avaliação de Desempenho (SEGEP, 2013)

Fryer, Antony e Ogden (2009) apontam os principais recursos de um sistema
de gerenciamento de desempenho bem sucedido na Administração Pública como
aqueles em que há: alinhamento do sistema de gerenciamento de desempenho com
os demais sistemas institucionais e estratégicas da organização; compromisso das
lideranças; cultura de melhoria; e o desempenho não é visto como um fardo ou forma
de

castigo

aos

desfavorecidos,

envolvimento

das

partes

interessadas,

e

monitoramento contínuo através de feedback, aprendizagem e disseminação dos
resultados.
Um problema particular do setor público são as reorganizações constantes,
trata-se de um verdadeiro empecilho à análise longitudinal do desempenho, além de
evitarem que as boas práticas no nível local sejam extrapoladas para toda a
organização (FRYER et al., 2009).
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3

CAPÍTULO III – METODOLOGIA
3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA
Tendo em vista os objetivos apresentados, utilizou-se a abordagem

metodológica qualitativa na presente pesquisa.
A pesquisa qualitativa, por excelência, busca compreender os fenômenos
humanos e sociais de forma interpretativa, envolvendo a coleta de diversos materiais
empíricos obtidos com base em entrevistas, observações, relatos de experiências
pessoais e outros que descrevem significados de momentos, rotineiros e
problemáticos, da vida das pessoas (TAKAHASHI, 2013).
A pesquisa qualitativa se presta a recolher e analisar dados obtidos diretamente
da situação estudada e representa a perspectiva dos participantes. Além disso, possui
a finalidade de explorar o espectro de opiniões e as diferentes representações sobre
o tema estudado, com papel fundamental do pesquisador, como destacado em:
Deve-se considerar que há termos nas respostas dadas tão carregados de
valores, que só um participante do sistema social estudado, que vive e
conhece a realidade daquele grupo, pode compreendê-los e interpretá-los.
Por este motivo, é a pesquisa mais utilizada, e necessária nas ciências
sociais. Na pesquisa qualitativa, o pesquisador, participa, compreende e
interpreta (MICHEL, 2015, p.50).

A captura das percepções é um importante aspecto desta pesquisa. Um dos
diferenciais da pesquisa qualitativa é sua capacidade de representar as visões e
perspectivas dos participantes do estudo. Desta forma, os resultados obtidos por meio
da pesquisa qualitativa podem representar os significados atribuídos a fatos da vida
real vivenciados pelos indivíduos e não valores, pressuposições e significados
mantidos pelos pesquisadores (YIN, 2016).
Creswell (2010) corrobora ao afirmar que a pesquisa qualitativa é uma maneira
de auxiliar os indivíduos na exploração ou compreensão dos significados de algum
problema humano ou social.
A abordagem qualitativa foi selecionada por ser a mais adequada para fins de
compreensão dos significados dos fenômenos humanos e sociais da vida dos
indivíduos, com base em entrevistas, observações, entre outros. Ademais, a escolha
por essa abordagem metodológica se relaciona ao objetivo de estudar, com maior
grau de profundidade, o tema engajamento no trabalho, que ainda é relativamente
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novo e pouco pesquisado no Brasil, especialmente no que tange à Administração
Pública CRESWELL, 2010; TAKAHASHI, 2013; YIN, 2016).
No Brasil o tema engajamento no trabalho ainda tem atraído pouca atenção,
especialmente no que diz respeito à Administração Pública. Embora a maioria dos
estudos que relacionaram engajamento e o modelo JD-R tenham a metodologia
quantitativa, a seleção do método qualitativo se mostra adequada, pois, segundo
Godoi, Bandeira-de-Melo e Silva (2010, p.39):
A ciência social só pode compreender realmente as relações sociais ao
incorporar em seus enfoques analíticos o universo interior dos indivíduos – e,
sobretudo, a dimensão do sentido que os mesmos conferem às suas ações.
Os métodos qualitativos e interpretativos seriam, assim, preferíveis aos
quantitativos, visando-se obter conhecimento intersubjetivo, descritivo e
compreeensivo, em vez de um padrão deconhecimento supostamente
“objetivo” e formulável em termos quantitativos.

Por esta razão, optou-se nesta pesquisa por uma abordagem qualitativa a fim
de compreender melhor um constructo relativamente novo e pouco explorado.

3.2 TIPO DE PESQUISA
A pesquisa é do tipo descritiva, visto que segundo Gil (2012), este tipo de
pesquisa objetiva identificar possíveis relações entre fenômenos, neste caso
específico, a relação entre o engajamento, seus antecedentes, e o desempenho.
Para Cervo, Bervian e Silva (2007) os estudos descritivos representam as
pesquisas que descrevem características ou relações existentes na comunidade,
grupo ou realidade pesquisada. Desta forma, contribuem para uma pesquisa mais
ampla e completa.
Utilizando-se desse tipo de pesquisa, é possível descrever e explicar
fenômenos, considerando fatores ambientais, como apontado em:
A pesquisa descritiva verifica, descreve e explica problemas, fatos ou
fenômenos da vida real, com a precisão possível, observando e fazendo
relações, conexões, considerando a influência que o ambiente exerce sobre
eles. Não interfere no ambiente; seu objetivo é explicar os fenômenos,
relacionando-os com o ambiente. Trata, em geral, de levantamentos das
características de uma população, um fenômeno, um fato, ou do
estabelecimento de relações entre variáveis controladas (MICHEL, 2015,
p.61).

A etapa de campo foi realizada na unidade Maracanã, sede do CEFET/RJ, e
propiciou a obtenção de evidências no local onde os eventos e o trabalho se
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desenrolam, oportunizando a melhor captação da percepção dos envolvidos, bem a
observação dos fatos por parte da pesquisadora.

3.3 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES
Os servidores técnico-administrativos foram selecionados de forma intencional
e por representatividade. A representatividade da seleção dos participantes se deu
em termos de:
 Tempo de trabalho na Instituição;
 Ocupantes e não ocupantes de cargos de chefia;
 Atuação na área fim ou na área meio.
A escolha de tempo de trabalho na Instituição se deve pela possibilidade de
existir diferenças nas percepções de engajamento, visto que com o passar do tempo,
especialmente na Administração Pública, os servidores tendem a, com a estabilidade,
conforme apontado por Ribeiro e Mancebo (2013), apresentar problemas de
acomodação e falta de compromisso com o trabalho.
Em relação aos ocupantes ou não de cargos de chefia, parte-se da premissa
que estas duas categorias possuem preditores de engajamento diferentes,
especialmente no que diz respeito às demandas e recursos de trabalho. Os ocupantes
de cargo de chefia, por estarem mais próximos da alta administração e terem mais
acesso a informação, tendem a se envolver mais com as questões institucionais do
que os demais funcionários.
O grupo de servidores selecionados levou em consideração tanto os que atuam
na área fim, ou seja, aqueles que atuam diretamente na área de educação, nas
coordenações, departamentos e secretarias; quanto os que trabalham na área meio,
como compras, finanças ou recursos humanos.
O grupo de servidores selecionados para o estudo foi composto por 12
indivíduos,

selecionados

conforme

os

critérios

de

intencionalidade

e

representatividade descritos anteriormente. Os participantes foram escolhidos com
base nas informações obtidas junto à Divisão de Movimentação do Departamento de
Recursos Humanos e convidados a participar da pesquisa pessoalmente ou por
telefone.
A intenção de uma composição de grupo heterogêneo em termos de tempo de
trabalho na Instituição, setor de atuação e ocupação ou não de cargos de chefia
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(função gratificada) objetivou a obtenção de dados diversificados em termos de
concepções e percepções dos servidores. Na presente pesquisa não existiu a
pretensão de formar um grupo capaz de representar a Instituição como um todo, mas
buscou-se, dentro da medida do possível, que o grupo trouxesse multiplicidade de
experiências e visões.
No intuito de preservar as identidades dos participantes, utilizou-se a
codificação por números e não será mencionado em qual unidade organizacional
(departamento, divisão, seção ou setor) os mesmos encontram-se em atividade, de
maneira que não seja possível relacionar as características aqui apresentadas com o
servidor participante.
O Quadro 4, apresenta uma descrição sucinta do perfil dos servidores
entrevistados, bem como a codificação que foi utilizada para identificação dos
mesmos no decorrer do presente estudo.
Quadro 4 – Participantes da Pesquisa
PARTICIPANTE

CHEFE

ÁREA

TEMPO NO
CEFET/RJ
(anos)5

SEXO

CÓDIGO DE
IDENTIFICAÇÃO

Servidor 1
Servidora 2
Servidor 3
Servidor 4
Servidor 5
Servidora 6
Servidor 7
Servidora 8
Servidora 9
Servidora 10
Servidor 11
Servidor 12

SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
NÃO
SIM
SIM
NÃO
SIM
NÃO

MEIO
FIM
MEIO
FIM
FIM
MEIO
FIM
FIM
MEIO
FIM
MEIO
FIM

13
23
6
13
9
22
3
6
3
3
3
2

M
F
M
M
M
F
M
F
F
F
M
M

S1MAC
S2FA
S3MNC
S4FA
S5FAC
S6MA
S7FN
S8FNC
S9MNC
S10FN
S11MNC
S12FN

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos participantes

O código de identificação foi elaborado de maneira que a primeira letra
represente a palavra servidor (S) seguida da indicação da ordem em que as
entrevistas foram realizadas. Após estes elementos, a codificação representa se o
servidor atua na área meio (M) ou na área fim (F) e se o participante é um servidor
5

Tempo no CEFET/RJ, em anos, tomando-se como base o mês de Dezembro de 2017
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novo (N) ou antigo (A). Por último, a codificação apresenta se o participante é ou não
chefe, em caso positivo, o código do participante é acrescido da consoante que
simboliza chefia (C). Desta forma, o participante 01, o primeiro entrevistado, que é um
servidor chefe que trabalha na área meio e é antigo é representado, por exemplo, pelo
código: S1MAC e a participante 2 que é servidora antiga, atua na área fim e não é
chefe é representada por S2FA.
Para fim de segmentação de resultados, os servidores foram categorizados,
relativamente ao tempo de trabalho no CEFET/RJ, como novos ou antigos. Os
servidores novos são aqueles com tempo de trabalho no CEFET/RJ até 6 anos e
antigos com tempo de trabalho igual ou superior a 7 anos na Instituição.

3.4 TÉCNICAS DE COLETA DE EVIDÊNCIAS
Para a elaboração da pesquisa, foi realizada a triangulação das técnicas de
coleta

de

evidências,

utilizando-se

de:

análise

documental,

entrevistas

semiestruturadas e técnica de complemento de frases (CRESWELL, 2010; YIN,
2015).
Na

análise

documental

foram

coletados

documentos

institucionais,

especialmente os relativos à gestão de pessoas e a avaliação de desempenho, com
o intuito de contribuir com informações para as outras fontes de evidências.
As entrevistas foram realizadas de forma semiestruturada a fim de identificar
concepções, percepções e opiniões dos participantes. Trata-se de uma das fontes
mais importantes de informação para o estudo qualitativo. Elas lembram conversas
guiadas, observando uma linha de investigação consistente (YIN, 2015).
O roteiro das entrevistas e o questionário de frases para complemento foram
elaborados a partir da teoria e do questionário relativo ao modelo JD-R. O questionário
JD-R é de uso restrito e não se encontra disponível na internet, entretanto, a
pesquisadora o solicitou diretamente ao professor Arnold Bakker, pesquisador que
possui maior número de publicações sobre o tema, que o enviou por e-mail.
O roteiro das entrevistas (Apêndice A) foi elaborado, portanto, a partir de
aspectos teóricos e de acordo com elementos componentes do modelo JD-R
(BAKKER; DEMEROUTI, 2007, 2008). Desta forma, os assuntos abordados nas
entrevistas visam investigar aspectos relativos aos recursos de trabalho, recursos
pessoais, demandas de trabalho, engajamento e desempenho e suas inter-relações.
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As entrevistas realizadas com base no roteiro semiestruturado foram gravadas e
transcritas de maneira literal, perfazendo um total de 610 minutos e 292 páginas.
Uma das entrevistas se perdeu devido a um problema na gravação, então foi
necessário retornar à participante S9MNC. Neste retorno, buscando minimizar o
desgaste da servidora participante, a pesquisadora optou por apurar novamente
somente os aspectos que haviam se destacado mais durante a entrevista. Após
contato, a participante S9MNC respondeu algumas questões por e-mail e via áudio de
WhatsApp.
A fim de obter informações adicionais sobre aspectos de engajamento no
trabalho, tomando-se como base os elementos do modelo teórico JD-R, foi solicitado
aos participantes que preenchessem o questionário para complemento de frases
(Apêndice B). O questionário com frases incompletas foi aplicado aos mesmos
servidores TAEs que participaram das entrevistas e o preenchimento ocorreu
presencialmente, logo após a realização das mesmas. A partir das orientações da
pesquisadora, foi solicitado que os participantes completassem o formulário com as
frases, de forma espontânea, com o primeiro pensamento, frase ou palavra que lhes
viesse à mente, sobre aspectos relacionados ao engajamento no trabalho.
A técnica de complemento de frases apresenta-se como um instrumento na
obtenção de dados pelo qual se espera que o participante realize associações
baseadas na palavra indutora, respondendo com o que vier à mente de forma
espontânea. Essa técnica:
designa instrumentos para a obtenção de dados por meio dos quais o
pesquisador apresenta ao respondente um estímulo para ser preenchido com
palavras. Tal estímulo pode ser uma sentença, um parágrafo, uma história ou
quadrinhos (cartoons). Ao ser completado, ele pode revelar motivações,
crenças e sentimentos que dificilmente seriam captados por meios
convencionais, tais como questionários ou entrevistas estruturadas
(VERGARA, 2015, p. 208).

Os instrumentos de coleta de dados foram testados, mediante a aplicação com
duas servidoras da equipe da pesquisadora, o que oportunizou a realização de alguns
ajustes e aperfeiçoamentos nos instrumentos antes da realização da pesquisa com os
participantes.
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3.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS
Na análise e interpretação dos dados originados tanto pelas entrevistas quanto
pela técnica de complemento de frases, foi empregada a técnica de análise de
conteúdo. A análise de conteúdo, segundo Bardin (1977) é definida como:
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando, a obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 1977, p.42).

A análise de conteúdo foi realizada seguindo as etapas estabelecidas por
Bardin (1977), que prevê três etapas, a saber: pré-análise, exploração do material e
tratamento dos dados e interpretação. A pré-análise é a etapa em que é realizada a
triagem e seleção do material a ser utilizado e a definição dos procedimentos a serem
seguidos, a exploração do material corresponde à execução desses procedimentos,
e o tratamento e interpretação relacionam-se à elaboração das inferências e dos
resultados da pesquisa.
Essa autora aponta ainda que a intenção da análise de conteúdo é inferir
conhecimentos relativos a variáveis ou indicadores e que, ao realizar essa análise,
procura se estabelecer uma correspondência entre as estruturas semânticas ou
linguísticas e as estruturas psicológicas ou sociológicas, de modo a sincronizar o texto
com as variáveis inferidas.
Laville e Dione (1999 apud VERGARA, 2015) destacam, no que se refere à
análise de conteúdo, que se trata de procedimento qualitativo que evidencia as
peculiaridades e as relações entre os elementos. A interpretação dos resultados pode
ser elaborada através do emparelhamento de dados, com comparação dos resultados
ao referencial teórico ou por meio da construção interativa de uma explicação com
base nas relações entre as categorias.
A análise do conteúdo foi realizada, tanto para as entrevistas quanto para o
complemento de frases, a partir de uma grade fechada elaborada com base nos
elementos do modelo conceitual JD-R. Grade fechada refere-se ao tipo de análise em
que

as

categorias

pertinentes

aos

objetivos

de

pesquisa

são

definidas

antecipadamente, reconhecendo, no material selecionado, os elementos que serão
alocados nas categorias previamente estabelecidas (VERGARA, 2015).
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Foi realizada a triangulação das informações e fontes de evidências, a fim de
buscar a verificação ou corroboração de um determinado evento, descrição ou fato
que está sendo relatado para o estudo, de forma a reforçar sua validade (YIN, 2016).
Para Martins e Theóphilo (2016), a utilização de variadas fontes de evidências
assegura a confiabilidade da pesquisa e a qualidade e significância das evidências.
Para esses autores, a convergência de resultados oriundos de diferentes fontes de
coleta oferece um ótimo grau de confiabilidade ao estudo.

3.6 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS
Pelo fato de a pesquisa compreender o estudo de um único grupo de
trabalhadores, em uma única Instituição, existirá uma limitação quanto à possibilidade
de generalização dos resultados (YIN, 2015).
O grupo de servidores selecionados para realização da pesquisa representa
somente a sede da Instituição. Embora a sede englobe a maioria dos servidores, cerca
de 63%, trata-se de uma limitação visto que é possível que os servidores das unidades
descentralizadas possuam percepções diferentes sobre o tema de pesquisa.
No tocante ao desempenho, a pesquisa se limitou às percepções dos
servidores, visto que o objetivo não era a mensuração, de forma objetiva, do
desempenho dos servidores na realização deste estudo.
Em relação às entrevistas, pode ter ocorrido, de forma involuntária ou por
inexperiência da pesquisadora com a entrevista qualitativa, algum tipo de indução,
podendo ter acarretado alguma perda de informações significativas e relevantes.
Outra limitação diz respeito à veracidade das informações coletadas visto que,
independentemente do método de coleta de evidências utilizado, seja pelas
entrevistas ou complementos de frases, a unidade central da pesquisa é o indivíduo,
portanto, é possível que, em algum momento, os servidores participantes possam ter
fornecido alguma informação inverídica ou que não traduzam fielmente suas reais
opiniões.
O fato de a pesquisadora ser servidora da Instituição onde a pesquisa foi
realizada, pode ter gerado algum tipo de interferência nos resultados. Desta forma, a
pesquisadora manifesta ter consciência desta limitação e que procurou mitigar
qualquer tipo de influência no decorrer das entrevistas e das análises. A utilização da
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triangulação de entrevistas, complemento de frases e análise documental, de igual
modo, contribuiu para minimizar eventuais problemas neste sentido.
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CAPÍTULO IV – CONTEXTO DA PESQUISA: O CEFET/RJ
A história dos Centros Federais de Educação Tecnológica - CEFETs está

intimamente interligada à origem do ensino profissionalizante no país, que,
considerando o âmbito nacional, remete a 1909, quando o Presidente Nilo Peçanha
determinou, por decreto, a criação de Escolas de Aprendizes Artífices nas capitais dos
estados, para proporcionar um ensino profissional, primário e gratuito.
Os Centros Federais de Educação Tecnológica refletiam a evolução de um tipo
modelo institucional de educação que, especialmente durante o século XX,
acompanhou e ajudou a desenvolver o processo de industrialização do país.
O CEFET/RJ tem sua origem em um projeto de agosto de 1917, a Escola
Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Brás, criada com a incumbência de formar
professores, mestres e contramestres dos vários institutos e escolas profissionais,
bem como de professores de trabalhos manuais para as escolas primárias, tendo
passado à jurisdição do Governo Federal em 1919. Ao se reformular a estrutura do
então Ministério da Educação, em 1937, a Escola Normal é transformada em Liceu e
destinado ao ensino profissional de todos os ramos e graus. Antes da inauguração do
Liceu, porém, sua denominação foi novamente alterada, passando a chamar-se
Escola Técnica Nacional. A essa Escola, coube ministrar cursos de 1º ciclo (industriais
e de mestria) e de 2º ciclo (técnicos e pedagógicos).
Em 1942, como Escola Técnica Nacional, torna-se referência da rede federal
de estabelecimentos de ensino industrial. O Decreto nº 47.038, de 16 de outubro de
1959, ampliou autonomia administrativa da Escola Técnica Nacional, passando ela,
gradativamente, a extinguir os cursos de 1º ciclo e autorizando a atuação na formação
exclusiva de técnicos. No ano de 1966, os cursos de Engenharia de Operação são
introduzidos e, com isso, a formação de profissionais para a indústria em cursos de
nível superior.
A fim de suprir a necessidade de professores para os cursos técnicos e de
engenharia, em 1971, criou-se o Centro de Treinamento de Professores, funcionando
em convênio com o Centro de Treinamento do Estado da Guanabara (CETEG) e o
Centro Nacional de Formação Profissional (CENAFOR). É essa Escola que, tendo
recebido outros nomes em seu curso – Escola Técnica Federal da Guanabara (em
1965, pela identificação com a denominação do respectivo Estado) e Escola Técnica
Federal Celso Suckow da Fonseca (em 1967, como homenagem póstuma ao primeiro
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Diretor escolhido a partir de votos dos docentes) –, transforma-se em Centro Federal
de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca pela Lei no 6.545, de 30 de junho
de 1978. Ainda nesse ano, o Centro passou a oferecer cursos de graduação em
engenharia industrial e, a partir de 1992, cursos de mestrado em programas de pós
graduação strictu sensu.
O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca –
CEFET/RJ é autarquia de regime especial vinculada ao Ministério da Educação
(MEC), detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática e
disciplinar.
Com a expansão acadêmica do CEFET/RJ a diversos municípios, a Instituição
se estruturou como sistema multicampi. Até 2003, a Instituição contava apenas com
o campus Maracanã e, a partir de então, iniciou-se a implantação das Unidades de
Ensino Descentralizadas (UNEDs) chegando a oito campi em 2010. Hoje, a Instituição
conta com um campus-sede (Maracanã), e sete campi descentralizados – um em
Nova Iguaçu, município da Baixada Fluminense; outro em Maria da Graça, bairro da
cidade do Rio de Janeiro; além de outros nos municípios de Petrópolis, Nova Friburgo,
Itaguaí, Valença e Angra dos Reis.
Figura 8 – Sistema CEFET/RJ

Fonte: PDI CEFET/RJ 2015-2019
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No campus Sede Maracanã localiza-se a administração do CEFET/RJ, que tem
como órgão executivo a Diretoria-Geral e como órgão deliberativo o Conselho Diretor.
Atualmente, a Instituição oferta regulamente cursos de ensino médio e de
educação profissional técnica de nível médio, de graduação (superiores de tecnologia
e de bacharelado), cursos de mestrado e de doutorado, atuando ainda em atividades
de pesquisa e extensão, entre outros. Atende a cerca de 10.000 alunos/ano.
Concomitantemente, com os cursos presenciais, também são ofertados programas e
projetos na modalidade de educação a distância.
Enquanto o número de alunos da Educação Profissional Técnica de Nível
Médio apresenta uma aparente estabilização, o número de alunos da graduação ainda
apresenta considerável crescimento com o número de matrículas dos cursos de
graduação representando em torno de 45% do total de matrículas dos cursos
regulares, como é possível observar nos gráficos a seguir:
Figura 9 – Número de Alunos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
versus número de alunos da Graduação

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados PDI2005-2009, PDI 2010-2014 e PDI 2015-2019
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Figura 10 – Número de Alunos Concluintes da Pós-Graduação Strictu Sensu
263

163

Até 2004

139

De 2005 a 2009

De 2010 a 2014

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados PDI2005-2009, PDI 2010-2014 e PDI 2015-2019

Apesar do quantitativo de alunos da graduação e pós-graduação ainda ser
inferior ao dos alunos do ensino médio e técnico, frente às mudanças providas pelo
MEC em 1998, no tocante às Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), a
comunidade entendeu como necessário propor a transformação do CEFET/RJ em
Universidade Especializada, como forma de consolidação do crescimento institucional
obtido. Por esse desejo, tanto o CEFET/RJ quanto o CEFET/MG se mantiveram como
CEFET, ao invés de se transformarem em Institutos Federais.
Contudo, essa questão da transformação da Instituição em Universidade
ganhou força com a atual gestão que, desde 2010, apresenta no Plano de
Desenvolvimento Institucional, o plano estratégico do CEFET/RJ, a transformação do
Centro em uma Universidade como meta institucional. No PDI 2010-2014, a
transformação em Universidade representou item inteiro do plano de desenvolvimento
o “2.1 Sustentação do Projeto Institucional de transformação do Centro em
Universidade Tecnológica” e era o objetivo número 1 do referido documento,
apresentado da seguinte forma: “Objetivo 1. Alcançar a transformação do CEFET/RJ
em Universidade Tecnológica Federal do Rio de Janeiro”. No atual PDI, 2015-2019,
permanece como objetivo, e é retratado da seguinte maneira:
Dar continuidade à atuação, junto aos órgãos competentes, com vistas a
buscar o aumento do número de vagas de pessoal técnico-administrativo e
docente, assim como do aumento/redimensionamento dos Cargos de
Direção e Funções Gratificadas (CD e FG), no intuito de adotar o modelo
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proposto para a transformação do CEFET/RJ em universidade (PDI 20152019, p. 21).

