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RESUMO

As organizações públicas brasileiras enfrentam problemas relativos à motivação dos
servidores num contexto de trabalho marcado pela uniformidade e padronização,
agravado por crise econômica. O job crafting é um constructo que vem se
destacando em pesquisas internacionais e propõe que os próprios funcionários
implementem mudanças nos limites físicos, cognitivos e relacionais das suas tarefas
para aumentar sua motivação e engajamento no trabalho. O presente estudo buscou
descrever a relação entre o processo de job crafting e o engajamento no trabalho
dos servidores técnico-administrativos (TAEs) do Campus Maria da Graça do
CEFET/ RJ, com base nos elementos do modelo teórico JD-R (Job Demandsresources) de Bakker e Demerouti (2016). Na pesquisa de natureza descritiva,
utilizou-se de abordagem metodológica qualitativa, desenvolvida a partir da
adaptação de uma ferramenta quantitativa – escala job crafting de Tims, Bakker e
Derks (2012), criada para estudar o constructo baseado no modelo JD-R. A coleta
de evidências se deu através da triangulação de entrevistas semiestruturadas e
técnica de complemento de frases realizadas com 12 servidores técnicoadministrativos, além de análise documental. O tratamento e análise das evidências
foram realizados por meio da análise de conteúdo. Os resultados evidenciaram que
os servidores percebem possuir baixa demanda de trabalho e os recursos de
trabalho adequados, necessários para realização do job crafting; procuram se
desenvolver; se dedicam para possuir relacionamentos interpessoais satisfatórios; e
conseguem atribuir significado ao trabalho. Porém, essas práticas melhoram o
engajamento no trabalho apenas nas dimensões da absorção e dedicação ao
trabalho; os servidores não apresentam a dimensão vigor do engajamento no
trabalho. Os resultados sugerem que questões referentes à profusão de regras
internas e centralização das atividades do CEFET na unidade sede podem
desestimular os servidores a sentirem energia na realização de suas tarefas. A
aplicabilidade do estudo para o CEFET/ RJ se dá em termos de que a Instituição
deve promover ações que visem à descentralização de suas atividades e integração
de suas unidades para melhorar sua imagem perante os servidores. Especialmente
as organizações públicas, devem procurar alocar os servidores em áreas que
conciliem o interesse individual e profissional de cada um para promover o
comportamento de job crafting. Os gestores públicos também devem atentar ao fato
de que a profusão de regras internas pode impactar o comportamento dos
servidores de forma mais severa que a própria legislação. Além disso, é importante
destacar que o conhecimento do job crafting e da sua relação com o engajamento
no trabalho pelas organizações públicas e privadas pode incentivar práticas da
gestão de recursos humanos que estimulem esse comportamento pelos
funcionários.
Palavras-chave: Job crafting; Engajamento no trabalho; Modelo Job DemandsResources (JD-R); Administração Pública; Pesquisa Qualitativa.

ABSTRACT

Brazilian public organizations face problems related to the motivation of the
employees in a context of work marked by uniformity and standardization,
aggravated by economic crisis. Job crafting is a construct that has been standing out
in international research and proposes that employees themselves implement
changes in the physical, cognitive and relational limits of their tasks to increase their
motivation and work engagement. The present study sought to describe the
relationship between the job crafting process and the work engagement of the
technical-administrative servants (TAEs) of the Maria da Graça Campus of CEFET /
RJ, based on the elements of the theoretical model JD-R (Job Demands- resources)
by Bakker and Demerouti (2016). In the descriptive research, a qualitative
methodological approach was developed, based on the adaptation of a quantitative
tool - job crafting scale by Tims, Bakker and Derks (2012), created to study the
construct based on the JD-R model. The collection of evidence was through the
triangulation between semi-structured interviews and the sentence completions
technique performed with 12 technical-administrative servers, in addition to
documentary analysis. The treatment and analysis of the evidences were performed
through content analysis. The results evidenced that the servers perceive to have low
demand of work and the adequate work resources, necessary for accomplishment of
job crafting; seek to develop; dedicate themselves to possessing satisfactory
interpersonal relationships; and manage to assign meaning to work. However, these
practices improve engagement at work only in the dimensions of absorption and
dedication to work; the servers do not have the vigor dimension of engagement at
work. The results suggest that issues related to the profusion of internal rules and
centralization of CEFET activities in the headquarters unit may discourage servers
from feeling energized in the performance of their tasks. The applicability of the study
to CEFET / RJ occurs in terms of which the Institution should promote actions that
aim at the decentralization of its activities and integration of its units to improve its
image before the servers. Especially public organizations should seek to allocate
servers in areas that reconcile the individual and professional interest of each to
promote job crafting behavior. Public managers must also take into account the fact
that the profusion of internal rules can impact the behavior of the servers more
severely than the legislation itself. In addition, is important to highlight that the
knowledge of job crafting and its relationship with work engagement by public and
private organizations can encourage human resources management practices that
stimulate this behavior by employees.
Key words: Job crafting; Work Engagement; Job Demands Resources Model (JDR); Public Administration; Qualitative Research.
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