A organização da Instituição, no momento conta com 6 (seis) Diretorias,
incluindo a Direção Geral, 4 (quatro) unidades organizacionais de assessoria e as 7
(sete) Diretorias de campi, como ilustrados no organograma:
Figura 11 – Organograma Funcional

Fonte: PDI 2015-2019

O quantitativo de servidores vem aumentando ao longo dos anos, como
demonstrado na Figura 12. Atualmente, o CEFET/RJ, considerando seus 8 (oito)
campi, conta com um quadro de pessoal composto por por 641 servidores técnicoadministrativos (TAEs) e 866 servidores docentes, dos quais 98 do magistério superior
e 768 são da carreira do ensino básico técnico e tecnológico, com alguns desses
atuando também no magistério superior.
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Figura 12 – Histórico quantitativo de servidores TAEs e Docentes

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados obtidos na Divisão de Movimentação (DIMOV) do
Departamento de Recursos Humanos (DRH) do CEFET/RJ

Do total de 641 servidores TAEs, a maior parte destes servidores ingressou no
CEFET/RJ a partir de 2014, como se verifica na Figura 13.
Figura 13 –Servidores TAEs por período de ingresso no CEFET/RJ
23%
46%

31%
Até 1995

2004 - 2012

2014-2017

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados obtidos na DIMOV

Na atual configuração de seu corpo funcional de técnico-administrativos, a
maioria dos servidores (55%) é do sexo masculino, sendo 354 homens versus 287
mulheres, como ilustrado na Figura 14.
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Figura 14 – Servidores TAEs por sexo

45%

55%

Feminino

Masculino

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados obtidos na DIMOV

Ademais, destaca-se que no campus Sede Maracanã, encontram-se lotados,
atualmente, 406 servidores TAES, quantitativo expressivo e que representa 63%
desta categoria de servidores, como ilustrado na Tabela 1.
Tabela 1 – Lotação dos Servidores TAEs por campus
Campus
Angra dos Reis
Itaguaí
Maracanã
Maria da Graça
Nova Friburgo
Nova Iguaçu
Petrópolis
Valença
TOTAL

Qtde de TAEs
27
34
406
39
30
46
31
28
641

Percentual
4%
5%
63%
6%
5%
7%
5%
4%
100%

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados obtidos na Divisão de Movimentação do CEFET/RJ

Desses 406 servidores TAEs que atuam na sede Maracanã, 182 atuam na área
fim da Instituição, ou seja, em setores ligados diretamente à educação e relacionados
às atividades das Diretoria de Ensino, Diretoria de Pós-Graduação e Diretoria de
Extensão. Os outros 224 servidores atuam na área meio em outros setores tais como
compras, recursos humanos, financeiro, nas atividades relacionadas às Diretoria de
Administração e Planejamento, Diretoria Geral e Diretoria de Gestão Estratégica. A
representação percentual desta atuação é apresentada na Figura 15.
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Figura 15 – Servidores TAEs do campus Maracanã por área de atuação

45%
55%

Área Fim

Área Meio

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados obtidos na Divisão de Movimentação do CEFET/RJ

Face ao exposto, o CEFET/RJ apresenta-se como um interessante contexto de
pesquisa tendo em vista se tratar de um Centro de Excelência em Educação Técnica
e Superior muito reconhecido tanto regional quanto nacionalmente. Aliado a isto, a
Instituição está se preparando para uma significativa mudança organizacional –
relativa à transformação em universidade – e, portanto, o papel de todos os seus
funcionários, como o grupo dos servidores técnico-administrativos é fundamental para
que os objetivos organizacionais relativos a essa mudança sejam efetivamente
alcançados.
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CAPÍTULO V – RESULTADOS E SUAS ANÁLISES
Os resultados obtidos neste estudo são produtos das entrevistas presenciais e

individuais, seguidas pelo preenchimento do questionário de complemento de frases,
ambos os processos realizados nos meses de setembro e outubro de 2017 nas
instalações do CEFET/RJ. No momento da entrevista e do preenchimento do
questionário houve privacidade para o processo de coleta de dados. Algumas vezes,
o processo ocorreu no setor de lotação do servidor entrevistado, outras na sala de
treinamento do Departamento de Recursos Humanos, com a presença da
pesquisadora e do servidor participante, somente.
As entrevistas com os servidores TAEs do CEFET/RJ foram realizadas de
maneira

semiestruturada,

conforme

roteiro

(Apêndice

A),

considerando-se,

especialmente, os elementos do modelo teórico JD-R. Inicialmente, foram realizadas
algumas perguntas aos servidores entrevistados sobre a tempo de trabalho na
Instituição, composição da equipe e atividades realizadas pelo setor e pelo próprio
servidor. Essas perguntas tinham como objetivo “quebrar o gelo” e gerar empatia entre
os entrevistados e a pesquisadora e não trouxeram informações relevantes para os
fins desta pesquisa.
Nas entrevistas foram abordadas questões-chave que procuraram captar a
percepção dos mesmos em relação a cada um dos cinco elementos do modelo teórico
JD-R de Bakker e Demerouti (2007; 2008): recursos de trabalho, recursos pessoais,
demandas de trabalho, engajamento e desempenho. Além dessas questões, foram
realizadas outras com a finalidade de colher a opinião de cada servidor sobre o tema,
de maneira mais pormenorizada. Durante as entrevistas, a pesquisadora se manteve
atenta aos comportamentos dos participantes e realizou algumas anotações. Os
participantes se envolveram com e durante a entrevista de formas diferentes.
Enquanto uns pareceram estar à vontade falando sobre o tema, respondendo às
questões de forma bem tranquila, outros demonstraram um nervosismo inicial
dissipado com o passar do tempo e das perguntas. Houve ainda um participante
(S11MNC) que permaneceu bem nervoso e, aparentemente, desconfortável durante
toda a entrevista, apresentando algumas contradições em sua resposta. Destaca-se
também que alguns participantes se emocionaram durante a realização das
entrevistas manifestando, em algumas respostas, choro, suspiros e olhos marejados.
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A partir de cada um dos cinco elementos do modelo teórico e do questionário
JD-R, foram elaborados, tanto o roteiro da entrevista estruturada, quanto o formulário
com frases a serem complementadas pelos participantes da pesquisa.
O questionário para complemento de frases (Apêndice B) foi preenchido pelos
mesmos servidores TAEs que participaram das entrevistas e sua aplicação ocorreu
presencialmente, logo em seguida à realização das mesmas. Foi solicitado que os
participantes completassem o formulário com as frases, de forma espontânea, com o
primeiro pensamento, frase ou palavra que lhes viesse à mente. Após fornecidas
algumas orientações preliminares, a pesquisadora se ausentava por alguns minutos,
deixando os participantes sozinhos durante a maior parte ou todo o tempo de
preenchimento do questionário.
Destaca-se que a presente análise não tem o intuito de revelar a realidade ou
uma identidade única do grupo de servidores técnico-administrativos do CEFET/RJ,
mas o de buscar compreender as percepções deste grupo de 12 servidores através
de seus relatos. Portanto, os elementos norteadores das análises não são fatores
expressos por todos os entrevistados da mesma maneira e nem algo com que todos
concordam. Procurou-se, a partir das peculiaridades das narrativas, identificar as
percepções dos servidores que refletissem, de alguma forma, suas experiências
relacionadas aos aspectos do presente estudo ou ainda que merecessem algum tipo
de destaque (COSTA, 2003).
Antes de apresentar os resultados, cabe destacar que, de forma geral, os
resultados das entrevistas convergiram com o complemento das frases evocadoras,
o que demonstra que em poucos momentos os participantes se traíram ou
apresentaram respostas inconsistentes e mais espontâneas, o que, normalmente, é
trazido pelas frases evocadoras.
Os resultados estão apresentados, a seguir, por elementos do modelo JD-R:
recursos de trabalho, recursos pessoais, demandas de trabalho, engajamento no
trabalho e desempenho, apontando, em cada item, os aspectos mais interessantes
obtidos por meio das diferentes fontes de evidência.

5.1 DIMENSÕES DO CONTEXTO DE TRABALHO
Antes de apresentar os resultados e as análises das evidências que se
relacionam com os elementos do modelo JD-R propriamente ditos, cabe lembrar que
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o CEFET/RJ está passando por um processo de mudança organizacional, a
transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica em Universidade Federal,
e que se trata de uma Instituição integrante da Administração Pública Federal
Brasileira.
No que diz respeito à gestão de recursos humanos, a partir das observações
da pesquisadora e análise documental, verifica-se que as políticas existentes ainda
são muito incipientes, sem atuações estratégicas e nenhuma relação com o
engajamento no trabalho ou os elementos do modelo JD-R (BAKKER; DEMEROUTI,
2007;2008). Observa-se que o Departamento de Recursos Humanos ainda possui
muito mais características de um “DP” – departamento de pessoal, do que de uma
unidade organizacional que pense e realize ações voltadas à gestão de pessoas
efetivamente. As capacitações são realizadas com base no levantamento de
necessidade realizado anualmente e das demandas realizadas por alguns setores
diretamente à Divisão de Capacitação e Desenvolvimento (DICAP) do DRH.
Apesar da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal – PNDP, instituída
pelo Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006 (BRASIL, 2006) prever o sistema
de gestão por competência como um de seus instrumentos, não se verifica, até o
momento, nenhum movimento institucional nesta direção, ou seja, não há
mapeamento de competência e nenhum dos processos de gestão de recursos
humanos se baliza nos elementos norteadores da gestão por competências.
O processo de avaliação de desempenho é realizado desde 2015 através da
plataforma digital, o Sistema de Avaliação de Desempenho – SAD, pela internet e,
para os servidores estáveis, ocorre sob a ótica de múltiplas fontes de avaliação:
autoavaliação, avaliação da chefia, avaliação dos pares e avaliação dos
colaboradores - o que é positivo e se alinha com o indicado pelo Manual de Orientação
para a Gestão do desempenho (SEGEP, 2013). Contudo, os resultados da avaliação
de desempenho ainda não são utilizados como indicador no planejamento das
capacitações ofertadas por meio dos Planos Anuais de Capacitação destinados aos
servidores técnico-administrativos nem como indicador para qualquer outro tipo de
ação estratégica da área de gestão de pessoas.
O processo avaliativo ocorre por meio da avaliação de 10 fatores (4 fixos e 6
variáveis), os variáveis são selecionados de uma lista composta de 24 fatores (Anexo
I) no ano anterior à avaliação. A orientação fornecida pela DICAP, setor responsável
pela avaliação de desempenho e capacitação dos servidores TAEs do CEFET/RJ, é
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que sejam selecionados, em comum acordo entre avaliado e avaliador, os fatores que
precisam ser desenvolvidos pelo servidor avaliado.
Na Figura 16, são apresentados os 10 fatores mais selecionados para os
servidores estáveis nos anos de 2015, 2016 e 2017.
Figura 16 – Fatores variáveis mais selecionados em 2015, 2016 e 2017

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados do SAD da DICAP/DRH

Analisando-se os dados da Figura 16, verifica-se, primeiramente que há uma
certa constância na seleção nos três últimos anos, visto que os 10 fatores mais
selecionados são praticamente os mesmos nos 3 anos, com pequenas mudanças.
Observa-se também que o fator mais selecionado nos últimos 3 anos é a cooperação,
o que sugere que, na visão dos servidores, o apoio social e o trabalho em equipe são
fatores importantes no desenvolvimento do trabalho realizado no CEFET/RJ e que
ainda precisa ser mais desenvolvido ou explorado.
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Quadro 5 – Relação entre os fatores variáveis do SAD e os elementos do JD-R
FATOR

ELEMENTO DO

VARIÁVEL DO

DESCRIÇÃO DO FATOR DE AVALIAÇÃO

SAD

SE RELACIONA
Tem interesse e disponibilidade para cooperar com os

Cooperação

colegas na realização dos trabalhos da equipe e no
atingimento das metas.
Expressa ideias com lógica, clareza e objetividade, por

Comunicação

escrito e oralmente, preocupando-se em verificar o
entendimento das mensagens transmitidas e recebidas.

Assiduidade e
Pontualidade

MODELO JD-R QUE

É pontual, assíduo, cumpre o horário estabelecido e
permanece em seu local de trabalho para a execução de
suas tarefas.

RECURSOS DE
TRABALHO
RECURSOS
PESSOAIS
RECURSOS
PESSOAIS

Possui habilidade para interagir com o público e colegas dos
Relacionamento

mais diversos níveis de hierárquicos, preocupa-se em ouvir

RECURSOS

Pessoal

e respeitar as opiniões dos membros da equipe para a

PESSOAIS

melhoria do desempenho.
Antecipa-se às demandas e necessidades do público interno
e
Iniciativa

externo,

prevendo

oportunidades

e

ameaças,

apresentando ideias e sugestões e agindo prontamente na
busca de soluções para que o trabalho seja realizado dentro

RECURSOS
PESSOAIS

dos prazos e com qualidade.
Planejamento e
Organização
Ética
Profissional e
Cidadania
Motivação

Determina o que fazer, como fazer, em função de metas,
objetivos estabelecidos, priorizando tarefas, controlando
ações, administrando o tempo e recursos disponíveis.

PESSOAIS

Age com responsabilidade e consciência, resguardando sua
atuação com discrição e sigilo, segundo os princípios que

RECURSOS

regem a Administração Pública; e demonstra zelo pelas

PESSOAIS

tarefas e equipamentos utilizados em sua rotina de trabalho.
Age com entusiasmo, vontade e interesse com relação ao
trabalho.

VIGOR E
DEDICAÇÃO

Determinação e

Esforça-se para resolver os problemas e concluir seu

Energia para o

trabalho,

Trabalho

RECURSOS

sendo

persistente

frente

às

dificuldades

VIGOR

encontradas.
Interage com o púbico interno e externo (usuários) de

Administração

maneira satisfatória e resolve os conflitos com equilíbrio,

de Conflitos

segurança e cautela, identificando causas e buscando
sempre várias formas de solução.

RECURSOS
PESSOAIS E DE
TRABALHO

Fonte: Elaboração própria

Além disso, como ilustrado o Quadro 5 que relaciona os fatores de avaliação
do SAD com os elementos do modelo JD-R, verifica-se que há uma predominância de
fatores que se relacionam com os recursos pessoais – o que se justifica, uma vez que
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se trata da avaliação de desempenho individual dos servidores - além de elementos
de recursos de trabalho, dedicação e vigor. O destaque é para os aspectos de vigor,
tais como: motivação e determinação e energia para o trabalho. Especula-se, assim,
que a presença desses fatores na classificação dos mais selecionados, pode indicar
que exista um certo desânimo ou falta de vontade nos servidores estáveis.
Já os fatores de avaliação de desempenho dos servidores em estágio
probatório são limitados aos estabelecidos na Lei nº 8.112 (BRASIL, 1990), a saber:
assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade.
Logo, não é possível estabelecer uma relação entre a avaliação dos servidores em
estágio probatório nem com a avaliação dos servidores estáveis nem com os
elementos do modelo JD-R.
Alguns aspectos que caracterizam o contexto do CEFET/RJ foram trazidos
pelos participantes durante as entrevistas, como por exemplo, a cultura do brasileiro,
a visão da sociedade sobre o servidor público e aspectos do cenário político nacional.
Por se tratarem de aspectos que ajudam a construir e a entender o contexto de
pesquisa, também explicam a maneira com que este grupo de servidores está
vivenciando as dimensões do engajamento no trabalho bem como os demais
elementos do modelo JD-R. Assim, optou-se pela apresentação destes aspectos
antes dos resultados da pesquisa, propriamente ditos.
O atual cenário político-econômico brasileiro foi mencionado de forma bem
enfática pela participante S2FA, que pontuou sua visão sobre como essas questões
afetam, em alguma medida, seu contexto de trabalho e até seu desempenho:
E o que que está acontecendo nesse país? Estão acabando com a educação.
Aí quando eu vejo isto, eu fico um pouco desmotivada, eu fico assim
desanimada (...) Só que, qual a perspectiva disso? É, política porque estas
questões políticas estão afetando a quem? A sociedade, né? A educação.
Porque quando você acaba com a educação, você está acabando com a
minha motivação, né? Por que a minha motivação o que é? É Educação. O
que que transforma? A Educação. Onde eu trabalho? Na educação. Pra
quem? Pra sociedade. Entendeu? Pra transformar essa sociedade, fazer a
vida da sociedade um pouco melhor através da educação. Se isto está sendo
minado, eu te pergunto: como vai ser? Que sociedade é essa? (...) Então isso
te entristece, isso te tira a motivação, isso te dá assim uma sensação de que
você está enxugando, enxugando gelo, sabe? (S2FA)

Dois servidores trouxeram a questão burocrática do serviço público, como uma
questão bem presente em suas rotinas de trabalho, na área fim da Instituição.
Relataram que esse tipo de questão causa cansaço e desânimo, o que acaba afetando
também o seu desempenho.
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Você percebe que a própria máquina burocrática emperra as inovações. Você
é obrigado às vezes a dar voltas e voltas por uma coisa que poderia ser
resolvida de forma simples com uma reta, mas você tem a parte burocrática
para fazer. (...) O tempo que a gente tá perdendo com toda essa burocracia,
(...) Como eu disse, com o tempo você cansa. (S4FA)
Se o CEFET tivesse uma engrenagem um pouco melhorada, tivesse uma
burocracia mais inteligente, também acho que ia me cansar um pouco menos.
(S5FAC)

Alguns participantes, durante a entrevista, destacaram que há uma visão geral
da sociedade brasileira, praticamente um senso comum, que o servidor público não
trabalha e atribuíram isso a algumas características do serviço público, à cultura do
brasileiro.
Acho que a cultura do brasileiro, entendeu? Do serviço público, que tá aí no
Estado entendeu? Muita gente entra pro serviço público pensando já em obaoba, não quer fazer nada, como tem muitos casos aqui dentro que eu já
vi.(S11MNC)

Uma participante declarou, de forma explícita, que além de reconhecer a visão
que o servidor público não trabalha, compartilha esse olhar da sociedade sob o serviço
público.
Mas assim, essa visão da sociedade do servidor público [não trabalhar], óbvio
que eu sei que não é... não são todos, mas eu não critico essa visão da
sociedade não, porque o comportamento de grande parte justifica isso. (...).
Então eu não me sinto tão, assim, tão afetada com essa visão que a
sociedade tem, porque no fundo é uma visão que eu tenho também, sabe?
Eu sei que tem muita gente que de fato trabalha e tal, mas os casos negativos
realmente eles acabam manchando a imagem do serviço público. (S10FN)

E houve uma servidora que demonstrou se ofender quando falam que o
servidor público não trabalha e alegou discordância, pelo fato de considerar que
trabalha e que há várias pessoas no CEFET/RJ que ela conhece e admira que
também o fazem.
Às vezes a gente escuta, né, de algumas pessoas “ah, mas o Fulano é
funcionário público, não faz nada”. Isso me incomoda muito quando eu ouço
isso. E eu sempre quando eu ouço eu falo assim, “ah, porque você não me
conhece, ((risos)) porque você não conhece...” as pessoas que eu admiro
aqui no CEFET. (S8FNC)

Outros participantes trouxeram através de seus relatos, suas percepções sobre
a diferença entre trabalhar na Administração Pública e na iniciativa privada.
Demonstraram que, para eles, há uma diferença significativa no compromisso com o
trabalho, na produtividade, no ritmo de trabalho, na pressão sobre o trabalhador e nas
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cobranças que são percebidas como bem maiores na iniciativa privada do que na
Administração Pública.
Porque, digamos assim, comparado a uma iniciativa privada, o serviço aqui é
supertranquilo, não há tantas cobranças, a chefia geralmente é bem tranquila,
não é de cobrar, (...) quer que o serviço ande, mas ninguém põe uma arma
na cabeça de ninguém, como a gente sabe que funciona na iniciativa privada.
Na iniciativa privada as pessoas são obrigadas a ralar porque se não, é rua.
(S4FA)

Uma participante destacou ainda que as práticas da iniciativa privada são um
modelo de profissionalismo para ela:
Eu imagino que seja comum no setor público essa diferença, né, esse
descolamento do que é o padrão no setor privado assim, que eu acho que
até é um padrão que não é exploratório, entendeu? (...) Apesar de na iniciativa
privada eu ter vários aspectos exagerados, né, é o que eu tomo como
referência de profissionalismo. (S10FN)

O participante S3MNC destacou também a importância do CEFET/RJ, segundo
seu relato, as histórias que ele ouve em sua rotina e atendimento, além de o
emocionarem, fazem com que ele queira permanecer na Instituição realizando um
trabalho de qualidade para que essas histórias continuem acontecendo e perdurando
ao longo dos anos.
Você se sente trabalhando para uma Instituição, que criou muitas vidas, que
pessoas falam assim, "eu vim pra cá, e se não fosse o CEFET eu não sei o
que seria da minha vida, (...) eu não teria um emprego, não estaria
aposentado hoje, né, CEFET que me deu o ensino técnico para eu conseguir
entrar no mercado de trabalho”. (...)Teria virado bandido, (...), estaria morto
provavelmente. Então assim, tudo o que eu tenho eu agradeço ao CEFET".
Já escutei isso várias vezes, né, de muita gente. Então assim, não tem como
você não se motivar com histórias assim, né? Pessoas que passam por aqui
são muito gratas né? Então assim, a gente trabalha pra que futuramente isso
aconteça, né? Isso se perpetue... é uma Instituição de história, completou 100
anos, não são 100 dias... então... Acho que a gente tem que dar valor, né?
(S3MNC)

Apesar da mudança organizacional ser a base contextual da pesquisa, não foi
realizada nenhuma pergunta diretamente sobre este tema. Contudo, o contexto
apareceu em alguns relatos de servidores, todos trabalhadores da área fim, ou seja,
ligados diretamente à área acadêmica. Alguns se manifestaram contra a
transformação em universidade e até demonstraram insegurança sobre a
continuidade da realização de seu trabalho caso a mudança se concretize.
Quando entrei aqui, CEFET, Centro Federal de Educação Tecnológica, né?
E aí essa escola era voltada pra quem? Pra formar o quê? A mão-de-obra
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técnica. E essa mão-de-obra técnica ela é importante pra quem? Ela é
importante pra aquele filho daquele trabalhador ... eu falo massa da
sociedade... né? (...). E eu não gostaria de ver isso acabar, eu não gostaria
de ver esta Instituição se transformar em uma universidade, seja lá o nome
que queiram mudar. (S2FA)
Eu acho isso aqui muito esquizofrênico às vezes. Caminhar em mais de uma
direção ao mesmo tempo. Mas o diretor tem essa proposta de universidade,
e eu não sei que espaço o ensino médio vai ficar com isso, e não sabendo o
espaço do ensino médio eu não sei o espaço do nosso trabalho. (S5FAC)

E um servidor que se mostrou indiferente em relação à transformação em
universidade e sem receios nas implicações que poderiam ter relativamente ao seu
trabalho.
A questão da Universidade por exemplo, não me incomoda, tem muita gente
aqui que é contra “Ah Ensino Médio não tem que acabar” e eu sinceramente
não tenho opinião fechada em relação a isso, eu tô aqui pra trabalhar, se tiver
que trabalhar com Ensino Médio hoje eu trabalho, se tiver que trabalhar
amanhã com Superior eu trabalho. Não me ameaça esse tipo de
preocupação. (S7FN)

Cabe destacar que nenhum servidor da área meio comentou sobre a mudança
do CEFET/RJ, de Centro Federal de Educação Tecnológica para Universidade
Federal.
Ainda sobre a relação com a Instituição, especificamente, alguns servidores,
de maneira espontânea, comentaram de seu desejo de permanecer e, até se
aposentar, trabalhando no CEFET/RJ.
Claro que eu não sei se eu vou aposentar no CEFET, mas assim, hoje a
minha ideia é essa. (S8FNC)
O que me deixa continuar estudando [pra concurso] é o fator financeiro. Se
eu tivesse um salário mínimo aqui de [X Reais] e tivesse as progressões
todas, continuaria aqui, acho aqui bem tranquilo. Por eu gosto muito daqui,
gostaria de continuar aqui, entendeu? (S11MNC)

Alguns servidores apontaram diferenças entre o desempenho e a vontade de
trabalhar estabelecendo um comparativo entre os servidores mais antigos e os
servidores mais novos. Para alguns participantes, os servidores mais novos são mais
comprometidos, para outros os mais velhos demonstram mais profissionalismo e
dedicação. Mas de forma geral, os servidores pontuaram que não há uma regra,
existem servidores, tanto antigos quanto novos, comprometidos e que demonstram
profissionalismo na execução de suas atividades.
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Então, eu tenho servidores antigos que continuam trabalhando muito e eu
tenho servidores novos que já entram querendo se aposentar né? Ou já
entram de costas que é pra sair pra um outro concurso. Acho que não existe,
de verdade, um padrão, acho que não existe uma relação entre antiguidade
e produtividade, antiguidade e eficiência, ou o contrário, né? Pessoa nova
chega com muito gás. Alguns chegam, outros já chegam realmente querendo
se encostar. (S1MAC)
Não tem como comparar quem já tem tempo de casa muito grande com quem
está chegando. Embora por um lado não tenham tanto fôlego, têm a vivência.
(...) Então essa mistura acaba sendo interessante, porque os mais antigos
passam experiências, os mais novos têm seu gás com suas ideias novas,
então acaba sendo uma mistura boa. (...) Às vezes a gente não vê, até
mesmo nas pessoas mais novas, aquele “Q” de querer fazer mais, percebo
isso muito claramente. Não é dizer que as pessoas estão fazendo corpo mole,
mas a gente percebe às vezes que falta uma certa iniciativa. (...) às vezes eu
vejo as pessoas mais antigas com mais gás que os mais novos, já vi casos
assim. É uma coisa que até um pouco impressionante, porque em tese era
pra ser ao contrário, (...) pelo fato de se a pessoa já estar há tantos anos no
mesmo lugar, a pessoa está cansada, mas você vê que ela tem aquele
profissionalismo de fazer. Às vezes eu não vejo todo esse profissionalismo
em pessoas mais novas. (S4FA)

Outros apontaram que, além da questão cultural e da visão que o servidor
público não trabalha, os servidores da área meio são mais comprometidos com o
trabalho e trabalham mais do que os servidores da área fim, especialmente os mais
novos.
os servidores que entravam, entravam naquela coisa assim, “ah, é serviço
público, então eu tô mais tranquilo e tal”, o ritmo é lento, tartaruga, quase
parando, né? Então, “eu vou, faço lá meu mínimo, ou nem faço mínimo, estou
garantido, vou receber meu salário”. Hoje, eu não tenho contato com tantos
servidores assim. (...) Na administração, na DIRAP, eram os que mais
trabalhavam. Fato. Isso não se pode negar, e era o pessoal que era mais
envolvido em trabalhar. Na área de ensino está todo mundo cagando e
andando. Entendeu? Assim, é um pessoal mais relaxado, (..) mas “não vai
me exigir muito mais não tá?”, faziam o deles, mas, mais, não faziam. (..) Na
DIRAP, ali não tem como fugir de trabalho, então não tem jeito. (S6MA)

Pela observação, identificou-se que dentro da categoria de servidores técnicoadministrativos, existe uma espécie de rixa entre os servidores da área fim e os da
área meio, enquanto os da área fim são vistos como os que possuem benefícios
“extraoficiais” como recessos e folgas em acompanhamento aos docentes e ao
calendário acadêmico, os servidores da área meio, alegam que não possuem esses
benefícios e trabalham mais.
Ainda foi questionado aos servidores sobre o fenômeno do contágio emocional.
Para Schaufeli et al. (2013), o contágio emocional pode ocorrer quando algum
membro da equipe assume o estado de humor de outro componente da equipe, seja
de forma negativa ou positiva. Assim, os participantes responderam sobre quem
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contamina mais, se servidores mais desanimados e com menos vontade de trabalhar
ou se os servidores com mais energia e disposição para realizar suas tarefas.
As respostas sobre contágio emocional foram variadas, alguns se posicionaram
e atribuíram este tipo de influência a uma questão cultural do brasileiro e a visão de
que servidor público não trabalha.
Então assim, são características das pessoas, naturalmente. É uma cultura
nossa de Brasil, né? “Ah, servidor público não trabalha”. Quantas e quantas
pessoas que você não conhece que estudam loucamente pra passar nos
concursos maravilhosos de agência reguladora, de judiciário, aí quando
chega lá, “bom, agora eu vou contar tempo pra me aposentar”. O cara não
entende que ele tá ali pra trabalhar. Mas é uma cultura nossa (...) Então
assim, resumindo, a contaminação é muito maior por parte do servidor que
não quer nada do que o exemplo de alguém que tá querendo produzir. É mais
eficiente o não trabalho do que o trabalho. (S1MAC)

Outros participantes que indicaram que o que indivíduo que não está muito
disposto a trabalhar que contamina mais os outros. Para alguns, se uma pessoa não
está trabalhando, a tendência é a que trabalha observar e começar a reduzir seu ritmo
de maneira a não se sentir prejudicada ou sobrecarregada.
Infelizmente a tendência é que quem não faz, acaba desmotivando o todo.
Por quê? Por mais que pessoa que queira motivar, motive, essa pessoa não
consegue atingir aquela que não quer. Porque quem não quer, não quer
simplesmente, não é aquela pessoa que não está motivada para fazer. (...)
Se ela não quer, não importa o que você faça, ela não vai fazer. Isso acaba
cansando. (S4FA)

E ainda tiveram os servidores que relataram acreditar que os servidores novos
e com bastante energia conseguem contagiar mais a equipe. Esses participantes
relataram que a chegada dos servidores novos gerou uma movimentação nos setores
em que trabalham e até os servidores que estavam mais desanimados, se mostraram
mais entusiasmados e colaboradores.
Eu acho que assim, a chegada dos novos, eu acho que ajudou bastante, a
trazer uma... uma energia assim pro setor, eu acho que foi bacana, deu uma
inovada (...) a galera nova chega com mais gás, como servidores que vieram
(...) com essa vontade, né? De empreender, de colaborar. Eu acho que isso
foi muito positivo pro nosso setor. (S8FNC)

Ainda houve um participante que disse acreditar que ninguém contamina
ninguém, que as pessoas assumem as posturas que querem, de forma consciente.
Na verdade, eu acho que ninguém contamina ninguém ali, né? As pessoas já
são bem desenvolvidas e assumem as posturas que pretendem assumir. O
que acontece é que algumas pessoas, digamos assim, acabam... quando
elas têm determinadas características em comum, aquilo se torna a dinâmica
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a tônica do setor. (...) Mas eu não sinto que é uma contaminação, não
considero que ninguém agindo fora do seu natural porque o outro está o
influenciando, (...) aqui eu acho que todo mundo tem assumido as posturas
que tem achado interessante. (S7FN)

E os que se mantiveram mais neutros, e apontaram que os dois tipos tanto as
pessoas com e sem vontade de trabalhar contagiam a equipe:
Acho que os dois contaminam. Depende de você trabalha com ele ou não,
né? Depende do tipo de servidor que você trabalha. Se você vê muita gente
do lado de fora sem vontade, tal, mas no seu trabalho, no seu setor você está
vendo todo mundo comprometido, por mais que você não queira fazer, você
está num meio que você vai se sentir desconfortável se você não fizer, então
mesmo desmotivado você vai produzir, você vai trabalhar. Agora, a mesma
coisa, quando você está motivado, mas você está em um setor que ninguém
faz absolutamente nada, entendeu? Quanto mais você fizer, mais você vai ter
que fazer e vai chegar uma hora que isso vai te estressar ou vai te... ou você
vai ficar... perder totalmente a motivação, vai pedir pra sair. Acho que
depende muito da pessoa... das pessoas que você trabalha, né? (S3MNC)

Essas questões relativas ao contexto da Administração Pública, a
transformação do CEFET/RJ em universidade, questões políticas do atual cenário
brasileiro e sobre a visão das pessoas sobre o serviço e o servidor público no brasil e
até um pouco da cultura do Brasil são variáveis contextuais importantes e que ajudam
a explicar como estes servidores vivenciam os aspectos de seu trabalho, como as
dimensões do modelo JD-R de engajamento no trabalho, cujos resultados e análises
são apresentados a seguir.

5.2 RECURSOS DE TRABALHO
Segundo o modelo teórico JD-R, os recursos de trabalho constituem-se como
antecedentes do engajamento e correspondem aos aspectos físicos, psicológicos,
sociais ou organizacionais que auxiliam o atingimento dos objetivos de trabalho e
estimulam o crescimento pessoal, aprendizagem e desenvolvimento (BAKKER;
DEMEROUTI, 2007, 2014; BAKKER et al. 2011a, b).

5.2.1

Resultados das Entrevistas

No que diz respeito aos recursos de trabalho, na entrevista, foram realizadas
perguntas aos servidores que se relacionam pontualmente ao apoio social da equipe
e da chefia. A maioria dos entrevistados afirmou que se sente apoiada pela equipe.
Alguns, ainda, destacaram as qualidades de sua equipe:
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Eu acho a equipe bem compacta, bem... uma sinergia muito grande (...) eu
realmente tenho uma equipe muito boa, não tenho do que reclamar não.
(S3MNC)

Contudo, alguns entrevistados manifestaram sentir dúvida em relação ao apoio
da equipe, outros se sentem apoiados por parte da equipe e não pelo todo, e houve
ainda os que revelaram que o apoio da equipe ocorre de forma dependente de outros
aspectos:
É. Por que... tem as pessoas que trabalham, que são responsáveis e tem as
pessoas que não trabalham tanto e não são tão responsáveis, entendeu?
(S2FA)
Olha, hummmm.... às vezes não, nem sempre... É uma coisa meio
complicada, porque você tem pessoas com idades diferentes e mentalidades
diferentes. O serviço anda, mas às vezes tem algumas rusgas aqui e ali, que
a chefia, na medida do possível, vai conseguindo equilibrar, aí é uma questão
mais interpessoal mesmo. (S4FA)
Depende do assunto. Dependendo do que for necessário há colaboração,
dependendo do que for não há colaboração, entendeu? Aí depende muito do
assunto. (S7FN)

Houve ainda um entrevistado que demonstrou desconforto ao responder essa
pergunta, titubeou, se contradisse, mas no final, deixou transparecer que gostaria de
ter mais colaboração da equipe:
Sinto, me sinto [apoiado pela equipe] (...). Não sinto uma forma firme, mas,
sinto. (...) É, [que] eu não sinto assim, uma colaboração... uma dedicação,
entendeu? (S11MNC)

No aspecto relativo ao apoio da chefia, a maioria dos entrevistados relatou que
se sente apoiado pela chefia, alguns destacaram, ainda, laços afetivos com relação à
chefia que, segundo eles, facilitam as questões relativas aos aspectos profissionais:
Olha, a minha chefe, eu adoro. Sabe? Eu trabalho com [ela] há muito tempo
e ela... ela é assim, ela não é centralizadora, ela te dá autonomia pra você
desenvolver o que você quer, ela não fica, "já fez isso? Agora faz aquilo".
Não, cada um dentro do que tem que fazer, vai tocando as suas coisas,
entendeu? Então, isso é muito bom porque te dá condição de você criar. E
eu gosto disso. (S2FA)
A gente tem uma relação de parceria mesmo, de amizade. (...) Não só a
questão profissional, mas a gente gerou também, construiu uma amizade,
que eu acho que é fundamental também pro trabalho né, que às vezes a
gente precisa também desse outro lado mais humano. (S8FNC)
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A relação com a chefia é bem harmoniosa. Assim, meu chefe ele é
extremamente pragmático, mas ele (...) deixa bastante liberdade de ação,
liberdade de criação, (...) eu não tenho problemas de iniciativas ou de ser
tolhido pelas iniciativas ou de ter apoio naquilo que eu preciso. Então a
relação é harmoniosa. (S12FN)

Por outro lado, outros entrevistados declararam que não se sentem apoiados
pelas chefias, e pontuaram que existem problemas também de ordem pessoal nesta
relação com a chefia e que há uma situação de conflito velada:
Apoiado, apoiado, não. (...) Eu acho que falta proximidade. Tem questões,
aspectos pessoais dele mesmo que são bem difíceis, é uma pessoa incisiva
quase o tempo inteiro, seca na maior parte do tempo. Então assim, falta tato,
falta diálogo, falta flexibilidade. Então por conta desses aspectos eu tento
fortalecer a gente aqui da equipe, formar uma opinião e a partir daí tentar
essas conquistas, esses diálogos. (...) Quando eu vou sem o apoio interno
pra esse diálogo com a chefia, eu vou simplesmente pra tratar de outros
assuntos. (...) Mas, eu acho que podia ser melhor assim. Então pra evitar
conflito, (...) eu busco tornar a relação focada só no que é necessário.
(S5FAC)
No discurso sim, na prática não. (...) meu chefe ele fala que apoia que a gente
faça mestrado, esse tipo de coisa, é esse tipo que coisa que eu falo que no
discurso sim, mas pras atividades profissionais há muita dificuldade no
tratamento profissional, que até em certa medida se mistura também com o
pessoal, né, e é um problema que acontece comigo, acontece com a minha
colega, já aconteceu com pessoas anteriores, enfim, (...) com o chefe a gente
evita conflito, né? Nunca houve um conflito de fato, existe uma coisa mais
velada. (S10FN)

Alguns servidores manifestaram, ainda, conflitos e/ou decepções com suas
respectivas chefias:
Mas, algumas atitudes dele, né, em relação ao que eu falei antes, de
distinções (...). Isso foram minando um pouquinho a admiração ou o respeito
que eu tinha por ele enquanto chefe. Mas, hoje, a minha relação continua
cordial com ele, de subordinação como tem que ser, ele pede pra eu fazer as
coisas e eu faço. Agora, dizer que eu tenho uma relação de amizade, não,
não tenho. Mas respeito muito ele. (S1MAC)

E um entrevistado que não soube responder à questão do apoio, ele alegou
não ter refletido ainda sobre isso e que não conseguia refletir para responder de
maneira imediata:
Olha, eu nunca refleti no âmbito do apoio, né? Apoio. Porque eu não sei se
no dia-a-dia costuma precisar de apoio, eu acho que quando eu preciso de
apoio, eu preciso mais de um apoio generalizado de qualquer colega (...) do
que necessariamente um apoio de chefia. (...) Não consigo avaliar assim
muito rapidamente sob a ótica do apoio. Mas acho que pra alguns assuntos
conseguiria, outros talvez não tanto. (S7FN)

98

Três servidores, do sexo masculino e ocupantes de cargos de chefia relataram
que acumulam as atividades de gestão com as atividades que já realizavam. Para
alguns isto se tornou um peso, provocando cansaço, outros se decepcionaram, pois,
a tentativa inicial de ser um exemplo não deu certo. Há ainda aquele servidor que
acredita que agir desta forma é o que garante a harmonia e uma boa relação com os
subordinados:
Então acho que as atribuições da chefia me cansam também. Que eu tenho
que dar conta do que todo mundo dá conta e um pouco mais porque eu tenho
que tentar administrar minimamente. Não faço trabalho brilhante, mas, enfim,
tem um esforço aí, uma tentativa e uma preocupação. (S5FAC)
Então, eu quando eu entrei, quando eu passei a ser chefe do [setor X], a
minha primeira atitude foi: primeiro cumprir horário, fazer a maior parte do
serviço, mostrar pra aquela pessoa que tá subordinada a mim que eu não
estou me colocando numa posição superior, que eu tava instruindo o
processo também, (...). que eu tava tirando xerox, que eu tava digitalizando
processo. Porque eu entendia que esse exemplo era positivo pra equipe, “pô,
tá vendo? O cara é chefe, mas tá fazendo isso tudo, vou fazer também”. Só
que, eu percebi que isso, na verdade, gerou uma acomodação dos
subordinados, “ah, já que ele tá fazendo, deixa”. (S1MAC)
Às vezes eu sinto um pouco de peso por acumular as funções porque eu não
deixo de fazer as coisas que os outros fazem, por que eu sinto que isso
desestimula. (...) Então assim, quando eles vêm, que você está junto, que
você está fazendo as mesmas coisas que eles(...) isso mantém muito a
equipe junto, né? Então assim, me esforçando eu consigo conciliar, mas tem
dias que fica mais complicado, tal, mas eu tento não deixar a peteca cair
nesse sentido pra poder manter as coisas como estão, né? Porque quando
você deixa de fazer menos coisas do que você faz do dia-a-dia, (...) e passa
a fazer só coisas relacionadas à chefia, isso cria um distanciamento (...) entre
eles e a minha pessoa. (...) Você não é o chefe que está ali pra comandar
eles, você é mais um daquela equipe ali. Acho isso super importante. Eu me
coloco no lugar deles e vejo que... acho que eu me sentiria da mesma forma.
(S3MNC)

Estas questões levantadas sobre o cansaço trazido com a função de chefia, o
fardo que isso pode representar ou ainda aspectos de acumulação das atividades do
cargo com as da função de chefia não foram trazidas pelas servidoras ocupantes de
cargo de chefia.
A seguir, apresenta-se os resultados obtidos através da técnica de
complemento das frases relacionadas ao elemento recursos de trabalho.

5.2.2

Resultados do Complemento de Frases

As frases que foram elaboradas para o item recursos de trabalho relacionamse à aspectos de autonomia, apoio de colegas e apoio da chefia (frases 1 a 7 do
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questionário). Os complementos das frases realizados pelos participantes estão
demonstrados a seguir.
Frase 1: Em meu trabalho eu tenho flexibilidade para...
Quadro 6 – Respostas da Frase 1
PARTICIPANTE
S1MAC
S2FA

RESPOSTA
Ouvir
Horário

S3MNC
S4FA

Ir ao médico
Definir as prioridades

S5FAC

Acatar a opinião da maioria

S6MA

Fazer coisas que me interessem

S7FN

Sair e entrar (internamente)

S8FNC

Repensar a rotina

S9MNC

Marcar consultas médicas

S10FN

Chegar atrasada

S11MNC
S12FN

Fazer o horário que quero
Conduzir as tarefas
Fonte: Elaboração própria

As respostas à frase 1 apontam as percepções dos servidores relativamente à
flexibilidade de horário ou à autonomia de atuação no trabalho. Somente uma resposta
destoou muito das demais, “flexibilidade para ouvir”, o que sem nenhum outro tipo de
informação contextual não há como inferir algo sobre tal resposta.
A servidora S6MA apontou que possui flexibilidade para realizar o que a
interessa, contudo como na entrevista, por diversas vezes, sinalizou que não tinha
interesse pelo trabalho, nem pelas atividades desempenhada e que seu volume de
trabalho era bem baixo. Especula-se, com base na resposta, que durante o
expediente, ela consegue ou costuma realizar atividades que ela gosta e a interessam,
mas que, provavelmente, não se relacionam com trabalho.
Frase 2: Minhas tarefas/atividades de trabalho são controladas...
Quadro 7 – Respostas da Frase 2
PARTICIPANTE
S1MAC

RESPOSTA
Pela minha chefia
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S2FA

Por mim

S3MNC

Por todos os setores do CEFET/RJ

S4FA

Por mim mesmo

S5FAC

Por mim mesmo

S6MA

Por mim

S7FN

Mais por mim do que pelos outros

S8FNC

Pelo meu compromisso

S9MNC

Por mim mesma

S10FN

Por ninguém

S11MNC
S12FN

Por mim
Pela necessidade de resposta da própria tarefa
Fonte: Elaboração própria

Através das respostas desse item os participantes apontam que o controle das
tarefas é realizado por si mesmos. Como contraponto, algumas respostas apontaram
que o controle das atividades é realizado “pela chefia”, “por ninguém” e “pela
necessidade de trabalho”. A resposta “por ninguém” está convergente com o que foi
sinalizado pela participante durante a entrevista, visto que a participante se emocionou
várias vezes e alegou que não está recebendo tarefas para realizar, além de
problemas com a chefia que, segundo ela, está frequentemente ausente.
Frase 3: Em relação aos seus colegas de trabalho e equipe você se sente...
Quadro 8 – Respostas da Frase 3
PARTICIPANTE
S1MAC

RESPOSTA
Depende do caso

S2FA

Muito bem

S3MNC

Confortável

S4FA

Bem

S5FAC

Bem

S6MA

Tranquila e à vontade

S7FN

Tranquilo

S8FNC

Respeitada

S9MNC

Acolhida

S10FN

Apoiada

S11MNC
S12FN

Bem
Apoiado
Fonte: Elaboração própria
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Os complementos resultantes desta frase indicam que maioria dos servidores
se sente bem e apoiado, e apenas um servidor (S1MAC) parece confiar e se sentir
apoiado por, somente, uma parte de sua equipe. Os resultados desta frase também
convergem com o que foi relatado nas entrevistas, pois os servidores, em sua maioria,
revelaram que se sentem apoiados pelos colegas de equipe e pela chefia, assinalando
assim, que há um ambiente de colaboração.
Frase 4: Quando necessita de ajuda com o trabalho você....
Quadro 9 – Respostas da Frase 4
PARTICIPANTE

RESPOSTA

S1MAC

Peço a quem confio

S2FA

Recorro aos colegas

S3MNC
S4FA

Pede ajuda
Peço ajuda à chefia

S5FAC

Peço

S6MA

Peço ajuda/orientação

S7FN

Peço ajuda

S8FNC

Peço ajuda, sempre!