1.1.

APRESENTAÇÃO INICIAL
Ao longo das últimas décadas, o ritmo das mudanças econômicas e

tecnológicas vem se acelerando cada vez mais. Essas mudanças têm importantes
implicações no trabalho dos indivíduos em todo o mundo (WEF, 2018). Ao mesmo
tempo em que oferecem oportunidade aos indivíduos para desenvolverem novas
habilidades, aumentam a complexidade do trabalho. Além disso, essas mudanças
influenciam nas tendências que caracterizam a gestão contemporânea de pessoas.
Uma dessas tendências é valorização da função de recursos humanos e a conexão
de suas políticas e práticas com as prioridades estratégicas da organização
(LONGO, 2007; WEF, 2015; BOON et al., 2018).
Na Administração Pública, evidencia-se cada vez mais a importância do fator
humano para explicar os êxitos e fracassos dos governos e das organizações
públicas (LONGO, 2007; GARCIA, 2014). Contudo, as motivações e os problemas
que afetam as pessoas no trabalho são temas complexos. A esfera pública é
percebida como um ambiente de especiais dificuldades para se conseguir e se
manter a motivação no trabalho, principalmente devido a questões relacionadas à
estabilidade – da qual decorreriam acomodação e falta de compromisso com o
trabalho (VAITSMAN, 2001; LONGO, 2007; BAKKER, 2015). Diante desta situação,
os gestores públicos precisam desenvolver habilidades para administrar problemas
relativos ao ânimo dos servidores em relação às mudanças, encontrar empregados
qualificados e com orientação para resultado e enfrentar situações de altas
demandas e baixa disponibilidade de recursos.
Uma parte considerável dos problemas que as sociedades contemporâneas
transferem para os governos apresenta características de alta complexidade, e são,
em