S9MNC

É prontamente ajudada

S10FN

Conto com meus colegas

S11MNC
S12FN

Solicito ajuda
Peço e tenho ajuda

Fonte: Elaboração própria

Todas as respostas para essa frase envolvem ajuda e colaboração, seja porque
o servidor respondente pede ou solicita ajuda ou porque ele se sente ajudado, o que
aponta que os participantes reconhecem que possuem apoio social dos colegas e há
uma relação de colaboração nos ambientes de trabalho nos quais encontram-se
inseridos.
Contudo, o fato de na análise documental o fator cooperação aparecer como o
fator variável mais selecionado na avaliação de desempenho, representa uma
dissonância. Se o ambiente no CEFET/RJ de fato é colaborativo, como apresentam
as frases e as entrevistas, os fatores variáveis elencados na avaliação de
desempenho não estão sendo selecionados como indicado em treinamentos e nos
documentos oficiais relativos à avaliação de desempenho nos quais a DICAP, setor
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responsável pela gestão da avaliação, sinaliza que devem ser apontados os fatores a
serem desenvolvidos.
Desta maneira, ou a avaliação de desempenho estaria sendo realizada de
forma a mascarar os fatores que precisam ser desenvolvidos, apresentando um viés
em que os fatores selecionados seriam aqueles em que os servidores já são bons ou
não precisam de desenvolvimento. Ou pode ser que as respostas “depende do caso”
da frase 3 e “peço a quem confio” da frase 4, que destoam do apontado pela maior
parte do grupo sejam, de fato, as que se aproxima da realidade e, neste sentido, os
ambientes de trabalho não seriam tão colaborativos como os servidores estariam
tentando demonstrar.
Frase 5: As informações que recebo sobre as tarefas que irei realizar são...
Quadro 10 – Respostas da Frase 5
PARTICIPANTE
S1MAC
S2FA
S3MNC
S4FA

RESPOSTA
Utilizadas
Relacionadas ao meu trabalho
Suficientes
Quase sempre adequadas

S5FAC

Claras quando definidas em equipe e confusas quando vem da chefia

S6MA

Suficientes, caso contrário, pergunto

S7FN

Claras

S8FNC

Objetivas

S9MNC

Planejadas por mim

S10FN

Dúbias

S11MNC

Fáceis

S12FN

Claras, na maioria das vezes
Fonte: Elaboração própria
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Figura 17 – Respostas da Frase 5 agrupadas pelos perfis dos participantes

Fonte: Elaboração própria com uso do software Freemind

Em resposta à frase 5 os participantes expressaram receber informações
claras, adequadas, suficientes e que se relacionam e são utilizadas às atividades
laborais, com exceção dos participantes S4FA, S5FAC e S10FN, todos da área fim,
cujas respostas sinalizam, ainda que de forma discreta, que há um problema de
comunicação com a chefia, corroborando o que foi pontuado pelos próprios também
durante as entrevistas. O servidor S5FAC também pontuou nas entrevistas que, assim
como no complemento desta frase, quando as atividades são decididas em equipe,
tendem a ser mais exitosas, inclusive quando leva a decisão da equipe para sua chefia
imediata.
As respostas à frase 5 parecem sinalizar, ainda que de forma discreta, uma
situação não muito positiva em relação à comunicação, visto que nenhum participante
demonstrou

muita

emoção

nesta

resposta.

Pelo

contrário,

as

respostas

aparentemente demonstram uma certa apatia. Considerando que o fator comunicação
foi o segundo fator mais selecionado nas avaliações de desempenho dos últimos 3
anos, talvez essas evidências sinalizem um indício de problemas na comunicação
entre as pessoas e até institucional refletidos, em alguma medida, nas informações
sobre o que se deve realizar no trabalho.
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Frase 6: Realizando meu trabalho tenho oportunidade de...
Quadro 11 – Respostas da Frase 6
PARTICIPANTE
S1MAC
S2FA

RESPOSTA
Dar exemplo
Criar

S3MNC
S4FA

Unir o útil (ajudar a Instituição) ao agradável (ganhar dinheiro)
Refinar minhas habilidades

S5FAC

Ajudar a diminuir o sofrimento das pessoas

S6MA

Fazer outras coisas

S7FN

Me desenvolver

S8FNC

Me sentir útil, colaboradora

S9MNC

Conhecer os servidores

S10FN

Ter acesso a novos conhecimentos

S11MNC
S12FN

Conhecer mais sobre a legislação
Ajudar os outros
Fonte: Elaboração própria

Analisando os complementos da frase 6, apesar das respostas estarem bem
variadas, observa-se que todos os participantes conseguem perceber e destacar
algum aspecto positivo relativo ao seu trabalho e nenhum participante sinalizou nesta
resposta algum aspecto negativo ou de sofrimento relacionado ao trabalho.
Frase 7: Durante a realização do meu trabalho meu chefe...
Quadro 12 – Respostas da Frase 7
PARTICIPANTE

RESPOSTA

S1MAC

Não me incomoda

S2FA

Me dá autonomia

S3MNC
S4FA

Trabalha
Faz seu próprio serviço

S5FAC

Está longe

S6MA

Pode me orientar ou não, caso precise

S7FN

É calmo

S8FNC

É sempre muito companheiro

S9MNC

Está presente

S10FN

Quase nunca está presente

S11MNC
S12FN

Me ajuda e orienta
Me apoia
Fonte: Elaboração própria
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Figura 18 – Respostas da Frase 7 agrupadas pelos perfis dos participantes

Fonte: Elaboração própria com uso do software Freemind

As respostas da frase 7 indicam que durante a realização do trabalho, ou o
chefe do participante também está trabalhando ou está apoiando e orientando-o em
suas tarefas. Ressalta-se as respostas dos servidores antigos, convergem com o
apontado nas entrevistas e, como destacadas na figura 18: “não me incomoda”, “me
dá autonomia”, “faz seu próprio trabalho”, “está longe” e “pode me orientar ou não,
caso precise”, podem refletir que por já trabalharem por vários anos ou na mesma
tarefa ou em atividades mais estruturadas, já possuem domínio do trabalho realizado
e não dependem ou necessitam de um apoio mais incisivo da chefia.
As respostas das frases de 1 a 7, conjuntamente com o conteúdo obtido nas
entrevistas qualitativas, no que tange aos aspectos relacionados aos recursos de
trabalho, indicam que, de forma geral, este grupo de servidores TAEs possui
autonomia de trabalho, embora não tenha se observado nenhuma grande diferença
entre os perfis dos servidores (chefes versus não chefes, novos versus antigos,
atuação na área fim versus na área meio). Já a questão do apoio social, através da
triangulação de evidências, se mostrou um tanto imprecisa dificultando, desta forma,
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a afirmação, de forma taxativa, se, para este grupo, há ou não recursos de trabalhos
suficientes como o preconizado pelo modelo JD-R.

5.3 RECURSOS PESSOAIS
Os recursos pessoais também se configuram como antecedentes do
engajamento no trabalho e foi o último elemento a ingressar na composição do modelo
teórico JD-R.
Os recursos pessoais referem-se à percepção dos indivíduos sobre sua
capacidade de controlar e impactar seu ambiente organizacional com êxito (BAKKER;
DEMEROUTI, 2014).

5.3.1

Resultados das Entrevistas

A fim de captar elementos relacionados aos recursos pessoais, na entrevista,
os servidores foram questionados sobre suas visões acerca das habilidades e
conhecimentos para realização de suas atividades. De forma geral, a maior parte dos
servidores apontou que possui as habilidades e conhecimentos para realizar seu
trabalho, mas também, que acredita sempre haver novas lições a se aprender.
Olha, eu acho que a gente sempre precisa aprender, né, nessa vida a gente
nunca sabe o suficiente, sempre precisa melhorar em todos os aspectos,
tanto técnicos quanto até na questão de gestão. (...) E assim, eu faço muito
curso, sempre que aparece alguma capacitação, algum curso, até que não
seja oferecido pelo CEFET eu sempre tô fazendo, que eu acho que a gente
precisa sempre tá aprendendo, né? (S8FNC)
Eu diria que 80% a 90% (...). Em algum momento eu preciso chegar e dizer
assim “Isso aqui eu poderia ir um pouco mais além, mas eu vou parar nesse
ponto até aqui, porque eu quero naquele outro aspecto me desenvolver
também”. (...) o que graças a Deus eu nunca faço é ficar parado como um
todo, certo? Tanto na minha vida pessoal, como profissional. (S7FN)
Claro que ninguém sabe tudo, né, mas eu tenho habilidade pra, pelo menos
aprender o que seria necessário, pras atividades que eu realizo hoje, com
certeza, e pras que potencialmente eu poderia realizar, também, eu tenho
competências de aprender o que eu não soubesse, né? (S10FN)

Alguns servidores, apesar de demonstrarem uma certa dúvida, afirmaram que
sim, que dispõem dos conhecimentos e habilidades requeridos para a realização de
suas tarefas:
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Então, eu acho que sim, né? Na parte do setor, das atribuições do setor,
assim, técnicas, como eu já estou há bastante tempo, eu tenho... acredito ter
pleno conhecimento. (S3MNC)
Olha, até agora nenhum trabalho meu voltou, então isso é um bom sinal
((risos)), vamos dizer assim e, digamos, é o tipo de coisa que você, burila
com o passar dos anos. Posso dizer que eu já não sou um novato, então a
gente tem uma experiência, eu sei as coisas que tenho que fazer, eu sei os
caminhos que tenho que fazer. (S4FA)
Olha, você me faz uma pergunta capciosa. Isso daí é uma casca de banana.
Assim, eu gostaria de ter mais, eu gostaria de ter mais, não vou ser ingênuo
de dizer, “ah não, eu não tenho”, tenho, claro. Mas eu gostaria de ter mais,
gostaria de buscar mais. (S12FN)

Outros, com perfil semelhante, novos, chefes e da área meio, demonstraram
uma certa insegurança e afirmaram que não se sentem possuidores das habilidades
e conhecimentos necessários ao desempenho de seu trabalho:
Não, sinto que sou muito nova dentro do serviço público, de idade e tempo
de serviço público (...) vejo que necessito aprender coisas novas todos os
dias, tenho a impressão de que não estou à altura do trabalho que realizo.
(S9MNC)
Não. (...) porque tenho 2 anos e 10 meses de experiência com a
Administração Pública. As pessoas que estavam no meu lugar tinham uma
experiência muito maior que a minha. (...) tô engatinhando ainda. (S11MNC)

5.3.2

Resultados do Complemento de Frases

As frases elaboradas como fonte de evidência para coleta de dados relativos
aos recursos pessoais envolviam levantamento sobre a percepção dos servidores em
relação à: habilidades e formação, dificuldades e desafios, além de aspectos relativos
à colaboração com colegas. Os resultados estão listados a seguir.
Frase 8: Pensando nas minhas habilidades e formação frente às tarefas que realizo
me sinto ...
Quadro 13 – Respostas da Frase 8
PARTICIPANTE
S1MAC
S2FA
S3MNC
S4FA

RESPOSTA
Desestimulado
Muito bem
Em desenvolvimento
Preparado

S5FAC

Bem, mas podia melhorar

S6MA

Pouco à vontade, às vezes

S7FN

Bem

108

S8FNC

Realizada

S9MNC

Pouco adequada

S10FN

Não aproveitada

S11MNC
S12FN

Realizado, porque é a minha área
Bem, mas com vontade de melhorar
Fonte: Elaboração própria

Figura 19 – Respostas da Frase 8 agrupadas pelos perfis dos participantes

Fonte: Elaboração própria com uso do software Freemind

Analisando as respostas à frase 8, apesar de alguns participantes terem
demonstrado que se sentem “pouco à vontade”, “pouco adequada”, “não aproveitada”
e até “desestimulado”, nota-se que a maioria se sente bem quando pensa na sua
formação em relação às tarefas que realiza. Os participantes S9MNC e S11MNC,
servidores novos, da área meio e chefes, indicaram, durante a entrevista, que devido
ao pouco tempo de trabalho na Administração Pública sentiam que não possuíam as
habilidades e os conhecimentos para realização das atividades. Contudo, nas frases,
somente S9MNC permaneceu nesta direção, enquanto o S11MNC afirmou, em
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contrariedade ao relatado na entrevista, que se sente realizado em trabalhar na sua
área.
A partir das respostas obtidas constata-se uma diferença nas respostas dos
servidores da área fim e da área meio. Enquanto na área fim, os servidores indicam
que, ao pensarem em suas habilidades e conhecimentos frente às atividades que
realizam, sentem-se bem, realizados e preparados (com exceção de uma servidora
que indicou se sentir não aproveitada), na área meio, acontece o contrário,
praticamente todos os servidores desta categoria apontaram alguma insegurança ou
desconforto e responderam que se percebem “pouco à vontade”, “pouco adequada”,
“desestimulado” e “em desenvolvimento”, somente um respondeu que se sente
realizado.
Esses resultados sugerem que o senso de realização decorrente do trabalho
desenvolvido, sentimento identificado entre os servidores da área fim, pode estar
atrelado à percepção dos mesmos de que suas atividades estão diretamente
relacionadas a aspectos mais relevantes para a sociedade como um todo, como a
educação e a construção social do indivíduo. Por outro lado, o trabalho da área meio
tende a ser mais generalista e de apoio o que dificulta muitas vezes que as pessoas
o enxerguem seu trabalho como parte do todo que é realizado na Instituição. Portanto,
as características de autoeficácia encontram-se mais afloradas nos servidores da área
fim. Esse resultado converge com o que foi apresentado nas entrevistas
Frase 9: Frente às dificuldades ou obstáculos no trabalho ...
Quadro 14 – Respostas da Frase 9
PARTICIPANTE
S1MAC
S2FA
S3MNC
S4FA

RESPOSTA
Tento fazer o melhor
Procuro solução
Procuro resolver o quanto antes
Procuro ajuda

S5FAC

Eu insisto, mas fico cansado

S6MA

Não consigo ver tantas

S7FN

Eu resolvo, não gosto de deixar para depois

S8FNC

Procuro dialogar com a chefia

S9MNC

Eu busco ajuda

S10FN

Me sinto estagnada

S11MNC

Procuro pesquisar ou buscar ajuda
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S12FN

Busco compartilhar / compartilho com meus colegas
Fonte: Elaboração própria

Apesar da variedade de respostas à frase 9, de forma ampla, pode-se dizer que
frente às dificuldades ou obstáculos os servidores reagem, principalmente,
procurando ajuda. Entretanto, consegue-se perceber distinções sutis, alguns
servidores mostram protagonismo e proatividade maiores, como observa-se nas
respostas elaboradas por: S1MAC, S2FA, S3MNC e S7FN, enquanto outros se
sentem estagnados ou ainda alegam não enfrentar dificuldades em seu trabalho.
Frase 10: Se estou com atividades desafiadoras no trabalho, geralmente ...
Quadro 15 – Respostas da Frase 10
PARTICIPANTE

RESPOSTA

S1MAC

Peço ajuda

S2FA

Fico tensa

S3MNC
S4FA

Fico mais concentrado
Faço o meu melhor

S5FAC

Mergulho

S6MA

Acho interessante

S7FN

Tento aprender como fazer

S8FNC

Me proponho a vencer o desafio

S9MNC

Fico ansiosa

S10FN

Realizo

S11MNC
S12FN

Ou busco ajuda ou pesquiso na legislação
Fico animado
Fonte: Elaboração própria

Afere-se nas respostas à frase 10, que alguns participantes quando se
encontram diante de atividades desafiadores, empenham-se mais para realizá-las,
como pode-se verificar nas respostas dos participantes S4FA, S7FN e S8FNC.
Cabe destacar que que algumas pessoas apresentaram relatos de
desinteresse ou desmotivação durante as entrevistas, porém nas respostas à frase 10
sinalizaram que gostam ou gostariam de realizar atividades mais desafiadoras, como
os participantes S4FA, S6MA e S10FN. Ressalta-se ainda que alguns servidores, na
resposta à esta frase, demonstraram que se sentem animados frente aos desafios,
como se observa em S5FAC, S6MA e S12FN.

111

Frase 11: Quando meus colegas estão com alguma dificuldade costumo ...
Quadro 16 – Respostas da Frase 11
PARTICIPANTE
S1MAC
S2FA
S3MNC
S4FA

RESPOSTA
Ajudar
Ajudar sempre
Ajuda-los ou procurar alguém que o faça
Ajudá-los na medida do possível

S5FAC

Ajuda-los

S6MA

Tentar ajudar a resolver

S7FN

Ajudar, até demais

S8FNC

Ajudar e entender

S9MNC

Auxiliá-los da mesma forma que sou auxiliada

S10FN

Tentar ajudar

S11MNC
S12FN

Oferecer ajuda
Oferecer ajuda, sempre
Fonte: Elaboração própria

A frase 11, trouxe como resultado uma única resposta: a colaboração, ainda
que com diversas nuances. Todos os participantes manifestaram que ajudam um
colega que esteja com alguma dificuldade, uns de forma mais enfática, outros de
forma mais branda, mas todos ajudam. Para esta frase, também se aplicam os
mesmos aspectos apontados na análise da frase 04 sobre os dados de cooperação
trazidos pela avaliação de desempenho. Se a cooperação é apontada como um fator
a ser desenvolvido pelos servidores e as frases apontam uma forte colaboração entre
os colegas, as informações oriundas das diversas fontes de evidência ficam
divergentes.
Examinando as respostas das frases 08 à 11, sobre recursos pessoais,
observa-se que o resultado dos complementos às frases convergem com o que foi
relatado durante as entrevistas. Os participantes demonstraram que se sentem bem
quando pensam na relação entre sua formação e as atividades que desempenham,
especialmente os da área fim. A maior parte do grupo tem uma visão de que seu
trabalho não é desafiador. Indicaram ainda que, ao se depararem com alguma
dificuldade, pedem ajuda. Entretanto, a questão da colaboração se apresentou como
contraditória quando se realizou a triangulação das fontes de evidência, conforme
detalhado anteriormente. Assim, os resultados apontam que frente ao proposto pelo
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modelo JD-R, os participantes estão bem, pois percebem-se detentores de recursos
pessoais como autoeficácia.

5.4 DEMANDAS DE TRABALHO
O engajamento no trabalho também é precedido pelas demandas de trabalho
que se caracterizam pelos aspectos físicos, psicológicos, sociais ou organizacionais
do trabalho que requerem algum tipo de esforço físico e ou psicológico. (DEMEROUTI
et al., 2001; SCHAUFELI; BAKKER, 2004).

5.4.1

Resultados da Entrevistas

Relativamente ao elemento demandas de trabalho, os entrevistados foram
questionados se, na realização do seu trabalho, costumam trabalhar sob pressão ou
necessitam de atender a prazos curtos e como se sentem nesta situação. Metade dos
entrevistados revelou que, de forma geral, não trabalha com prazos curtos ou sob
pressão, o que ocorre são situações eventuais que requerem uma maior celeridade
em sua realização:
Olha, eu até trabalho sob pressão, mas não é nada fora do comum, eu acho
que não é nada do outro mundo. Eventualmente chegam algumas
solicitações que têm um prazo curto pro atendimento, mas nada que seja
impossível de fazer, ou que eu seja muito pressionado a fazer. (...) Acho que
nunca aconteceu deu ter uma demanda assim, urgente de ter que virar uma
semana trabalhando naquela demanda numa intensidade alta. Existem,
assim, as coisas que são mais urgentes, mas não... acho que nunca
aconteceu uma pressão enorme por um determinado trabalho, um
determinado resultado. (S1MAC)

Como solução para estas situações pontuais de atendimento a demandas mais
urgentes, alguns informaram que costumam estender o horário de expediente, ficando
até mais tarde e outros disseram que a equipe costuma realizar algum tipo de mutirão:
Em alguns momentos sim. Sempre você tem certas urgências que
demandam pressão, principalmente perto de [citações de situações
específicas] você tem muitos prazos. Então o prazo, ele não é diretamente
[do setor], mas ele influencia demais no nosso trabalho, porque a gente
precisa dar o suporte pra outros setores, pra executar uma tarefa urgente.
Então assim, realmente de vez em quando a gente trabalha sob pressão, às
vezes eu fico um pouco até mais tarde pra poder cumprir esta demanda que
é urgente e não pode ser adiada, né? (S3MNC)
Não costuma ter muita pressão. São coisas pontuais, que se preciso, aí
geralmente se faz um mutirão (...), [para realizar com] mais velocidade, dá-se
um jeito. (S4FA)

113

Alguns entrevistados relataram que conseguem realizar suas atividades de
forma planejada e não lidam nem com prazos curtos, tampouco se sentem
trabalhando sob pressão:
S6MA: Já passei por muito aperto e muita pressão. Então, hoje minha filha,
trabalho num jardim... ((tranquilo – sussurrando)) ((risos))
P:Tranquilo e calmo igual água de poço? ((risos))
S6MA: Por aí. E bem no fundo do poço, que não bate nem vento pra dar
aquela... aquela coisinha assim, tipo, jogou pedra fazer ondinha? Nem isso.
((risos)).

Por outro lado, outros entrevistados disseram que suas atividades laborais
exigem o atendimento a prazos curtos, emergenciais e sentem que trabalham sob
pressão:
O tempo inteiro. (...) Só que as emergências continuam acontecendo, né? E
o curto prazo continua acontecendo. (S5FAC)
Mas há essa pressão, principalmente pelas situações emergenciais que se
rompem, né? A gente trabalha tempo todo ali com demandas que vem
quando você menos espera, não é muito incomum. (S7FN)

Um dos entrevistados, que trabalha com prazos curtos de maneira pontual,
além de não se sentir desconfortável nesta situação, apresentou que embora o prazo
curto não seja do setor dele, afeta o seu trabalho e ao ajudar, se sente contribuindo
para a Instituição. Expressou também que não se sentiria bem trabalhando em um
ritmo mais forte, caso isso ocorresse rotineiramente:
Até porque você está dando suporte você está ajudando numa tarefa,
ajudando alguém a solucionar alguma coisa. Você está dando base pra
alguém fazer alguma coisa. Então não sinto esse desconforto... que a gente
consegue administrar bem isso, né? Agora se fosse uma coisa diária, né,
total, muito... muito sufocante aí isso ia ficar complicado. (S3MNC)

Dos servidores que não se sentem trabalhando sob pressão, uma expressou
que prefere trabalhar nesses moldes e não saberia trabalhar sob pressão:
Pra mim é ótimo. Eu acho que eu não saberia trabalhar na pressão. Eu assim,
eu sou uma pessoa muito planejada e então tudo meu, até no particular é
visto, é pensado com antecedência né, eu trabalho muito com questão de
agenda, com metas. Então (...) isso é uma questão de preferência, eu prefiro
trabalhar assim, com planejamento, de uma forma mais tranquila, né, e aqui
tem sido assim, pra mim tem sido muito bom. (S8FNC)

Dentre os servidores que afirmaram trabalhar sob pressão, foram sinalizadas
formas diferentes de lidar emocionalmente com a situação: enquanto um,
aparentemente desgastado, descreveu a situação de forma mais emocional, o outro

114

alegou não se incomodar em trabalhar sob pressão por já estar acostumado a
trabalhar neste ritmo:
Eu respiro fundo ((risos)) e tento avaliar realmente se é um atendimento que
precisa de um atendimento emergencial mesmo, se é uma demanda que
precisa de atendimento emergencial. Se for, o meu alcance, como eu disse,
é pouco, eu vou tentar dar conta aqui, mas passar a bola pra alguma outra
coisa, algum outro setor, algum outro serviço. (S5FAC)
Olha eu não me sinto mal, talvez porque já trabalhei com vários outros
trabalhos que tive que lidar com essa pressão, (...) tô acostumado a lidar com
certa pressão, não me incomodo. (S7FN)

Outra questão, relativa às demandas de trabalho e trazida por alguns
servidores, foi a distribuição das atividades e seu volume desigual, o que foi relatado
é que os servidores mais envolvidos e comprometidos com o trabalho acabam tendo
sempre mais atividades a desenvolver do que aqueles que não estão tão interessados
em trabalhar. Alguns servidores expressaram essas situações despertam sentimento
de injustiça:
Mas, no serviço público, a tendência é você fazer o seguinte: você dar uma
atribuição pra pessoa e se a pessoa não faz, ou não te entrega no prazo,
você vai passar aquela atribuição pra uma outra pessoa que vai te entregar
no prazo e vai fazer. (...) mas é uma coisa bem injusta, né? Porque acaba
sempre quem tem mais boa vontade ou entende melhor que isso aqui é
trabalho, que acaba sendo, - entre aspas -, “prejudicado”. Mas é injusto. Fica
desequilibrado. (S1MAC)
Afeta demais [o trabalho], porque quando isso acontece alguém é obrigado a
fazer, significa que alguém vai ficar sobrecarregado, ou faz o efeito em
cascata, ou alguém fica com mais peso do que os outros, ou começa, se um
não faz eu também não faço, se o outro não faz eu também não faço, vai
chegar uma hora que ninguém vai fazer nada e o serviço vai atrasar. (S4FA)

Os servidores responderam ainda se, em suas rotinas de trabalho, defrontamse com situações que os tocam emocionalmente. A maioria dos servidores respondeu
que não há uma carga emocional significativa em seu trabalho, especialmente os
servidores que atuam na área meio. Entretanto, um dos servidores da área meio, cujo
setor atende ao público externo, inclusive aos servidores aposentados, manifestou
que há questões que o tocam emocionalmente:

Acontece porque você lida com pessoas, né? Então pessoas são sinônimos
de histórias, então você... você fica sensibilizado por várias coisas, você fica
é...emocionado, isso é... isso é normal, né? Principalmente com servidores
antigos, com histórias que eles trazem, com... alguns choram de saudade,
né? É legal ,né (...). E aí você aprende a dar valor, né, porque você vê que
está trabalhando por uma Instituição que muita gente carrega ela no coração,
né, muita coisa, muitas vidas passaram por aqui, né, você tem uma história
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muito grande por trás da Instituição. Então acho que sim, com certeza, várias
vezes já fiquei emocionado nesses seis anos. Ainda não chorei, mas já estive
prestes a... ((risos)). (S3MNC)

Alguns servidores, que atuam na área fim e se relacionam diretamente com os
alunos, relataram que enfrentam situações que envolvem aspectos emocionais de
forma mais rotineira. Ao serem questionados sobre como se sentem frente a estas
situações, demonstraram que se afetam de diferentes formas:
Bom, eu tento me manter inteiro, né? Às vezes não dá pra segurar. Já lembro
de algumas coisas, o olho já enche um pouquinho, mas eu acho que faz parte
um pouco desse processo. (...) Então, se eu me desmanchar exatamente
como ele eu acho que isso não vai funcionar muito bem. Então eu acho que
eu fico no limite assim da empatia e do ponto de apoio pra ele. Tento me
segurar. (S5FAC)
Sim, eu fico relativamente sensibilizado quando percebo alunos que estão
passando por alguma dificuldade muito grande, né? Ou quando recebo
alguma, digamos assim, alguma manifestação de carinho, de apoio também
deles, que às vezes te elogiam. (S7FN)
Não é tocam emocionalmente, mas eu acho que quase todos os casos
demandam que a gente tenha sensibilidade, eu acho que essa talvez seja a
palavra correta. Então, por isso que na rotina em si, eu acho que a
sensibilidade ela é sempre evocada ou a sensibilidade de saber, de entender
o lado do aluno. (S12FN)

Para estes servidores que afirmaram existir situações em sua rotina de trabalho
que os afetam emocionalmente também foi perguntado se estas demandas imprimiam
a eles um outro ritmo de trabalho, os entrevistados responderam que não,
normalmente não há alteração nem no ritmo nem na dinâmica de trabalho por conta
de questões que os impactam emocionalmente:
Não, eu faço, na minha cabeça assim, avaliando profissionalmente cada
situação, eu faço uma avaliação de urgência da coisa, mas, não é a
sensibilização emocional, que vai me fazer isso, necessariamente. Porque
tem algumas situações que me tocam profundamente emocionalmente, mas
são situações que não há nada que se possa fazer, que a escola não pode
fazer nada ou que o próprio aluno não pode fazer nada, é um desabafo, é...
então, não dá, não tem essa regra necessariamente, tá? (S5FAC)
Não, eu não acho que elas me imprimam um ritmo de trabalho diferente. Não
acho que altere a minha dinâmica não. (S7FN)

5.4.2

Resultados do Complemento de Frases

As frases elaboradas a fim de se coletar evidências relacionadas a aspectos
do elemento demanda de trabalho, foram elaboradas a fim de se verificar como os
servidores percebem o prazo para realização das tarefas e seu volume de trabalho,
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como também com o que os participantes precisam lidar de forma rotineira em suas
atividades de trabalho.
Frase 12: Os prazos para realização das minhas tarefas costumam ser ...
Quadro 17 – Respostas da Frase 12
PARTICIPANTE

RESPOSTA

S1MAC

Cumprido

S2FA

Razoável

S3MNC

Apertados

S4FA

Razoáveis

S5FAC

Bom, médio prazo

S6MA

Bem flexível

S7FN

Cumprido

S8FNC

Acordados com antecedência

S9MNC

De 1 mês

S10FN

Mal definidos

S11MNC
S12FN

Curtos
Variáveis
Fonte: Elaboração própria

117

Figura 20 – Respostas da Frase 12 agrupadas pelos perfis dos participantes

Fonte: Elaboração própria com uso do software Freemind

Como resposta à frase 12, os participantes apontaram, de diferentes formas,
que os prazos para realização de suas tarefas costumam ser razoáveis. Alguns
destacaram características de variabilidade e flexibilidade e a participante S8FNC foi
a única que completou a frase com algum aspecto de planejamento, salientando que
seus prazos são acordados com uma certa antecedência, o que se alinha à resposta
dada durante a entrevista, quando ela relatou que gostava de planejar suas atividades
e que não trabalhava, e nem gostaria de atuar, com prazos curtos. Já os participantes
S3MNC e S11MNC, os únicos a indicar que os prazos costumam ser curtos, são
chefes e da área meio, entretanto, isto diverge do que fora relatado na entrevista,
momento em que revelaram que o atendimento a prazos curtos eram situações
excepcionais, talvez em função da característica da própria técnica de complemento
de frases que tende a revelar percepções de forma mais espontânea.
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Frase 13: Na realização do meu trabalho preciso lidar constantemente com ...
Quadro 18 – Respostas da Frase 13
PARTICIPANTE
S1MAC
S2FA
S3MNC
S4FA

RESPOSTA
A burocracia
Pessoas
Pessoas e prazos
Pessoas

S5FAC

Com sofrimento

S6MA

Minha falta de interesse

S7FN

Antipatia

S8FNC

Atenção

S9MNC

Reclamação dos servidores

S10FN

Dificuldades de comunicação

S11MNC
S12FN

Erros dos outros
A necessidade de orientar o outro
Fonte: Elaboração própria

As respostas para essa frase foram variadas, contudo destaca-se que alguns
servidores expuseram, em resposta à frase 13, que precisam lidar, em seu trabalho,
de forma constante com aspectos negativos, como burocracia, sofrimento, antipatia,
erros e dificuldades de comunicação. O que demonstra um certo sofrimento e que
durante a realização do trabalho deparam-se constantemente com algo mais penoso.
Tal situação pode evidenciar ainda que os aspectos positivos apontados não são
superam, em alguma medida, este lado negativo que aflorou e foi trazido como
resposta nesta frase. O fato de terem apontado essas situações mais difíceis também
indica que as respostas a esta frase ocorreram de forma mais espontânea e que os
participantes se soltaram um pouco mais.
Frase 14: Meu volume de trabalho é ...
Quadro 19 – Respostas da Frase 14
PARTICIPANTE
S1MAC
S2FA

RESPOSTA
Grande
Satisfatório

S3MNC

Razoável

S4FA

Adequado

S5FAC

Maior do que gostaria
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S6MA

Pouco

S7FN

Médio

S8FNC

Razoável

S9MNC

Razoável

S10FN

Muito baixo

S11MNC

Grande

S12FN

Intenso
Fonte: Elaboração própria

Figura 21 – Respostas da Frase 14 agrupadas pelos perfis dos participantes

Fonte: Elaboração própria com uso do software Freemind

Quanto ao volume de trabalho, a maioria das respostas foi “razoável”,
“satisfatório” e “adequado”. Cabe ressaltar que dos participantes que assinalaram que
o volume de trabalho é grande ou intenso, quase todos são ocupantes de cargo de
chefia, somente 1 participante que assinalou elevado volume de trabalho não é chefe
(S12FN). Destaca-se ainda que as duas participantes (S6MA e S10FN) que disseram
que o volume de trabalho era pouco ou muito baixo atuam na área fim da Instituição.
E estes aspectos, de baixo volume de trabalho da área fim, ratificam aspectos trazidos
nas entrevistas.
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Apesar de ser esperado que os ocupantes de cargo de chefia tenham mais
volume de trabalho e responsabilidade, ao se analisar o complemento das frases 12
a 14, sobre demandas de trabalho, relacionando-os aos apontamentos contextuais de
que o servidor público não trabalha, os resultados sugerem que esses servidores
chefes estejam trabalhando com elevadas demandas de trabalho.

5.5 ENGAJAMENTO NO TRABALHO - VIGOR
A dimensão vigor, do engajamento no trabalho, é identificada por altos níveis
de energia e resiliência mental durante o trabalho, o desejo de empenhar-se com
afinco nas atividades e a perseverança frente aos obstáculos encontrados.
(SCHAUFELI; BAKKER, 2004).
Para Schaufeli et al. (2013) as pessoas engajadas sentem-se energizadas,
fortalecidas e vibrantes no trabalho, com autoconfiança e encorajadas ainda que
enfrentem algum tipo de adversidade. (SCHAUFELI et al., 2013).

5.5.1

Resultados das Entrevistas

No que diz respeito ao vigor, foi indagado aos servidores se os mesmos se
sentiam entusiasmados e animados ao realizarem seus respectivos trabalhos. Alguns
servidores sinalizaram que estão vivendo um momento de desânimo em relação ao
seu trabalho:
Não, porque a gente não... primeiro assim, de um modo geral, a gente não
tem reconhecimento. E não é só reconhecimento, o que eu queria muito da
direção da escola, era um respaldo das nossas ações, né? (S1MAC)
Muito raramente, muito raramente. Por que eu acho que as poucas atividades
que me são determinadas a serem realizadas não têm a ver com o meu cargo.
Não que tenha problema eu realizar uma atividade de complexidade inferior
algumas vezes, mas quando é a regra, não tem como ficar entusiasmada. (...)
eu sinto vontade de sair do CEFET (S10FN)

Outros se mostram animados e entusiasmados com as atividades que realizam:
Embora ele [o trabalho] não seja criativo, mas eu gosto dele. Eu tenho prazer
em fazer o que eu faço, né? Não tem um dia que eu acorde e fale, "pô, tenho
que ir pro CEFET, que chato", não tem, entendeu? Eu posso estar mais
cansado, óbvio, né, tem dia que você está menos disposto, mas não tem um
dia que eu bote a mão na cabeça e fale, "caraca, vou ter que ir pra aquele
lugar". (...) E quando eu chego aqui eu faço o que eu tenho que fazer, numa
boa, tento sempre melhorar os processos, os caminhos, os tipos de trabalho,
eu tento sempre melhorar e é isso. (S3MNC)
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Eu me sinto entusiasmado nesse sentido. É gratificante você receber uma
demanda e você conseguir harmonizar isso daí e no mesmo tempo você
imprimir a sua marca, (...)Mas assim, você poder contribuir de alguma forma
e dizer assim, “caraca, eu tava ali. Pô, legal, isso daí funcionou e a gente
chegou em uma solução disso daí”. Eu me sinto bem com isso. (S12FN)

Os servidores antigos demonstraram um pouco de desânimo e destacaram
que, com o passar dos anos, é comum que os servidores apresentem um cansaço,
que tendam a ter um desempenho diferente dos servidores mais novos, ao mesmo
tempo que apontaram que gostam ou estão satisfeitos com o trabalho que realizam.
É ((Suspiro)) pergunta difícil... digamos que agora eu tenho uma visão mais
abrangente do meu trabalho. Então... eu sei a importância dele, (...), mas eu
me sinto satisfeito com meu trabalho. (...) não tem jeito, você perde um pouco
do seu pique com o passar dos anos, não tem jeito, isso aí é com qualquer
pessoa, mas eu me sinto satisfeito com meu trabalho. (S4FA)
Sim, de modo geral, sim. Te confesso que estou em uma fase cansado. Estou
pensando até em pedir a saída da chefia em breve, mas como eu te falei, não
consigo mais me imaginar fazendo outra coisa. Gosto muito, mas, é
desgastante. (S5FAC)
Perguntinha capciosa? Cadê o divã? Olha só, assim, eu faço, não desgosto,
mas, vamos dizer que eu já tive momentos melhores. ((risos)) (...) até acho
legal, acho interessante, algumas coisas (...) eu vou fazer, eu sou paga pra
isso, tem que fazer, mas não tem aquela coisa assim... (..) hoje vejo que...
não tenho, óbvio que eu não tenho o mesmo pique. Então, isso eu acho que
tem a ver com o tempo. (S6MA)

O que se observa de forma geral é que os servidores se sentem animados e
entusiasmados com seus trabalhos, apesar de apresentarem algum aspecto de
adversidade, do tipo “me sinto animado e entusiasmado, mas...”. Trouxeram nestas
questões motivos adversativos como cansaço, desânimo relacionado a questões
pessoais, necessidade de implantação de melhorias para se sentir realizados, falta de
reconhecimento e respaldo e falta de interesse.

5.5.2

Resultados do Complemento de Frases

Para apurar aspectos relativos ao vigor, foram elaboradas frases que
objetivaram levantar pontos sobre como o servidor se sente realizando o seu trabalho,
como ele se sente quando pensa no trabalho e quando chega a hora de ir para o
trabalho.
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Frase 15: Ao realizar meu trabalho me sinto ...
Quadro 20 – Respostas da Frase 15
PARTICIPANTE
S1MAC

RESPOSTA
Útil

S2FA

Bem e motivado

S3MNC
S4FA

Útil
Bem

S5FAC

Realizado

S6MA

Livre da tarefa

S7FN

Bem

S8FNC

Realizada

S9MNC

Útil

S10FN

Bem

S11MNC
S12FN

Realizado
Útil

Fonte: Elaboração própria

Praticamente todos os participantes completaram a frase 15 afirmando que se
sente bem, útil ou realizado em seu trabalho. Somente 1 servidora (S6MA) respondeu
que se sente livre da tarefa, o que, em alguma medida, atribui um aspecto negativo
ao trabalho que é visto como algo que ela quer se livrar o mais rapidamente possível.
Dos servidores chefes que sinalizarem um maior volume de trabalho e que
costumam ter atendimento a prazos curtos, todos assinalaram que se sentem ou “útil”
ou “realizado”, ou seja, apesar das elevadas demandas de trabalho, mantêm-se
vigorosos.
Frase 16: Quando penso no meu trabalho tenho vontade de ...
Quadro 21 – Respostas da Frase 16
PARTICIPANTE
S1MAC
S2FA
S3MNC
S4FA

RESPOSTA
Buscar outro desafio
Criar
Morar na Tijuca
Ir para casa

S5FAC

Fazê-lo para sempre, com boas férias no caminho

S6MA

Ir para casa

S7FN

Ficar no CEFET/RJ, mas não no atual setor
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S8FNC

Aprender mais ferramentas para aperfeiçoá-lo mais

S9MNC

Concluir as tarefas

S10FN

Chorar e também sair do CEFET/RJ

S11MNC

Aprender mais

S12FN

Fazer o melhor
Fonte: Elaboração própria

Figura 22 – Respostas da Frase 16 agrupadas pelos perfis dos participantes

Fonte: Elaboração própria com uso do software Freemind

A frase 16 teve como resultado respostas bastante variadas. Houve servidores
que se expressaram positivamente e responderam que pensam em aprender mais,
criar e fazer o melhor, outros que se mostram mais negativos e sinalizaram que
querem buscar outro desafio, ir para casa e até, chorar e sair do CEFET/RJ. Estes
servidores que sinalizaram aspectos negativos sobre como se sentem quando
pensam no trabalho, em sua maioria são servidores antigos e não chefes. Essas
respostas à frase estão alinhadas ao que foi apresentado durante as entrevistas e
pontuaram que, com o passar do tempo, e as características do trabalho no setor
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público, os servidores tendem a se mostrar mais cansados e desanimados em relação
ao trabalho realizado.
Frase 17: Quando chega a hora de ir para o trabalho fico ...
Quadro 22 – Respostas da Frase 17
PARTICIPANTE
S1MAC
S2FA
S3MNC
S4FA

RESPOSTA
Frustrado
Bem
Desmotivado com o transporte público, mas não com o trabalho
Triste né? Quem fica feliz?

S5FAC

Com sono, acordo cedo demais

S6MA

Com preguiça

S7FN

Tranquilo

S8FNC

Tensa por acordar cedo e por conta do trânsito, mas feliz

S9MNC

Animada e ansiosa

S10FN

Animada

S11MNC
S12FN

Animado, gosto daqui
Tranquilo
Fonte: Elaboração própria
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Figura 23 – Respostas da Frase 17 agrupadas pelos perfis dos participantes

Fonte: Elaboração própria com uso do software Freemind

As respostas das frases 17 podem ser divididas, entre os que se sentem bem,
animados e tranquilos quando chega a hora de ir trabalhar e os servidores antigos
que, em sua maioria, indicaram que se sentem mal (frustrado, triste, com sono, com
preguiça). Destacam-se as respostas da participante S10FN que quando pensa no
trabalho apontou que sente vontade de chorar e sair do CEFET/RJ, mas que quando
chega a hora de ir para o trabalho fica animada.
Observando as respostas às frases 15 a 17, referentes a questões da dimensão
de engajamento no trabalho, vigor, verifica-se que praticamente a totalidade dos
servidores afirmou que sente bem, útil ou realizado em seu trabalho. Entretanto, os
servidores mais antigos apresentaram indícios de desgaste, cansaço, frustração e
desânimo. Portanto, frente ao modelo JD-R, não são observados aspectos
demonstrativos do vigor presentes da mesma forma para todo o grupo.

5.6 ENGAJAMENTO NO TRABALHO – DEDICAÇÃO
Na dimensão do engajamento no trabalho, dedicação, os indivíduos engajados
percebem-se conectados ao trabalho e entusiasmados com suas tarefas. Eles se
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importam com o que ocorre no trabalho cotidiano, atribuem significado positivo às
suas atividades e orgulham-se do que fazem. (SCHAUFELI; BAKKER, 2004;
SCHAUFELI et al., 2013).
5.6.1

Resultados das Entrevistas

Em relação à dimensão dedicação, os servidores foram questionados se
percebem seu trabalho como algo desafiador. Alguns afirmaram que as atividades que
realizam possuem características desafiadoras:
Sim é desafiador (....) Ele está sempre mudando, está sempre tendo... tem
sempre uma questão nova pra eu ter que estudar, entendeu? Sempre um
questionamento novo dessas Uneds aí, pra mim. Não. É. Não posso ficar
numa zona de conforto. Tem sempre um desafio novo. (S11MNC)
Eu duvido do que eu faço o tempo inteiro, então eu acho que isso significa
que ele é um desafio pra mim. Eu fico sempre pensando, será que eu estou
fazendo direito? (S5FAC)

Outros servidores apontaram que o trabalho que realizam é mais rotineiro e,
em decorrência disto, não o entendem como algo desafiador:
Não, desafiador ele não é, né? Mas ele é assim, o que ele pode ter um certo
ponto de desafio (...) é como aquela atração do circo dos equilibristas, né?
Daquela chinesinha cheia de pauzinho com prato girando. Então assim, o
desafio é você não deixar aquilo cair no CEFET, ou seja, você não tem que
inventar nada, mas você tem que dar sempre uma giradinha na vareta pra
não deixar o prato cair, porque se cai, vai impactar alguma coisa às vezes até
séria, então assim, este é o desafio. (...) não tem nada de novo, mas te faz
estar sempre prestando atenção, né, te faz estar sempre ligado pra não deixar
nenhum pratinho cair, né? (S3MNC)
o que eu faço de certa forma é corriqueiro, que eu não vejo desafio, (...) Sei
lá, eu acho simples porque eu faço um trabalho burocrático, uma vez ou outra
tem alguma coisa de diferente, mas, eu não vejo como um desafio. (...)“ah, é
só eu fazer isso, isso, assim, assim”. Eu não vejo nada de mistério, nada de
diferente. (S6MA)

Houve ainda os servidores que alegaram que seu trabalho possui
características sazonais e indicaram que há momentos em que o trabalho apresenta
aspectos mais desafiadores e outros que nem tanto:
Olha ((suspiro)), pode-se dizer que tem fases. Por enquanto não está, mas
eu tô com um projeto que eu tô pra fazer, que vai se tornar desafiador. (...)
Por enquanto tá uma coisa tranquila, quase monótona, mas tem uma coisa
ou outra que a gente vai mexendo com o tempo que (...) vamos dizer assim,
é desafiante. (S4FA).