boa

medida,

necessidades

emergentes

para

as

quais

não

existem

procedimentos conhecidos e testados de intervenção (LONGO, 2007). Nesse
contexto, esse autor acredita que a aplicação direta das tecnologias e a
implementação de processos padronizados não são mais suficientes para responder
esses problemas. É preciso gerar ideias inteligentes e para isso são necessárias
pessoas capazes de fazê-lo – ou seja, é preciso que indivíduos sejam capazes e
tenham oportunidade de inovar (LONGO, 2007).
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Um grande desafio para os gestores de recursos humanos então, seria
adaptar os funcionários a esse novo contexto de forma que, mesmo diante de
dificuldades, eles possam atribuir um novo significado ao trabalho, se desenvolver, e
melhorar o desempenho da organização. Com origem nos estudos Wrzesniewski e
Dutton (2001), o conceito de job crafting foi introduzido na literatura científica para
representar as ações que os funcionários podem fazer para mudar ativamente os
limites físicos, cognitivos e relacionais das suas tarefas no trabalho a fim de
reformular o significado e identidade do trabalho para satisfazer suas necessidades
pessoais. Petrou et al. (2012) conceituaram o job crafting como as estratégias que
as pessoas podem usar para ajustar as características de trabalho, ou seja, as
demandas e recursos de trabalho, para trabalhar de forma mais saudável e
aumentar sua motivação. Por meio do conceito, os indivíduos poderiam criar os
recursos necessários para trabalharem mais satisfeitos através da busca por
desenvolvimento, feedback de desempenho, melhoria nas relações de trabalho e
priorização das tarefas, por exemplo. Assim, os funcionários que realizam essas
alterações proativas no trabalho, são chamados de job crafters e podem
proporcionar grandes benefícios para as organizações (WRZESNIEWSKI; DUTTON,
2001). Para que os funcionários possam agir dessa forma, é importante que os
gestores procurem incentivá-los a adotarem comportamento inovador e criativo,
dando-lhes responsabilidade e feedback, no sentido de melhorar o desempenho.
Contemporaneamente, o modelo teórico mais utilizado nas pesquisas que
envolvem o conceito de job crafting no trabalho é o Job Demands-resources (JD-R)
(BAKKER; DEMEROUTI, 2014). O modelo JD-R apresenta um processo
motivacional do trabalho que relaciona demandas e recursos de trabalho, job
crafting, engajamento e desempenho no trabalho. Por meio do modelo seria possível
compreender e prever o impacto do trabalho no engajamento do empregado e
promover o funcionamento eficaz da organização. Segundo o modelo JD-R, o job
crafting é considerado, então, um caminho para promover o engajamento no
trabalho. O modelo considera que o comportamento de job crafting e o engajamento
de trabalho se influenciam mutuamente, podendo levar ao aumento do outro. O
modelo se tornou popular nos últimos 15 anos, em parte causado pelo entusiasmo
dos estudiosos sobre a nova abordagem da psicologia positiva no trabalho, em
contraste com estudos que abordavam apenas as relações do trabalho com seus
efeitos negativos, como o burnout (BAKKER; DEMEROUTI, 2016).
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O Brasil vive uma complexa conjuntura econômica, que teve início com a
crise econômica mundial em 2008 e agravada por transições governamentais,
quando foram necessárias medidas de ajuste fiscal para equilibrar as contas do país
(MANCEBO, 2017). Essa crise, combinada com a expansão qualitativa e quantitativa
da demanda por serviços públicos, desencadeia movimentos de mudanças
inclinadas ao ajuste e à economia de recursos e geram desafios crescentes
(MANCEBO, 2017). Essa conjuntura afetou as instituições federais, incluindo as
Instituições de Ensino Superior (IES), onde ocorreram cortes significativos de
orçamento que atingiram a estrutura física e acarretaram enxugamento das funções
que não fossem ligadas diretamente às atividades-fim (MANCEBO; SILVA-JÚNIOR;
OLIVEIRA, 2018; MANCEBO, 2017). A utilização eficaz de recursos públicos e a
prestação de serviços de qualidade tornam-se uma preocupação central de
governos responsáveis (BRESSER-PEREIRA; SPINK, 2007).
Apesar da perspectiva da reforma gerencial propor que a relação de emprego
seja caracterizada pela flexibilidade e diversidade, a uniformidade e padronização
que caracterizam os sistemas de gestão de recursos humanos do modelo
burocrático ainda são presentes na Administração Pública brasileira.

Como

resultado, tem-se excesso de normas e padrões reguladores do emprego público e
pouca autonomia dos dirigentes em relação à gestão de seus recursos humanos.
Além disso, a organização do trabalho é engessada, há excesso de especificação
nas tarefas, introduzindo rigidez na atribuição do trabalho, e o coletivismo nas
relações laborais se sobrepõe às demandas crescentes de segmentação e
personalização das práticas de gestão de pessoal (LONGO, 2007).
No setor da Educação, o próprio Código de Ética Profissional do Servidor
Público (BRASIL, 1994) e a legislação que dispõe sobre o Plano de Carreira dos
Técnico-administrativos (BRASIL, 2005) frisam que os servidores devem executar
suas tarefas de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores,
utilizando os recursos disponíveis pela organização. No entanto, a ideia de que o
funcionário deve seguir apenas o descrito em suas atribuições e tarefas parece
retrógada no atual contexto – mas práticas enraizadas na gestão pública exercem
uma resistência notável às tentativas de criar políticas de pessoal capazes de se
adaptar às mudanças e de contribuir para a melhora da gestão nas organizações
públicas (LONGO, 2007; TUAN, 2017). Tudo isso aumenta a necessidade de se
pensar nos muitos problemas de recursos humanos na área pública e de tentar
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buscar, contando com as pessoas, as soluções mais eficazes.
O contexto em que se encontram inseridas as instituições públicas somado às
tendências de flexibilidade e valorização dos recursos humanos tornam o estudo do
job crafting promissor. Além disso, o fato de muitas pesquisas relacionadas ao
engajamento concluírem que empregados mais envolvidos trabalham mais, de forma
mais inovadora e apresentam melhor desempenho que empregados não engajados,
desperta nas organizações o interesse em promover o engajamento dos seus
empregados (BAKKER, 2015; CULLINANE et al., 2017; WINGERDEN; BAKKER;
DERKS, 2017). O job crafting é um comportamento que permite que, mesmo diante
dessa conjuntura complexa, os indivíduos possam realizar mudanças nas suas
tarefas e relações para melhorar seu engajamento e desempenho no trabalho.
Estudar esse comportamento no contexto da administração pública torna-se
importante porque através dele os próprios servidores poderiam criar os recursos
necessários para melhorar seu engajamento e aumentar sua satisfação no trabalho.
Além disso, é importante observar se os servidores percebem o excesso de normas
e regulamentações provenientes do setor público como fatores inibidores desse tipo
de comportamento neles próprios e nas equipes.
Esta pesquisa analisou a relação do job crafting com o engajamento no
trabalho dos servidores técnico-administrativos (TAEs) do campus Maria da Graça
do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, localizado
no Rio de Janeiro. O CEFET – Maria da Graça é uma unidade descentralizada
(UNED) do CEFET-RJ e funciona há doze anos. A escolha do CEFET/ RJ para
realização da pesquisa se deve ao fato da Instituição ser reconhecida pelo ensino
público de qualidade e encontrar-se num período de expansão devido à meta
institucional de transformação do centro em universidade tecnológica. Além disso, o
fato de a pesquisadora ser servidora da instituição facilitou o acesso às informações.
Neste contexto atual de crise e de redução de orçamento – especialmente para
despesas correntes e infraestrutura - surgem indagações sobre o que os servidores
fazem para criar seus próprios recursos e melhorar o seu engajamento no trabalho,
caracterizando o comportamento de job crafting. Esse tipo de comportamento na
administração pública representaria um avanço em direção ao modelo gerencial, que
apoia a flexibilidade e a priorização dos resultados nas organizações públicas.
Frente ao exposto e com vistas a compreender melhor tais processos,
apresenta-se a questão problema desta pesquisa:
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1.2