Ainda no que se refere à dimensão dedicação, do conceito de engajamento no
trabalho, os servidores foram questionados sobre suas percepções de significado ou
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propósito em seu trabalho. A maioria dos servidores relatou que percebe significado
e propósito no trabalho que realiza. Destacaram também que o significado e o
propósito dos trabalhos realizados se relacionam com os alunos ou a educação.
Alguns outros servidores enfatizaram que o significado e propósito de seu trabalho
são para si próprios e para a sociedade como um todo.
Primeiro é porque eu gosto, né? Faço aquilo que eu gosto. Quando você faz
aquilo que você gosta, você entra de cabeça. Errando ou acertando, não
importa, né? E segundo que eu entendo que o trabalho que eu faço, (...) ele
soma pra melhoria da Instituição, ele soma pra melhoria do cidadão, a parte
social, entendeu? Porque quando uma escola pública, né, federal, boa, se
você faz um bom trabalho (...) você está oferecendo um trabalho de qualidade
pra quem? Pra sociedade. (...) E quando você faz um bom trabalho pra
sociedade, isso é gratificante pra você, pra sua Instituição, pra sociedade e
pro país, pro desenvolvimento, ainda mais a nível de educação. Que é a
nossa praia aqui. (S2FA)

Um servidor demonstrou dúvida não somente sobre o significado e propósito
do seu trabalho, como também a qualidade do trabalho:
Mais ou menos. ((risos)). Na teoria, vejo muito significado, muito propósito,
mas como eu falei assim, eu duvido da qualidade do meu trabalho o tempo
inteiro. Então passa muito por aí, será que eu estou conseguindo ajudar
realmente esses alunos? (...) Então eu acho que faz parte do meu esforço de
fazer um bom trabalho, é duvidar dele. Antigamente eu costumava me
incomodar com isso, mas hoje não me incomodo mais não. Eu duvido, e
duvido mesmo e tento tornar essa dúvida positiva, ao invés de ficar
lamentando ela. (S5FAC)

E uma servidora que afirmou não identificar significado nem propósito no
trabalho que realiza, alegou que existem problemas relativos à desvios de função,
falta de volume de trabalho o que afeta a sua percepção relativa à estas questões:
Porque não existe um resultado pro trabalho que é feito. Igual eu te falei,
acabo sendo desviada pra atividades mais administrativas que não precisava
nem de duas pessoas no setor (...). Então eu não vejo significado. É até uma
conversar que a gente costuma ter que, tipo assim, “pra quê que o nosso
salário tá sendo pago?”, entendeu? (S10FN)

Ainda no que tange à dimensão dedicação, do conceito de engajamento no
trabalho, foi indagado aos servidores se eles identificam relevância em suas
atividades.
É extremamente relevante. Como eu falei, se a gente não trabalhar bem, a
escola inteira é prejudicada. Todos os setores vão ser prejudicados. Então
assim, a gente está ali no meio, né... ligado a todos os setores, atendendo a
toda a escola. (...) Acho o setor relevante, fundamental para o funcionamento
da Instituição. (S3MNC)
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Um servidor explicitou que, para ele, o significado e a relevância de seu
trabalho possuem uma estreita relação, além disso, trouxe aspectos relativos ao seu
campo de atuação como profissional atuante na área de educação:
Acho que significado e relevância nesse aspecto se comunicam, o que é difícil
pra todo profissional educacional, é que você não tem como mensurar e nem
como avaliar, às vezes, em muito curto prazo, os impactos do seu fazer
educativo na pessoa, certo? Às vezes esses impactos são demorados, mas
ainda sim, às vezes a gente consegue ver uns feedbacks meio curtos, seja
porque eles nos descrevem isso, seja porque a gente observa. Então
relevância e significado tão completamente atrelados aí. Significado por como
você interpreta e relevância pelos impactos que você observa. (S7FN)

Uma servidora expressou de forma mais agressiva e dúbia sua visão acerca
da relevância de seu trabalho, ao mesmo tempo, disse perceber relevância, utilizandose de um termo chulo ao se referir às atividades que realiza:
Sim. É importante pra quem consulta né? Pra alguém vai ser importante, com
certeza. (...) A gente às vezes não vê né, muita importância, “pra que essa
merda [sic]?” Mas pra alguém vai ter importância, alguém vai tá estudando
isso, alguém vai tá fazendo mestrado. ((risos)) Então, pra essa pessoa tem
relevância. (S6MA)

Observa-se, portanto que em resposta às entrevistas, todos os servidores
relataram perceber significado e propósito em seu trabalho e o aspecto do desafio não
é visto por todos da mesma maneira, pois alguns acreditam que seu trabalho é
desafiador e outros não.

5.6.2

Resultados do Complemento de Frases

A fim de aferir as percepções dos servidores sobre como veem o seu trabalho,
o que o trabalho significa para eles e como eles acreditam que as outras pessoas
percebem o que eles fazem foram elaboradas as frases 18 a 20.
Frase 18: Vejo meu trabalho como algo ...
Quadro 23 – Respostas da Frase 18
PARTICIPANTE
S1MAC
S2FA
S3MNC
S4FA
S5FAC

RESPOSTA
Útil
Necessário
Que possui significado
Importante e necessário
Super importante
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S6MA

Obrigatório

S7FN

Bom

S8FNC

Gratificante

S9MNC

Que tenho muito a aprender, desafiador

S10FN

A ser superado, quero ir para outro desafio

S11MNC
S12FN

Legal e interessante
Desafiador
Fonte: Elaboração própria

As respostas, em complemento à frase 18, apontaram que, de forma geral, o
grupo enxerga o trabalho como algo positivo. Alguns servidores, que já sinalizaram
tanto na entrevista como nas respostas à outras frases aspectos negativos e de
desânimo com o trabalho, indicaram que veem o trabalho como obrigatório e algo a
ser superado.
Frase 19: Para mim, meu trabalho significa ...
Quadro 24 – Respostas da Frase 19
PARTICIPANTE
S1MAC
S2FA
S3MNC
S4FA

RESPOSTA
Sustento
Realização profissional e econômica
Uma parte da minha vida
Meu sustento (e um pouco de realização)

S5FAC

Ajuda ao outro

S6MA

Meu sustento

S7FN

Subsistência e desenvolvimento

S8FNC

Conquista

S9MNC

Atender solicitações

S10FN

Minha fonte de renda

S11MNC
S12FN

Muito
Realização
Fonte: Elaboração própria

As respostas à frase 19 foram bem variadas, mostrando que o trabalho possui
diferentes significados para os servidores. O destaque desta questão foram 05
servidores que disseram que o trabalho significa sustento, fonte de renda ou
subsistência. Trata-se de um ponto interessante, pois quando se fala no contexto do
surgimento do conceito de engajamento, preconiza-se que os trabalhadores,
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atualmente, enxergam o trabalho não como fonte de renda, mas como fonte de
realização, algo que queiram se dedicar e que tenha um propósito, um significado.
Além disso, buscam ter como retorno algo além do financeiro, algo que passa pelo
reconhecimento, prazer, etc.
Esse resultado nos mostra que as coisas talvez não sejam bem assim. Que na
realidade, o que se observa é que para muitos, o trabalho ainda é visto simplesmente
como fonte de receita e garantia de subsistência. Destaca-se ainda, que dos 05
servidores que assinalaram sustento como resposta, 04 já haviam apresentado traços
de desmotivação ou desânimo em várias outras frases e durante a entrevista.
Frase 20: Quando digo o que faço no trabalho para as outras pessoas elas ...
Quadro 25 – Respostas da Frase 20
PARTICIPANTE
S1MAC
S2FA
S3MNC
S4FA

RESPOSTA
Entendem bem
Acham bem interessante
Acham chato
Se surpreendem

S5FAC

Acham legal

S6MA

Ouvem

S7FN

Não entendem

S8FNC

Acham interessante

S9MNC

Não comento o que faço com as pessoas, não sou de falar muito

S10FN

Têm dificuldade de entender

S11MNC

Não entendem

S12FN

Não entendem
Fonte: Elaboração própria

Em complemento à frase 20, as respostas foram bem variadas, cerca de 05
participantes relataram que quando contam para as outras pessoas o que fazem elas
acham legal ou interessante. Três servidores apontaram como complemento que as
pessoas não entendem o que eles fazem. Desses, 02 fizeram questão de explicar à
pesquisadora o porquê desta resposta. Apesar de terem cargos diferentes, ambos os
participantes S7FN e S12FN, possuem a mesma formação: pedagogia, e disseram
que as pessoas não entendem muito bem o que um pedagogo faz.
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Observando os resultados das entrevistas e do complemento das frases 18 a
20, relativas à dimensão dedicação, verifica-se que a maioria dos participantes vê as
atividades que realiza como algo positivo e percebe que há significado no que faz,
embora alguns o enxerguem mais como algo relativo ao seu sustento. Não se
observou, na dimensão dedicação, nenhuma peculiaridade relativa a um tipo de perfil
dos entrevistados.

5.7 ENGAJAMENTO NO TRABALHO – ABSORÇÃO
Segundo Schaufeli e Bakker (2004), a terceira dimensão do engajamento no
trabalho é a absorção, que se caracteriza pelos indivíduos estarem totalmente
compenetrados, absorvidos e focados no trabalho. Tais pessoas, além de
considerarem seu trabalho desafiador e suas atividades prazerosas, de maneira que
sequer percebem o decorrer do tempo durante o trabalho, nem se afetam com as
dificuldades que eventualmente possam surgir.
5.7.1

Resultados das Entrevistas

No que se refere à absorção, os servidores foram questionados sobre sua
concentração no desempenho de suas atividades laborais. Cabe lembrar que
aspectos relativos à percepção de trabalho desafiador foram apurados e
demonstrados no item dedicação.
Alguns servidores disseram que, de uma forma geral, se concentram bem
durante a realização de suas tarefas, contudo, alegaram que eventuais situações,
características do próprio trabalho ou problemas pessoais podem afetar, em alguma
medida, sua concentração:
Então, eu tento me concentrar, né? Mas, como todos nós, acredito que de
vez em quando o pensamento ele foge, voa, né? Você acaba, uma hora ou
outra, perdendo um pouco da concentração, mas eu tento me concentrar (...).
Mas fatalmente uma hora ou outra acontece de você desconcentrar, acredito
que isso é do ser humano, né, ninguém aqui é monge budista que consegue
praticar meditação de atenção plena, acho que isso é normal, isso é do ser
humano, né? (S3MNC)
Olha, eu costumo ficar bem... depende do tipo de serviço. Às vezes você está
fazendo uma coisa que é muito monótona, então você tem que se focar
bastante pra não perder a concentração digamos assim, (...) por exemplo eu
tô fazendo agora um trabalho que é muito monótono, que eu tenho que fazer
às vezes assim, eu tenho que parar, levantar, andar um pouco, porque é uma
coisa bem chata, o que eu tô fazendo (...) requer muita concentração. Mas
em geral eu costumo ficar bem focado. (S4FA)
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Acho que depende da situação, não é uma rotina (...). Depende, não tem uma
resposta padrão. Existe um problema ou outro que vai acabar tomando a
minha cabeça e falar, “caraca, tenho resolver isso”, tem outras situações que
na maioria não. (...) o trabalho não me deixa tolhido tipo assim, “não posso
pensar nos meus problemas, os problemas de casa têm que ficar em casa”,
eu nunca ouvi isso. Eu já ouvi isso de maneira pessoal, se eu falar assim,
“olha, aqui, quando eu entro aqui meu problema pessoal fica em casa, e aí é
meu trabalho”, eu já ouvi isso de maneira muito pessoal, mas como regra de
grupo, nunca ouvi, não existe essa regra. (S12FN)

Outros demonstraram bastante dificuldade em se concentrar nas atividades
laborais, manifestando distrações de forma voluntária ou involuntariamente:
Eu não tenho poder de concentração. Eu acho que tem um pouco da minha
característica pessoal, não que eu seja uma... que eu tenha TDH. ((risos)).
(...) eu me disperso com facilidade. Admito. (S6MA)
Funciono melhor assim. Então não é que eu sou distraído contra a minha
vontade, eu me distraio na maior parte das vezes pela minha própria vontade.
Então eu oscilo assim. Tem horas que eu estou fazendo papelada, é um
trabalho superburocrático. Uma água já ajuda, uma olhada no Facebook já
ajuda, uma olhada nas noticias do dia do jornal já ajuda, uma levantada pra
pegar um telefone e ligar (...) sabe? Eu busco na minha rotina de trabalho
diária romper o tempo inteiro com as coisas que eu estou fazendo, porque eu
não aguento ficar muito tempo numa atividade especifica, então eu tento
variar assim. (S5FAC)

Alguns servidores expressaram se concentrar totalmente enquanto estão no
trabalho:
Eu sou uma pessoa muito fácil de me concentrar, se eu tiver fazendo alguma
coisa... lógico que sempre tem alguma... um aluno, alguma coisa assim, que
eu precise parar, mas nada que depois que eu retome ao trabalho, eu venha
a perder o raciocínio, alguma coisa assim, acho que não. (S8FNC)

E um servidor alegou que, apesar de algumas questões pessoais afetarem o
trabalho, também ocorre o contrário, ou seja, de fatores pessoais interferirem no
trabalho, questões relativas ao trabalho o afetam em momentos de lazer ou
descontração, fora do trabalho:
É, eu sinto que alguns problemas pessoais afetam o trabalho. (...) Consigo,
me manter sim, concentrado. É mais fácil ao contrário. ((riso)) (...) Eu
estudando e o trabalho vir me desconcentrar. (...) por exemplo, o WhatsApp,
eu procuro não...depois do meu expediente de trabalho eu não atendo mais
WhatsApp sobre trabalho. Já fica trabalho na minha cabeça, durante o meu
período de lazer, né, vamos dizer, acho que tem que ser... eu tenho que me
preocupar no momento de trabalho, nas horas que eu tô aqui dentro.
(S11MNC)
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5.7.2

Resultados do Complemento de Frases

A fim de se apurar aspectos relacionados à dimensão do engajamento no
trabalho absorção, foram elaboradas frases com o objetivo de extrair a percepção dos
participantes quanto ao transcorrer do tempo quando estão no trabalho, à sua
concentração na realização das tarefas e ao tempo que dedica às atividades laborais.
Frase 21: Quando estou no trabalho sinto que o tempo ...
Quadro 26 – Respostas da Frase 21
PARTICIPANTE
S1MAC
S2FA
S3MNC
S4FA

RESPOSTA
É desperdiçado
Passa rápido
Passa normalmente
Passa, às vezes rápido, às vezes devagar

S5FAC

Voa

S6MA

Passa rápido pois também faço o que me interessa

S7FN

Passa

S8FNC

Passa rápido

S9MNC

Antes do almoço passa depressa e depois do almoço passa devagar

S10FN

Passa rápido

S11MNC

Passa rápido

S12FN

Passa normalmente, nem rápido nem com moleza
Fonte: Elaboração própria

A maioria dos participantes, como se observa no complemento à frase 21, sente
que o tempo passa rápido, alguns ainda sinalizaram que o tempo passa normalmente.
Isso demonstra que não há, para a maioria dos servidores, indicativo de esgotamento
com o trabalho ou aspectos de sofrimento atrelados ao momento em que estão na
Instituição

trabalhando,

visto

que,

normalmente,

diante

de

uma

situação

extremamente negativa ou muito penosa, a tendência é de as pessoas sentirem que
o tempo demora muito a passar.
Apenas um servidor não completou a frase com o sentido de passagem do
tempo e indicou que, quando está no trabalho, sente que está desperdiçando seu
tempo, o que se alinha com outros momentos em que o mesmo apresentou desânimo
e frustração.
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Frase 22: Ao realizar minhas tarefas me concentro ...
Quadro 27 – Respostas da Frase 22
PARTICIPANTE
S1MAC
S2FA

RESPOSTA
Pouco
Sempre

S3MNC
S4FA

O máximo que eu posso
No serviço

S5FAC

Mais ou menos

S6MA

Pouco

S7FN

Bastante

S8FNC

Para fazer com excelência

S9MNC

Para concluí-las com êxito

S10FN

Pouco

S11MNC
S12FN

Bem
Sempre

Fonte: Elaboração própria

Apesar das respostas variadas à frase 22, nota-se que a maioria dos servidores
indicaram que se concentram bem, bastante ou sempre. Alguns destacaram que se
concentram para realizar o trabalho com êxito e excelência. Os servidores S1MAC,
S6MA e S10FN, foram os únicos que indicaram que se concentram pouco. Esses já
demonstraram, em outros momentos, especialmente durante as entrevistas,
desânimo e afirmaram que estão em um momento difícil no trabalho, seja por
desinteresse ou por alguma questão com a chefia.
Frase 23: Considero que dedico ao meu trabalho um tempo ...
Quadro 28 – Respostas da Frase 23
PARTICIPANTE
S1MAC
S2FA

RESPOSTA
Excessivo
Bom

S3MNC

Razoável

S4FA

Precioso

S5FAC

Razoável

S6MA

Ínfimo ao que poderia

S7FN

Razoável
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S8FNC

Suficiente

S9MNC

Integral, quando tô aqui estou só aqui

S10FN

Excessivo

S11MNC
S12FN

Bom
Grande
Fonte: Elaboração própria

Em complemento à frase 23, a maioria dos participantes respondeu que dedica
ao seu trabalho um tempo bom ou razoável, o demonstra que o trabalho não os
consome ou absorve de maneira excessiva ou a ponto de gerar algum tipo de
incômodo. As respostas dos servidores S1MAC, S4FA e S10FN, também
demonstraram mais uma vez que, para eles, trabalhar está sendo penoso pois
consideram que despendiam um tempo excessivo e precioso para o trabalho.
Já a servidora S6MA que acompanhou os demais servidores em algumas
outras respostas, nessa indicou que dedica um tempo ínfimo ao que poderia, o que
se alinha com o que ela relatou durante as entrevistas, de não ter volume de trabalho
o que a permite realizar, durante o expediente, outras atividades que a interessam
mais.
De modo geral, no que tange à dimensão absorção, os resultados das
entrevistas e das frases convergem. Não foram observados aspectos que
destacassem percepções de um perfil de servidores para esse elemento. Pode-se
afirmar que os servidores participantes da pesquisa não apresentam os aspectos de
absorção preconizados pelo modelo JD-R.

5.8 DESEMPENHO
O elemento desempenho, é o último componente no modelo JD-R e se
apresenta como um produto das inter-relações existentes entre os outros
componentes, recursos de trabalho, recursos pessoais, demandas de trabalho e
engajamento no trabalho.
Bendassolli e Malvezzi (2013) conceituam desempenho como um agrupamento
de comportamentos ou ações manifestadas e dependentes de nossa compreensão,
tácita ou explícita, do que é esperado.

5.8.1

Resultados das Entrevistas
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Como o objetivo de estudo está relacionado à apresentação das percepções
dos servidores quanto ao seu desempenho, não foi, em nenhuma medida, solicitado
aos servidores participantes da entrevista, nenhum indicador quantitativo ou objetivo
relacionado ao seu desempenho.
Cabe destacar que a pesquisadora também não questionou os participantes
sobre o grau, nota ou conceito recebido como resultado da avaliação de desempenho
institucional que ocorre anualmente.
A maior parte dos servidores classificou seu desempenho como sendo bom ou
razoável:
Eu acho o meu desempenho muito bom. Bom. (...) Porque eu entrego as
coisas dentro do prazo, tento fazer as coisas bem, entendeu? Com
dedicação. (S11MNC)
Razoável, eu acho que é razoável. Talvez pudesse ser melhor, reconheço.
Mas, assim, não deixo de fazer minhas coisas, eu sei que eu faço bem feito,
até determinadas tarefas eu até me envolvo mais do que outras. Né? (...)
Mas, assim, eu acho meu desempenho razoável, o que eu faço, eu sei que
eu faço bem feito, né? Eu acho que eu já conheço um pouco da máquina, um
pouco da engrenagem pra opinar ali em determinadas coisas, dar algumas
sugestões entendeu? (...)Mas, de um modo geral eu acho bem razoável, eu
sei que o que eu faço eu faço direito. (S6MA)

Outros indicaram, de pronto, que existem fatores a serem melhorados em seus
desempenhos:
Podia ser melhor, justamente por conta desses fatores assim, eu sempre
acho que a abordagem que eu estou fazendo poderia ser melhorada com
uma outra abordagem (...). Então eu acho que eu faço bem com o que eu
tenho, com os instrumentos que eu tenho, com o material que eu tenho, com
os referenciais que eu tenho, mas eu sempre penso que pode ser melhor. E
às vezes pode ser melhor não é trocar de um por outro, é acrescentar um ao
outro. Então acho que o meu desempenho podia ser melhor. (S5FAC)
Então assim, eu gostaria que meu desempenho fosse melhor, sabe? Eu acho
que eu acabo deixando a desejar. Talvez não deixe, talvez fale assim, “ah,
mas o S12FN não deixa a desejar”, talvez, é que (...) eu sempre acho que,
“poxa, de repente dá pra ser melhor”, sempre fico nesse pensamento.
(S12FN)

Um servidor preferiu utilizar questões mais objetivas, como a avaliação de
desempenho institucional e o feedback que recebe para ilustrar a percepção sobre
seu desempenho:
Considero ele bom, consigo me motivar, consigo... acho que fazer um bom
trabalho, geralmente ganho bons elogios, tenho tido boas avaliações da
chefia. (...) Mas considerando que eu tenho tido aqui também graças à Deus
nesse aspecto, (...) eu tenho tido feedback bom dos meus alunos, de outras
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pessoas de outros setores com quem eu tive que lidar, ou de professores, eu
acho que graças à Deus eu tenho tido um desempenho bom. (S7FN)

E ainda houve uma servidora que alegou não haver muito como mensurar o
seu desempenho por uma falta de atribuição de tarefas a ela:
É como eu te falei, não tem nem muito como medir meu desempenho porque
as atividades que eu faço não são coisas fixas e que tenha muito como medir.
Então por uma falta de definição de atividades, acho que fica difícil de medir
desempenho. (S10FN)

Ainda no que tange ao desempenho, os servidores foram indagados sobre
quais aspectos eles acreditam que poderiam melhorar seu desempenho. Alguns
apontaram a questão da capacitação técnica como algo a ser aprimorado:
Eu preciso melhorar, e pra ontem, essas questões assim, de informática. Eu
preciso fazer um curso, melhorar, porque às vezes a gente fica sempre
pedindo suporte e tal, e às vezes são coisas que eu sei que são simples, mas
eu não sei. Então, eu acho que eu preciso rever isso, fazer algum curso
(S8FNC)

Outros, além da questão da capacitação técnica, também acreditam que
precisam melhorar a motivação e a organização:
Aspectos técnicos (...) Organização também. Eu estava até mexendo na
minha mesa agora. Ando meio confuso. (...). Eu acho que com organização
eu vou conseguir fluir melhor nas coisas, até os atendimentos e o
desempenho técnico. (S5FAC)
Motivação, né? E algum tipo de treinamento também por receber uma
atividade muito específica. Então se tiver algum tipo de treinamento voltado
pra isso, e motivação também pra fazer. (S10FN)

E outros se apresentaram desinteressados pelo trabalho e acreditam que se
estivessem mais interesse, como consequência, o desempenho seria melhor:
Eu não sei te dizer se esse seria um aspecto a melhorar. Assim, se eu tivesse
mais interesse hoje na Instituição, no trabalho, talvez eu fizesse coisas
melhores. Mas como eu não tenho, fica difícil eu te dizer o que que eu
precisaria melhorar. (S1MAC)
Depende, vamos dizer, “ah, essa [tarefa] me interessou mais”, (...) “isso me
interessou mais então, eu posso me envolver” ((riso)) (...) Vamos dizer, talvez
eu não consiga me concentrar tanto em coisas que eu não tenho muito
interesse... sabe. Tipo, se me botar pra ler um romance e eu gostar muito, eu
vou ler aquele romance rapidinho, né, me concentrar e não sei o que, se me
colocar pra botar pra ler uma leitura técnica, de repente, eu não vou ter essa
concentração toda. Entendeu? Então, eu me disperso com facilidade. Admito.
(...) Se eu tivesse mais interesse, se fosse um assunto que me despertasse
mais interesse, mais curiosidade talvez eu correria mais atrás, eu... leria mais,
faria treinamento e tal pra poder aprender mais sobre o assunto. (S6MA)
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Um servidor acredita que existem aspecto de seu desempenho a serem
melhorados, mas não conseguiu apontar nenhum específico:
É... não sei. Deve ter ((risos)), mas eu não consigo... não consigo ver, assim.
Eu não consigo ver por que... não sei. Agora no momento não me vem à
mente, mas com certeza tem. Acho que isso você pode perguntar para os
outros servidores lá [do meu setor], que com certeza eles vão ter alguma
coisa ((risos)), pra falar que pode melhorar. (S3MNC)

Apenas um servidor destacou uma relação entre seu desempenho e o plano
de cargos, carreira e remuneração dos servidores técnico-administrativos em
educação. Para ele, é necessário melhor o reconhecimento ao trabalho das pessoas,
mas o aspecto financeiro é o que considera como mais importante. Apresentou que
se a remuneração fosse melhor, ele ficaria mais motivado a desempenhar mais e
melhor:
Eu acho que um plano de cargos e salários melhor e mais reconhecimento,
entendeu? Por parte das pessoas. (...) nos cargos e salários, pra você dar
uma motivação melhor, que nada motiva mais a pessoa do que dinheiro e,
muitas vezes é isso que motiva a pessoa, entendeu? [Mas] nosso plano de
cargo e salário é muito fraco. O cara quer ter uma [progressão], muitas vezes,
vamos dizer, a gente vai ter uma progressão agora, todo mundo correndo lá
pra se capacitar. Quer motivação melhor que isso? (S11MNC)

5.8.2

Resultados do Complemento de Frases

Para investigar pontos relativos ao elemento desempenho do modelo JD-R,
foram elaboradas as frases de 24 a 26 a fim de se obter a compreensão dos servidores
sobre a maneira com que têm realizados suas atividades, como enxergam seu
desempenho diante do que consideram esperado e aspectos de desempenho extra
papel.
Frase 24: Na minha percepção, tenho realizado minhas atividades de forma ...
Quadro 29 – Respostas da Frase 24
PARTICIPANTE
S1MAC
S2FA
S3MNC
S4FA

RESPOSTA
Correta
Satisfatória
Correta
Satisfatória

S5FAC

Desorganizada

S6MA

Razoável
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S7FN

Satisfatória

S8FNC

Competente

S9MNC

Exitosa

S10FN

Boa, na medida das minhas capacidades

S11MNC
S12FN

Eficiente e eficaz
Razoável, mas queria que fosse melhor
Fonte: Elaboração própria

Em resposta à frase 24 e alinhado ao que foi dito durante as entrevistas, os
participantes disseram que têm desempenhado suas tarefas de maneira razoável,
satisfatória e correta. Alguns percebem seus desempenhos de maneira melhor e, em
complemento à esta frase, responderam que realizam suas atividades de forma
“exitosa”, “eficiente e eficaz” e “competente”.
Somente um participante, o S5FAC, destacou um aspecto negativo do
desempenho em resposta a esta frase, ele expressou que tem desempenhado suas
atividades de forma desorganizada. O que mostra congruência com o relatado durante
a entrevista visto que ele alegou como traço que precisava melhorar, a organização.
Frase 25: Em relação ao que esperam de mim, no desempenho das minhas
atividades, sinto que ...
Quadro 30 – Respostas da Frase 25
PARTICIPANTE
S1MAC
S2FA
S3MNC
S4FA

RESPOSTA
Estou colaborando
Os objetivos são alcançados
Cumpro minhas obrigações de forma satisfatória
Posso fazer algo mais

S5FAC

Às vezes frustro meus alunos

S6MA

Às vezes esperam muito

S7FN

Estou agradando

S8FNC

Atingi a minha meta

S9MNC

Atendo às expectativas

S10FN

O meu valor é reconhecido, exceto pela minha chefia imediata

S11MNC
S12FN

Querem algo a mais de mim
Consigo responder
Fonte: Elaboração própria
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Sobre suas percepções a respeito do que é esperado sobre o desempenho no
trabalho, na frase 25, os participantes manifestaram, em sua maioria, que sentem
corresponder às expectativas. O servidor S5FAC acredita que algumas vezes frustra
seus alunos.
No item de recursos pessoais os participantes S9MNC e S11MNC, servidores
com o mesmo perfil, chefes, novos e atuação na área meio, disseram que não sentiam
possuir as habilidades e os conhecimentos necessários à realização de suas tarefas
pois tinham pouco tempo de serviço na Administração Pública. Em resposta a esta
frase, entretanto, divergiram, enquanto a servidora S9MNC disse que atende às
expectativas, sinalizando que apesar de sua insegurança, percebe que o que realiza
está em linha com o que é esperado dela. E o servidor S11MNC, apontou que sente
que querem algo a mais dele, representando essa falta de conhecimento e experiência
que também foram apontados na entrevista.
Frase 26: Se me solicitarem a realizar algo que não tenha relação com o trabalho do
meu setor ...
Quadro 31 – Respostas da Frase 26
PARTICIPANTE
S1MAC
S2FA
S3MNC
S4FA

RESPOSTA
Também faço
Aceito
Eu procuro o setor responsável
Faço o melhor possível para realizar

S5FAC

Eu digo não e explico

S6MA

Dependendo do que for, não me incomodo

S7FN

Dependendo do que for, eu faço

S8FNC

Sempre estou disposta a colaborar

S9MNC

Eu entro em contato com a minha chefia e vejo a possibilidade de fazer o trabalho

S10FN

Faço

S11MNC
S12FN

Eu tento encaminhar para o setor competente
Varia, dependendo da pessoa e do que estão pedindo, mas costumo aceitar
Fonte: Elaboração própria

A frase 26 trata do desempenho extra papel. Com exceção do participante
S5FAC, todos demonstraram, em diferentes medidas, estarem dispostos a realizar
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atividades que não possuem uma relação direta com suas atividades, alguns de forma
mais espontânea, outros de forma mais hesitante.
Analisando as respostas relativas ao elemento desempenho do modelo JD-R,
obtidas através das entrevistas e pela técnica de complemento relativa às frases 24 a
26, verifica-se que os resultados apontam na mesma direção e não se observa
nenhuma diferença de percepção entre os diferentes perfis de servidores.
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6

CAPÍTULO

VI

–

CONCLUSÕES,

RECOMENDAÇÕES

E

APLICABILIDADE
6.1 CONCLUSÕES
O objetivo principal deste estudo foi descrever como os servidores técnicoadministrativos do CEFET/RJ percebem seu nível de engajamento no trabalho com
base no modelo teórico JD-R. Para tal, buscou-se descrever todos os elementos que
caracterizam o modelo JD-R de engajamento no trabalho de Bakker e Demerouti
(2007) - recursos de trabalho, recursos pessoais, demandas de trabalho, engajamento
no trabalho e desempenho - bem como, pesquisar, na literatura, o arcabouço teórico
que balizou a presente pesquisa.
A partir das evidências oriundas das entrevistas semiestruturadas, dos
conteúdos dos complementos de frases e análise documental, analisados à luz dos
elementos do modelo JD-R, foi possível elaborar algumas conclusões, descortinadas
ao longo deste capítulo. Tais conclusões apontam pontos relevantes, não apenas para
os fins de estudos acadêmicos a respeito do tema, como também para subsidiar
reflexões e ações sobre a temática de gestão de pessoas, especialmente no contexto
da Administração Pública.
A fim de se responder à questão problema, acerca de como os servidores
percebem seu nível de engajamento com base nos elementos do modelo de Bakker
e Demerouti (2007) e aos objetivos específicos, a seguir se apresentam as
percepções e as conclusões relativas a cada elemento pesquisado.
Relativamente ao elemento recursos de trabalho, conclui-se, a partir das
evidências, que os servidores revelaram percepções positivas. Alegam que, de forma
geral, trabalham em um ambiente de colaboração, em que existem colegas a quem
recorrem quando

precisam; indicaram também que o trabalho apresenta

características de autonomia e flexibilidade de horário. Contudo, especula-se que o
que aparenta ser autonomia pode ser um reflexo de um ambiente desorganizado, sem
regras definidas, processos mapeados em que pode não existir cobranças de
resultados e responsabilidades. Para este elemento, não se observou claramente
nenhuma distinção entre os perfis de servidores (chefes e não chefes, novos e antigos
e atuação na área fim e na área meio). Em alguns momentos as evidências mostraram
dados contraditórios, que dificultam uma conclusão sobre a real percepção dos
servidores a respeito dos recursos de trabalho.

143

No que se relaciona aos recursos pessoais, também não se observou
distinções entre os perfis de participantes. A maioria dos servidores julga-se bem e
confortável ao relacionar sua formação com as atividades laborais desempenhadas,
buscam ajuda quando se deparam com algum tipo de dificuldade e, se os desafios
aparecem, costumam enfrentá-los. Alguns manifestaram bastante entusiasmo com
esse tipo de situação. Conclui-se, portanto, que os participantes da pesquisa se
percebem detentores de recursos pessoais.
No que tange às demandas de trabalho, destaca-se que a maioria dos
servidores trabalha com volume de trabalho razoável e não precisa, de maneira
habitual, lidar com pressão ou atendimento a prazos curtos. Entretanto, os servidores
chefes sinalizaram que precisam lidar com aspectos negativos do trabalho como
burocracia, reclamações e dificuldades além de relatarem um alto volume de trabalho
e o atendimento a prazos curtos. Por se tratar de função gratificada e,
consequentemente, com mais responsabilidades, não surpreende que estes
servidores se sintam com um volume de trabalho maior e um prazo menor para
atendimento às demandas. Deste modo, pode-se concluir que as demandas de
trabalho não são percebidas da mesma forma por todas as categorias de
representatividade dos servidores técnico-administrativos.
Quanto à dimensão vigor do engajamento no trabalho, conclui-se que a mesma
não é assimilada por todo o grupo de servidores da mesma maneira, visto que os
servidores antigos se percebem mais frustrados, cansados e desanimados. Cabe
destacar que essa percepção coincide com a que o os servidores novos têm sobre o
grupo dos antigos. Já a percepção dos servidores antigos varia, enquanto uns
acreditam que existem os servidores novos que são bons profissionais e os que já
entraram “de costas” para a Instituição; outros acreditam que a entrada em uma nova
oportunidade de trabalho o comprometimento e a energia para trabalhar é natural,
mas que com o passar do tempo, esses elementos se reduzem, alguns apontaram
que foi assim com eles, iniciaram no CEFET/RJ com muita energia e vontade e hoje
sentem que já não possuem o mesmo entusiasmo.
No que diz respeito à dimensão dedicação, do conceito de engajamento no
trabalho, constata-se que a maior parte dos servidores participantes da pesquisa
percebe seu trabalho de maneira positiva e enxerga relevância e significado no que
realiza. Não se observou para este elemento diferenças de percepção entre os
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diferentes perfis de servidores. É possível concluir, assim, que os servidores técnicoadministrativos percebem que possuem as características da dimensão dedicação.
Sob A ótica da dimensão absorção do engajamento no trabalho, pode-se dizer
que os servidores mantêm um nível de concentração normal, nem excessivamente
concentrados nem totalmente desconcentrados. A maior parte do grupo relatou que
se percebe concentrado, mas que, eventualmente, algumas situações fora do trabalho
podem desconcentrá-los. Consideram, ainda, que dedicam um tempo razoável para o
trabalho e que, durante o período em que estão trabalhando, o tempo passa rápido.
Pode-se concluir, portanto que os servidores não se revelam absorvidos pelo trabalho.
No que tange ao elemento desempenho, verifica-se que este grupo de
servidores técnico-administrativos do CEFET/RJ reconhece seu desempenho de
maneira positiva, em um nível bom, acreditando que seu desempenho é condizente
com o que é esperado e possuem disponibilidade para realizar trabalhos extrapapel.
A suposição inicial presumia que, mesmo que os servidores técnicosadministrativos se percebessem possuidores de recursos pessoais e que a Instituição
disponibiliza os recursos de trabalho necessários, sem excessos de demanda de
trabalho, não estariam engajados, de acordo com as três dimensões de engajamento
no trabalho: vigor, dedicação e absorção. Os resultados apontam para a convergência
com a suposição inicial pois, conforme demostrado nos parágrafos anteriores, esse
grupo de servidores técnico-administrativos demonstra que possui recursos pessoais
e recursos de trabalho, e as demandas de trabalho, de fato, não são percebidas como
elevadas, exceto para os servidores chefes, e, apesar de perceberem-se detentores
de características da dimensão dedicação, não se demonstram nem vigorosos nem
absorvidos pelo trabalho. Portanto, pelos critérios considerados para esta análise de
engajamento no trabalho, conclui-se que o engajamento deste grupo de servidores é
limitado à dimensão dedicação e não se observa aspectos presentes ou marcantes
das dimensões vigor e absorção.
Como os recursos de trabalho, como apoio social e colaboração dos colegas
podem ser transferidos e as pessoas engajadas ou não engajadas podem influenciar
as outras e o grupo, nesta pesquisa verificou-se que a chegada dos novos servidores,
especialmente após 2014, gerou um movimento de renovação e inovação. Algumas
vezes os participantes mencionaram que houve “um novo gás” para a Instituição.
Contudo, depois de decorridos três anos, alguns desses servidores novos já
demonstram menos vontade e um certo desânimo, especialmente por identificarem
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que existem alguns servidores que trabalham muito pouco ou quase nada. Nesse
sentido algumas respostas e relatos pareceram revelar até mesmo um certo
desengajamento. Outros servidores, até por se manterem em setores mais ativos e
com mais volume de trabalho, só se sentem desanimados quando percebem que a
demanda de trabalho não é exigida de todos na mesma medida.
Alguns chefes também observam tal fenômeno e assumem que, ao distribuírem
as atividades de forma desequilibrada dentre os membros de sua equipe, cometem
uma certa injustiça. Para os servidores percebidos como engajados, que trabalham e
querem trabalhar, é dado ainda mais trabalho; aos que estão desanimados ou fazem
“corpo mole”, as demandas são reduzidas, devido ao receio ou à constatação dos
chefes de que tarefa não será realizada ou não o prazo não será cumprido. Assim,
ratifica-se a visão da sociedade de que o servidor público não trabalha, a maioria
aceita isso como senso comum e, de certa forma, contribui para que esta visão sobre
o servidor público se perpetue, muito embora, ao mesmo tempo, alguns poucos
servidores percebem que realizam o trabalho na medida do que se espera de um
servidor público e se sentem ofendidos quando escutam tal tipo de comentário.
Observa-se também que os servidores que possuem baixas demandas de
trabalho e se sentem sem vigor, identificaram que seu desempenho também não está
bom. Por outro lado, os servidores, especialmente os chefes, que relataram trabalhar
com um volume de trabalho maior em atendimento a prazos menores, percebem-se
úteis, realizados e com desempenho bom e satisfatório. Os servidores chefes, apesar
de perceberem que seu trabalho possui elevada demanda e atendimento a prazos
curtos, demonstraram que, apesar das dificuldades, ainda se sentem realizando algo
de útil para a Instituição e/ou realizados profissionalmente.
O grupo de servidores participantes da pesquisa percebe-se detentor de
recursos pessoais e com um desempenho bom ou razoável, porém os aspectos
relacionados aos recursos de trabalho foram inconclusivos. Assim, considerando que
os recursos de trabalho são os antecedentes mais importantes para o engajamento e
principalmente o desempenho, especula-se que, no contexto da Administração
Pública brasileira, possam existir outros elementos que influenciem essa relação e
justifiquem a não observância de indícios das três dimensões do engajamento no
trabalho, mas somente da dimensão dedicação.
Confrontando as fontes de coleta de evidências, nota-se - sem surpresa - que
quando as atividades de trabalho são vistas pelos servidores como algo muito

146

burocrático, eles não veem o trabalho como desafiador. Os poucos servidores que
apontaram que seu trabalho era desafiador relacionaram essa característica a
questões políticas, novos perfis de alunos e com a mudança constante na legislação
que os obriga a permanecerem atualizados. Os servidores que não percebem desafio
no trabalho sinalizaram que possuem interesse em realizar algo que os movimente,
que os provoque a sair da situação em que se encontram. Especula-se que dinamizar
o trabalho, “desburocratizá-lo” e promover atividades mais interessantes e
provocativas a seus servidores talvez sejam os grandes desafios desta Instituição e
até mesmo da Administração Pública como um todo.
Com relação à mudança organizacional, sem nenhum tipo de estímulo da
pesquisadora, somente três participantes, todos com atuação na área fim, fizeram
comentários sobre o assunto durante a entrevista – sendo que dois se manifestaram
contra e um de forma indiferente. Essa também é a percepção tida por meio da
observação da pesquisadora: ou os servidores se mostram contra ou indiferentes à
mudança do CEFET/RJ para Universidade Federal. Além disso, os servidores
demonstraram pouca energia, vigor e alguns, pouca vontade de trabalhar. Conjecturase que esses são fatores que poderão gerar uma resistência e dificultar o processo
de mudança.
Por outro lado, tendo em vista os resultados observados para cada elemento
do modelo JD-R de engajamento (recursos pessoais, recursos de trabalho, demandas
de trabalho, vigor, dedicação, absorção e desempenho), estima-se que há mais
pontos que, potencialmente, facilitam do que dificultam a mudança, desde que bem
trabalhados por meio de políticas e programas de gestão de pessoas, bem como
ações de comunicação organizacional. Dentre esses fatores, existe um grupo de
novos servidores, que representam 46% do quantitativo de servidores TAEs,
percebidos pelos colegas como trabalhadores com energia, disposição, capacidade
de inovação e boa produtividade; além disso, o grupo de servidores que participou da
pesquisa se reconhece com as competências necessárias à realização de seu
trabalho. Ademais, os servidores demonstraram interesse em realizar atividades
novas e mais desafiadoras do que as que atualmente executam. Desta forma, concluise que a alta gestão pode utilizar-se de algumas intervenções, como as apontadas no
item 6.3, de modo a facilitar o processo de mudança organizacional.
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6.2 RECOMENDAÇÕES
Na presente pesquisa buscou-se investigar, sob a ótica qualitativa, a percepção
dos servidores técnico-administrativos de um Centro Federal de Educação
Tecnológica sobre o tema engajamento no trabalho na visão do modelo JD-R
(BAKKER; DEMEROUTI, 2007; 2008), que o relaciona a recursos de trabalho e
pessoais, demandas e desempenho.
Como o estudo utilizou o modelo JD-R de 2008, recomenda-se realizar
pesquisa semelhante utilizando o modelo JD-R de Bakker e Demerouti (2014) que
inclui o conceito de job crafting. Assim, seria interessante investigar se, e como, ocorre
a relação entre engajamento e esse conceito na Administração Pública,
especialmente com grupos que demonstrarem forte indícios de engajamento ou
desgaste.
Sugere-se que seja realizada um estudo quantitativo com trabalhadores de
diversas IFES da Administração Pública, tendo em vista que a presente pesquisa se
restringiu à visão de um pequeno grupo de um único órgão, a fim de averiguar se os
resultados deste estudo podem ter uma aplicação mais extensiva a esses ambientes
organizacionais.
Indica-se a aplicação de um estudo semelhante, mas com a abordagem
quantitativa em instituições de diversas áreas de atuação na Administração Pública a
fim de verificar se os resultados observados na área educacional também aparecem
e se configuram como algo comum a toda a Administração Pública ou se é específico
deste segmento.
Uma outra possibilidade é realizar estudo qualitativo semelhante em uma IFES
com características semelhantes, no que se relaciona a quantitativo de servidores e
idade, mas que não esteja passando por um processo de mudança organizacional.
Como surgiram, nos discursos dos servidores, aspectos comparativos entre a
iniciativa privada e a Administração Pública, também parece interessante realizar uma
pesquisa sobre engajamento com dois tipos de participantes, ou seja, trabalhadores
que atuam em empresas privadas e servidores de organizações públicas. Assim, se
verificaria se há diferença entre o engajamento percebido pelos trabalhadores das
duas iniciativas, bem como se há relação do engajamento no trabalho com as
características do ambiente de atuação da organização.
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6.3 APLICABILIDADE
Os resultados da presente pesquisa podem contribuir com a Instituição
especialmente na elaboração de programas e políticas relativos à gestão de pessoas
voltados ao desenvolvimento dos indivíduos, à motivação, ao incremento de
produtividade e a facilitar o processo de mudança organizacional.
Para este fim poderiam ser elaborados programas de treinamento que
envolvessem preparação para assumir um cargo de chefia e capacitações específicas
para gestores, especialmente sobre atribuir tarefas, como realizar a avaliação de
desempenho, elaborar metas e dar feedback.
Seria interessante que a Instituição também promovesse ações de
envolvimento dos servidores antigos, inclusive com políticas de planejamento
sucessório a fim de que o conhecimento tácito que estes servidores possuem não seja
perdido como ocorre, por exemplo, nos casos de aposentadoria.
O CEFET/RJ poderia promover programas de treinamentos, considerando os
fatores variáveis mais selecionados a serem desenvolvidos pelos servidores nos
últimos três anos. Inicialmente poderiam ser tratados aspectos relativos a cooperação
e comunicação, que foram os dois fatores mais selecionados e por terem mostrado
resultados um tanto controversos, o que pode ser indicativo da existência de algum
problema.
Ainda que no que tange à comunicação, a Instituição poderia promover ações
visando à melhoria da comunicação dos objetivos organizacionais relativos à
transformação do Centro em Universidade, estimulando a participação dos servidores
e redução da resistência à mudança, pois, apesar da existência de comentários sobre
a mudança organizacional, não houve uma comunicação oficial sobre a mudança e
seus impactos no trabalho de cada diretoria e departamento. Essas ações poderiam
dirimir dúvidas e fomentar a participação dos servidores na proposição de maneiras
de atuação durante o processo de mudança. Tais medidas poderiam tranquilizar os
servidores, bem como envolvê-los, e ambos os processos devem trazer resultados
positivos e minimizar a resistência à mudança.
A Instituição poderia, ainda, investir também no enriquecimento de cargos, em
um banco de talentos e na elaboração de uma política de movimentação interna a fim
de mitigar problemas de alocação inicial e adequação às atividades. Assim, os
servidores que já não encontram interesse nos trabalhos que realizam atualmente

149

teriam, de acordo com seus conhecimentos e formação, a oportunidade de vivenciar
novos desafios em sua ocupação atual ou ser alocados para trabalhar em setores em
que fossem mais bem aproveitados. Isso seria positivo tanto para Instituição, que
obteria melhores resultados, quanto para o servidor, que estaria mais motivado e
consequentemente, mais produtivo.