QUESTÃO PROBLEMA
Como pode ser descrita a relação entre o processo de job crafting e o

engajamento no trabalho dos servidores técnico-administrativos (TAEs) do Campus
Maria da Graça do CEFET/ RJ, com base no modelo teórico JD-R (BAKKER;
DEMEROUTI, 2014; 2016)?

1.3
1.3.1

OBJETIVOS
Objetivo Principal
O objetivo deste estudo é descrever a relação entre o processo de job crafting

e o engajamento no trabalho dos servidores técnico-administrativos (TAEs) do
Campus Maria da Graça do CEFET/ RJ, com base no modelo teórico JD-R
(BAKKER; DEMEROUTI, 2014; 2016).

1.3.2

Objetivos intermediários
A fim de alcançar o objetivo principal desta pesquisa, torna-se necessária a

consecução dos objetivos intermediários discriminados a seguir:
 Descrever as características do contexto de trabalho que podem
influenciar na motivação para o comportamento de job crafting;
 Descrever a percepção dos servidores acerca das técnicas do job
crafting: alteração nos limites das tarefas, das relações e dos aspectos
cognitivos do trabalho;
 Descrever como os servidores percebem a relação da gestão de recursos
humanos, e das regras e legislações da gestão pública com as suas
práticas de job crafting no trabalho;
 Analisar se há ocorrência do processo do job crafting por meio dos efeitos
de causa invertida e dos efeitos multiplicadores do constructo.

1.4

SUPOSIÇÃO INICIAL
O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca -

Campus de Maria da Graça – RJ (CEFET – Maria da Graça), desde o ano de 2014
passa por um processo de expansão. Essa expansão refere-se ao aumento do
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número de cursos, servidores, e alunos da instituição. Devido à realização de
concurso público naquele mesmo ano, o número de servidores que ingressaram na
instituição

corresponde

a

aproximadamente

30%

do

quadro

atual.

Concomitantemente ao aumento do número de servidores, ocorreu a abertura de
novos cursos de educação superior e tecnológica, devido à tentativa de alcançar a
meta institucional de transformação do Centro em Universidade Tecnológica.
Ao mesmo tempo em que se iniciou esse projeto de crescimento do Campus,
o governo federal vem vivendo uma complexa conjuntura econômica que afetou as
instituições federais de ensino, através de cortes no orçamento oriundo da União.
Foram necessárias então, medidas de ajuste para equilibrar as contas do país.
Nesse contexto, a suposição inicial é que diante da atual conjuntura
econômica do país, os servidores técnico-administrativos do CEFET, embora
possuidores de recursos pessoais e de trabalho necessários, e ainda diante de
reduzida demanda de trabalho (SANTOS, 2018), sentem-se desestimulados a
realizarem alterações nas suas tarefas e relacionamentos, que caracterizam o
comportamento do job crafting, para melhorar o seu engajamento no trabalho.