150

REFERÊNCIAS
ABBAD, G. S.; FREITAS, I. A.; PILATI, R. Contexto de trabalho, desempenho
competente e necessidade em TD & E. In: BORGES-ANDRADE, J. E.; ABBAD, G. S;
MOURÃO, L. (org.). In Treinamento, desenvolvimento e educação em
organizações e trabalho: fundamentos para a gestão de pessoas. Porto Alegre:
Artmed, 2006, p. 231-254.
ABRUCIO, F. L. Trajetória recente da gestão pública brasileira: um balanço crítico e a
renovação da agenda de reformas. Revista de Administração Pública-RAP, v. 41,
ed. esp., p. 67-86, 2007.
AVELINO, K. W. R. S.; SALLES, D. M. R.; COSTA, I. S. A. Collective competencies
and strategic people management: a study carried out in federal public organizations.
RAM. Revista de Administração Mackenzie, v. 18, n. 5, p. 202-228, 2017.
BAKKER, A. B. An evidence-based model of work engagement. Current Directions
in Psychological Science, v. 20, n.4, p. 265-269, 2011.
____________. The Job Demands-Resources Questionnaire. Rotterdam: Erasmus
University, 2014.
BAKKER, A. B.; ALBRECHT, S. L.; LEITER, M. P. Work engagement: further
reflections on the state of play. European Journal of Work and Organizational
Psychology, v. 20, n. 1, p. 74-88, 2011a.
____________________________________________. Key questions regarding
work engagement. European Journal of Work and Organizational Psychology, v.
20, n. 1, p. 4-28, 2011b.
BAKKER, A. B.; COSTA, P. L. Chronic job burnout and daily functioning: a theoretical
analysis. Burnout Research, v. 1, n. 3, p. 112-119, 2014.
BAKKER, A.; DEMEROUTI, E. The job demands-resources model: State of the
art. Journal of Managerial Psychology, v. 22, n. 3, p. 309-328, 2007.
__________________________. Towards a model of work engagement. Career
Development International, v. 13, n. 3, p. 209-223, 2008.

151

___________________________. Job demands–resources theory. In: Work and
Wellbeing: A Complete Reference Guide, v. 3. Published Online: John Wiley & Sons,
2014, p.1-28.
___________________________. Job demands–resources theory: Taking stock and
looking forward. Journal of Occupational Health Psychology, v. 22, n.3, p. 273-285,
2017.
BAKKER, A. B.; DEMEROUTI, E.; VERBEKE, W. Using the job demands‐resources
model to predict burnout and performance. Human Resource Management, v. 43, n.
1, p. 83-104, 2004.
BAKKER, A. B.; HAKANEN, J. J.; DEMEROUTI, E.; XANTHOPOULOU, D. Job
resources boost work engagement, particularly when job demands are high. Journal
of Educational Psychology, v. 99, n. 2, p. 274-284, 2007.
BAKKER, A. B.; SCHAUFELI, W. B.; LEITER, M. P.; TARIS, T. W. Work engagement:
An emerging concept in occupational health psychology. Work & Stress, v. 22, n. 3,
p. 187-200, 2008.
BAKKER, A. B.; Van VELDHOVEN, M.; XANTHOPOULOU, D. Beyond the demandcontrol model. Journal of Personnel Psychology, v. 9, n. 1, p. 3-16, 2010.
BAKKER, A. B.; XANTHOPOULOU, D. The crossover of daily work engagement: Test
of an actor–partner interdependence model. Journal of Applied Psychology, v. 94,
n.6, p. 1562-1571, 2009.
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977.
BENDASSOLLI, P.; MALVEZZI, S. Desempenho no trabalho: definições, modelos
teóricos e desafios. In BORGES, L. O.; MOURÃO, L (org.). O trabalho e as
organizações, Atuações a partir da Psicologia. Porto Alegre: Artmed, 2013, p. 53-84.
BERGUE, S. T. Modelos de gestão em organizações públicas: teorias e
tecnologias para análise e transformação organizacional. Caxias do Sul: Educs, ,
2011.
______________. Gestão estratégica de pessoas no setor público. São Paulo:
Atlas, 2014.

152

BORMAN, W. C.; MOTOWIDLO, S. J. Task performance and contextual performance:
The meaning for personnel selection research. Human Performance, v. 10, n. 2, p.
99-109, 1997.
BRASIL, Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm . Acesso em
02 de novembro de 2017.
_______, Decreto nº 5.707 de 23 de fevereiro de 2006. Institui a Política e as
Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta,
autárquica

e

fundacional.

Disponível

em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5707.htm. Acesso
em: 01 de agosto de 2017.
______, Lei nº 11.784 de 22 de setembro de 2008. Institui sistemática para avaliação
de desempenho dos servidores da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional.

Disponível

em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2008/lei/l11784.htm. Acesso em: 01 de agosto de 2017.
______, Decreto nº 7.133 de 19 de março de 2010. Regulamenta critérios e
procedimentos gerais a serem observados para a realização das avaliaões de
desempenho individuais e institucionais e o pagamento de gratificação de
desempenho

Disponível

em:

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2010/decreto-7133-19-marco-2010604126-normaatualizada-pe.html. Acesso em: 01 de agosto de 2017.
BRESSER PEREIRA, L. C. Crise econômica e reforma do Estado no Brasil. São
Paulo: Editora 34, 1996.
CAMPBELL, J. P; McHENRY, J. J.; WISE, L. L. Modeling the performance prediction
problem in industrial and organizational psychology. In: M. D. DUNNETTE; L. M.
HOUGH (Eds.). Handbook of industrial and organizational psychology. Palo Alto:
Consulting Psychologists, p. 313-333, 1990.
CAVAZOTTE, F. S. C. N.; MORENO JÚNIOR, V. A.; TURANO, L. M. Cultura de
aprendizagem contínua, atitudes e desempenho no trabalho: uma comparação entre
empresas do setor público e privado. Revista de Administração Pública-RAP, v. 49,
n.6, p. 1555-1578, 2015.

153

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. Metodologia científica. 6 ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2007.
COELHO JÚNIOR, F. A. Gestão do desempenho humano no trabalho: interfaces
teóricas, etapas constitutivas e implicações práticas. In Encontro de Gestão de
Pessoas e Relações de Trabalho (EnGPR), 3. Anais... João Pessoa: ANPAD, 2011.
COELHO JÚNIOR, F. A.; BORGES-ANDRADE, J. E.; SEIDL, J.; PEREIRA, A. C.
Validação Psicométrica de Medida de autoavaliação de desempenho no
trabalho. In Encontro Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração
(ENANPAD), 34. Anais ... Rio de Janeiro: ANPAD, 2010.
COSTA, I. S. A. Poder/Saber e Subjetividade na Construção do Sentido do
Teletrabalho. Tese de Doutorado (Administração). Escola Brasileira de Administração
Pública e de Empresas (EBAPE) / Fundação Getúlio Vargas (FGV). Rio de Janeiro,
2003.
CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3
ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
DE WAAL, A. A. Achieving high performance in the public sector: what needs to be
done? Public Performance & Management Review, v. 34, n. 1, p. 81-103, 2010.
DEMEROUTI, E.; BAKKER, A. B. The job demands-resources model: challenges for
future research. SA Journal of Industrial Psychology, v. 37, n. 2, p. 1-9, 2011.
DEMEROUTI, E.; BAKKER, A. B.; NACHREINER, F.; SCHAUFELI, W. B. The job
demands-resources model of burnout. Journal of Applied Psychology, v. 86, n. 3, p.
499-512, 2001.
DEMEROUTI, E.; CROPANZANO, R. From thought to action: employee work
engagement and job performance. In BAKKER, A. B.; LEITER, M. P. Work
engagement: a handbook of essential theory and research. New York: Psychology
Press, p. 147-163, 2010.
DEMEROUTI, E.; Van EEUWIJK, E.; SNELDER, M.; WILD, U. Assessing the effects
of a “personal effectiveness” training on psychological capital, assertiveness and selfawareness using self-other agreement. Career Development International, v. 16, n.
1, p. 60-81, 2011.

154

DIAS, M. A. M. J.; BORGES, R. S. G. Estilos de liderança e desempenho de equipes
no setor público. REAd-Revista Eletrônica de Administração, v. 80, n. 1, p. 200221, 2015.
DOLLARD, M. F.; BAKKER, A. B. Psychosocial safety climate as a precursor to
conducive work environments, psychological health problems, and employee
engagement. Journal of Occupational and Organizational Psychology, v. 83, n. 3,
p. 579-599, 2010.
DOOREN, W., BOUCKAERT, G.; HALLIGAN, J. Performance management in the
public sector. 2. ed. New York: Routledge, 2015.
FERRIS, G. R.; MUNYON, T. P.; BASIK, K.; BUCKLEY, M. R. The performance
evaluation context: social, emotional, cognitive, political, and relationship components.
Human Resource Management Review, v. 18, n. 3, p. 146–163, 2008.
FILIPPIM, E. S.; TURECK, V. C. O trabalho em equipe na administração pública
municipal. GESTÃO. Org-Revista Eletrônica de Gestão Organizacional, v. 6, n. 3,
2010.
FRYER, K.; ANTONY, J.; OGDEN, S. Performance management in the public
sector. International Journal of Public Sector Management, v. 22, n. 6, p. 478-498,
2009.
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
GODOI, C. K.; BANDEIRA-DE-MELO, R.; SILVA, A. b. (org.). Pesquisa qualitativa
em estudos organizacionais: paradigmas, estratégias e métodos. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2010.
GONZÁLEZ-ROMÁ, V.; SCHAUFELI, W. B.; BAKKER, A. B.; LLORET, S. Burnout and
work engagement: independent factors or opposite poles? Journal of Vocational
Behavior, v. 68, n. 1, p. 165-174, 2006.
GORGIEVSKI, M. J.; BAKKER, A. B.; SCHAUFELI, W. B. Work engagement and
workaholism: comparing the self-employed and salaried employees. The Journal of
Positive Psychology, v. 5, n. 1, p. 83-96, 2010.
HAKANEN, J. J.; BAKKER, A. B.; DEMEROUTI, E. How dentists cope with their job
demands and stay engaged: the moderating role of job resources. European Journal
of Oral Sciences, v. 113, n. 6, p. 479-487, 2005.

155

HALBESLEBEN, J. R. B; WHEELER, A. R. To invest or not? The role of coworker
support and trust in daily reciprocal gain spirals of helping behavior. Journal of
Management, v. 41, n.6, p. 1628-1650, 2015.
HOBFOLL, S. E. The influence of culture, community and the nested self in the stress
process: advancing conservation of resources theory. Applied Psychology: An
International Review, v.50, n. 3, p 337-370, 2001.
______________. Social and psychological resources and adaptation. Review of
General Psychology, v. 6, n. 4, p. 307-324, 2002.
HOOIJBERG, R.; CHOI, J. The impact of organizational characteristics on leadership
effectiveness models: An examination of leadership in a private and a public sector
organization. Administration & Society, v. 33, n. 4, p. 403-431, 2001.
HOPSTAKEN, J. F.; Van Der LINDEN, D.; BAKKER, A. B.; KOMPIER, M. A.; LEUNG,
Y. K. Shifts in attention during mental fatigue: evidence from subjective, behavioral,
physiological, and eye-tracking data. Journal of Experimental Psychology: Human
Perception and Performance, v. 4, n. 6, p. 878-889, 2016.
KAHN, W. A. Psychological conditions of personal engagement and disengagement at
work. Academy of Management Journal, v. 33, n. 4, p. 692-724, 1990.
KIM, T. G.; HORNUNG, S.; ROUSSEAU, D. M. Change-supportive employee
behavior: antecedents and the moderating role of time. Journal of Management, v.
37, n. 6, p. 1664-1693, 2011.
LEWIG, K. A.; XANTHOPOULOU, D.; BAKKER, A. B.; DOLLARD, M. F.; METZER, J.
C. Burnout and connectedness among Australian volunteers: A test of the Job
Demands–Resources model. Journal of Vocational Behavior, v. 71, n. 3, p. 429445, 2007.
LUTHANS, F.; YOUSSEF, C. M. Emerging positive organizational behavior. Journal
of Management, v. 33, n. 3, p. 321-349, 2007.
MARCONI, N. A evolução do perfil da força de trabalho e das remunerações nos
setores público e privado ao longo da década de 1990. Revista do Serviço Público,
v. 54, n. 1, p. 9-45, 2003.

156

MARQUES, A. L.; BORGES, R. S. G.; MORAIS, K. Validando um modelo de medida
de resistência à mudança em organizações públicas. In: Encontro de Gestão de
Pessoas e Relações de Trabalho (ENGPR), 3. Anais... João Pessoa: ANPAD, 2011.
MARQUES, A. L.; BORGES, R.; REIS, I. C. Mudança organizacional e satisfação no
trabalho: um estudo com servidores públicos do estado de Minas Gerais. Revista de
Administração Pública, v. 50, n. 1, p. 41-58, 2016.
MARTINS, G. A.; THEÓPHILO, C. R. Metodologia da investigação científica para
ciências sociais aplicadas. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2016.
MASLACH,

C.

Engagement

research:

Some

thoughts

from

a

burnout

perspective. European Journal of Work and Organizational Psychology, v. 20, n.
1, p. 47-52, 2011.
MASLACH, C.; JACKSON, S. E. The measurement of experienced burnout. Journal
of Organizational Behavior, v. 2, n. 2, p. 99-113, 1981.
MASLACH, C; SCHAUFELI, W. B.; LEITER, M. P. Job burnout. Annual Review of
Psychology, v. 52, n. 1, p. 397-422, 2001.
MICHEL, M. H. Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais. 3. ed. São
Paulo: Atlas, 2015.
MOYNIHAN, D. P.; PANDEY, S. K. The big question for performance management:
why do managers use performance information? Journal of Public Administration
Research and Theory, v. 20, n. 4, p. 849-866, 2010.
NADLER, D. A. Concepts for the management of organizational change. Managing
Change, v. 2, p. 85-98, 1993.
NIELSEN, K.; RANDALL, R.; YARKER, J.; BRENNER, S. O. The effects of
transformational leadership on followers’ perceived work characteristics and
psychological well-being: A longitudinal study. Work & Stress, v. 22, n.1, p. 16-32,
2008.
ODELIUS, C. C. Gestão de desempenho profissional: conhecimento acumulado,
características desejadas ao sistema e desafios a superar. In CAMÕES, M. R. S.;
PANTOJA, M. J.; BERGUE, S. T. Gestão de pessoas: bases teóricas e experiência
no setor público. Brasília: ENAP, 2010, p. 143-174.

157

OLIVEIRA, F. B.; SANT'ANNA, A. S.; VAZ, S. L. Liderança no contexto da nova
administração pública: uma análise sob a perspectiva de gestores públicos de Minas
Gerais e Rio de Janeiro. Revista de Administração Pública-RAP, v. 44, n. 6, p.
1453-75, 2010.
OSBORNE, D.; GAEBLER, T. Reinventando o governo: como o espírito
empreendedor está transformando o setor público. Brasília: MH Comunicações, 1994.
OSTROFF, C.; ATWATER, L. E.; FEINBERG, B. J. Understanding self‐other
agreement:

a

look

at

rater

and

ratee

characteristics,

context,

and

outcomes. Personnel Psychology, v. 57, n. 2, p. 333-375, 2004.
PARKER, S K.; GRIFFIN, M. A. Understanding active psychological states:
Embedding engagement in a wider nomological net and closer attention to
performance. European Journal of Work and Organizational Psychology, v. 20, n.
1, p. 60-67, 2011.
PEIXOTO, A. L. A., CAETANO, A. Avaliação de desempenho. In BORGES, L. O.;
MOURÃO, L. (org.). O trabalho e as organizações: atuações a partir da Psicologia.
Porto Alegre: Artmed, 2013, p. 528-556.
PETERSON, S. J.; LUTHANS, F.; AVOLIO, B. J.; WALUMBWA, F. O.; ZHANG, Z.
Psychological capital and employee performance: a latent growth modeling
approach. Personnel Psychology, v. 64, n. 2, p. 427-450, 2011.
RIBEIRO, C. V. S.; MANCEBO, D. O servidor público no mundo do trabalho do século
XXI. Psicologia Ciência e Profissão, v. 33, n. 1, p. 192-207, 2013.
SCHAUFELI, W. B.; BAKKER, A. B. Job demands, job resources, and their relationship
with burnout and engagement: a multi‐sample study. Journal of Organizational
Behavior, v. 25, n. 3, p. 293-315, 2004.
SCHAUFELI, W. B.; DIJKSTRA, P.; VAZQUEZ, A. C. Engajamento no trabalho. São
Paulo: Casa do Psicólogo, 2013.
SCHAUFELI, W. B.; SALANOVA, M.; GONZÁLEZ-ROMÁ, V.; BAKKER, A. B. The
measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic
approach. Journal of Happiness Studies, v. 3, n. 1, p. 71-92, 2002.

158

SEGEP. Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão. Manual de Orientação para a Gestão do Desempenho. Brasília: SEGEP,
2013.
SEIJTS, G. H.; ROBERTS, M. The impact of employee perceptions on change in a
municipal government. Leadership & Organization Development Journal, v. 32, n.
2, p. 190-213, 2011.
SILVA, J. R. G. Comunicação e Mudança em Organizações Brasileiras:
desvendando um quadro de referência sob a ótica do sujeito e da reconstrução de
identidades. Tese de Doutorado (Administração). Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro (PUC-RIO). Rio de Janeiro, 2001.
SILVA, J. R. G.; VERGARA, S. C. Sentimentos, subjetividade e supostas resistências
à mudança organizacional. Revista de Administração de Empresas, v. 43, n. 3, p.
10-21, 2003.
SIMPSON, M. R. Engagement at work: a review of the literature. International
Journal of Nursing Studies, v. 46, n. 7, p. 1012-1024, 2009.
SIQUEIRA, M. M. M.; MARTINS, M. C. F.; ORENGO, V.; SOUZA, W. S. Engajamento
no trabalho. In SIQUEIRA, M. M M. Novas medidas do comportamento
organizacional: ferramentas de diagnóstico e de gestão. Porto Alegre: Artmed, 2014,
p. 147-156.
SOUZA, V. L.; MATTOS, I. B.; SARDINHA, R. L. L. L.; ALVES, R. C. S. Gestão de
desempenho. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.
TAKAHASHI, A. R. W. (org.). Pesquisa qualitativa em administração: fundamentos,
métodos e usos no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013.
TIMS, M.; BAKKER, A. B.; DERKS, D.. The impact of job crafting on job demands, job
resources, and well-being. Journal of occupational health psychology, v. 18, n. 2,
p. 230-240, 2013.
TIMS, M.; DERKS, D.; BAKKER, A. B. Job crafting and its relationships with person–
job fit and meaningfulness: A three-wave study. Journal of Vocational Behavior, v.
92, p. 44-53, 2016.

159

Van WINGERDEN, J.; DERKS, D.; BAKKER, A. B. The impact of personal resources
and job crafting interventions on work engagement and performance. Human
Resource Management, v. 56, n.1, p. 51-67, 2017.
VERGARA, S. C. Métodos de pesquisa em administração. 6 ed. São Paulo: Atlas,
2015.
_____________. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 16 ed. São
Paulo: Atlas, 2016.
WEST, D.; BLACKMAN, D. Performance management in the public sector. Australian
Journal of Public Administration, v. 74, n. 1, p. 73-81, 2015.
XANTHOPOULOU, D.; BAKKER, A. B.; DEMEROUTI, E.; SCHAUFELI, W. B. The
role of personal resources in the job demands-resources model. International
Journal of Stress Management, v. 14, n. 2, p. 121, 2007.
__________________________________________________________. Reciprocal
relationships

between

job

resources,

personal

resources,

and

work

engagement. Journal of Vocational Behavior, v. 74, n. 3, p. 235-244, 2009.
XANTHOPOULOU, D.; BAKKER, A. B.; FISCHBACH, A. Work engagement among
employees facing emotional demands: the role of personal resources. Journal of
Personnel Psychology, v. 12, n. 2, p. 74-84, 2013.
YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman,
2015.
_______. Pesquisa qualitativa do início ao fim. Penso, 2016.

160

APÊNDICE A – Roteiro da Entrevista Qualitativa
Recursos de trabalho
 Como é sua relação com sua chefia imediata?
o E com a equipe?
Percepções sobre aspectos gerais de Engajamento
 Você percebe que em sua equipe existem servidores com diferentes níveis de
envolvimento e comprometimento com o trabalho?
o Como eles se diferenciam?


Quem consegue contaminar mais os colegas, os mais envolvidos ou os mais
desanimados?
o A que você atribui isso?

Demandas de Trabalho
 Seu trabalho impõe atendimento a prazos curtos ou trabalha sobre pressão?
o Como você se sente nessa situação?
 Seu trabalho você lida ou já lidou com situações que te tocam/tocaram
emocionalmente?
Vigor
 Se sente entusiasmado e animado a realizar o seu trabalho?
Dedicação
 Percebe seu trabalho como desafiador?
o Por quê?


Percebe o significado/propósito e a relevância do seu trabalho?
o Para quem?

Absorção
 Você se sente muito concentrado quando está trabalhando?
o Consegue esquecer as outras questões/situações de vida?
Recursos pessoais
 Você sente que possui habilidades e conhecimentos suficientes para realizar
suas atividades?
o Por quê? Exemplifique.
Desempenho
 Como você definiria seu desempenho?
o Realiza somente as atividades exclusivas do seu cargo/setor ou também
realiza outras tarefas/atribuições?
o
Quais aspectos que melhorariam seu desempenho?
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA COMPLEMENTO DE FRASES
CATEGORIAS

FRASES
1. Em meu trabalho eu tenho flexibilidade para...
2. Minhas tarefas/atividades de trabalho são controladas...
3. Em relação aos seus colegas de trabalho e equipe você se sente...

RECURSOS DE
TRABALHO

4. Quando necessita de ajuda com o trabalho você ....
5. As informações que recebo sobre as tarefas que irei realizar são...
6. Realizando meu trabalho tenho oportunidade de ...
7. Durante a realização do meu trabalho meu chefe...
8. Pensando nas minhas habilidades e formação frente às tarefas que realizo
me sinto ...

RECURSOS
PESSOAIS

9. Frente às dificuldades ou obstáculos ao meu trabalho ...
10. Se estou com atividades desafiadoras no trabalho, eu geralmente ...
11. Quando meus colegas estão com alguma dificuldade costumo ...
12. Os prazos para realização das minhas tarefas costuma ser ...

DEMANDAS DE
TRABALHO

13. Na realização do meu trabalho preciso lidar constantemente com ...
14. Meu volume de trabalho é...
15. Ao realizar meu trabalho me sinto...

VIGOR

16. Quando penso no meu trabalho tenho vontade de ...
17. Quando chega a hora de ir para o trabalho fico ...
18. Vejo meu trabalho como algo ...

DEDICAÇÃO

19. Para mim, meu trabalho significa ...
20. Quando digo o que faço no trabalho para as outras pessoas elas...
21. Quando estou trabalho sinto que o tempo ....

ABSORÇÃO

22. Ao realizar minhas tarefas me concentro...
23. Considero que dedico ao meu trabalho um tempo ...
24. Na minha percepção tenho realizado minhas atividades de forma ...

DESEMPENHO

25. Em relação ao que esperam de mim, no desempenho das minhas atividades
sinto que...
26. Se me solicitarem a realizar algo que não tenha relação com o trabalho do
meu setor...
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ANEXO I – FATORES VARIÁVEIS DE AVALIAÇÃO