1.5.
1.5.1

RELEVÂNCIA
Relevância Organizacional/ Social
Os funcionários de uma organização podem modificar seus recursos e

demandas de trabalho por meio da alteração dos limites de suas tarefas, de suas
relações no trabalho ou ainda dos limites cognitivos no trabalho. Esse processo
onde os colaboradores moldam seu próprio trabalho é referido como job crafting
(WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2001). Através desse processo, os funcionários
reformulam o significado e identidade do trabalho para satisfazer suas necessidades
pessoais ou de trabalho através de mudanças no design ou no ambiente social do
trabalho. Isso significa que quando os recursos de trabalho são poucos e as
demandas são elevadas, os funcionários usam sua iniciativa pessoal para modificar
o ambiente de trabalho (BAKKER, 2015).
As organizações são frequentemente confrontadas com a questão de como
melhorar, não somente o desempenho, mas o engajamento e os estados positivos
em relação ao trabalho, cuidando e promovendo a saúde mental dos trabalhadores.
O job crafting é um constructo promissor, que tem contribuído para a compreensão
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dos mecanismos e processos envolvidos na otimização das relações entre
demandas e recursos do trabalho, sendo considerado um comportamento
importante para diferentes desfechos positivos, como o engajamento no trabalho, o
bem-estar individual, o desempenho e a atribuição de sentido e propósito no
trabalho (DEMEROUTI, 2014). O foco no engajamento pode beneficiar não só o
indivíduo, mas também oferecer vantagem à organização (BAKKER et al., 2008).
Estudar o job crafting no serviço público é importante porque os servidores
engajados se dedicam mais pelo bem da sociedade e tendem a lidar melhor com
fatores estressantes no trabalho (BAKKER, 2015). Mesmo diante da atual crise
econômica em que o Brasil se encontra (MANCEBO, 2017), é possível desenvolver
o job crafting nas instituições públicas, através do comportamento autoiniciado de
mudança de certos aspectos do trabalho pelos servidores que desejam alinhá-lo
com suas próprias preferências e motivações (WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2001).
Ademais, esse tipo de comportamento, ao mesmo tempo em que pode ser invisível
para os gestores, pode proporcionar muitos benefícios para o bem-estar e
desempenho na organização (WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2001).
Através do job crafting é possível que os indivíduos façam uso de recursos
limitados no trabalho de maneira criativa (WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2001). Além
disso, os servidores com maior nível de motivação pró-social (GRANT, 2007) têm
melhor desempenho e tendem a se comportar com cidadania organizacional,
exercendo serviços voluntários e ajudando os colegas no trabalho (BAKKER, 2015).
Isso significa que quando o servidor percebe que seu trabalho é mais significativo
para os destinatários dos serviços (GRANT, 2007), ele fica mais propenso a investir
seus recursos nele e se envolver no processo de job crafting (BAKKER, 2015).
No contexto público, torna-se interessante pesquisar se os servidores
percebem a gestão de recursos humanos como incentivadora ou inibidora do
comportamento do job crafting, haja vista o excesso de normas e regulamentos
existentes. É importante questionar também se a prática do job crafting na
administração pública é entendida pelos servidores, em alguns casos, como um
comportamento que pode comprometer questões legais ou regulamentares,
colocando em risco a organização.
Diante do exposto, este estudo pretende contribuir para o entendimento de
como o processo de job crafting é percebido pelos servidores públicos a fim de
desvendar se esse comportamento melhora o engajamento do indivíduo no trabalho.

23

1.5.2

Relevância Acadêmica
Muitos estudos já mostraram que altos níveis de recursos e demandas

desafiadoras de trabalho conduzem a mudanças benéficas no trabalho dos
empregados em organizações de diversos setores (SANTOS, 2018; PETROU et al.,
2012; SCHAUFELI; BAKKER, 2004). No entanto, poucos trabalhos descreveram
como os próprios funcionários podem influenciar essas características do trabalho
(TIMS; BAKKER; DERKS, 2012).
Apesar do conceito de job crafting ter sido proposto em 2001, ele é
considerado atual por muitos pesquisadores, pois não foi estudado na proporção
merecida dentro do contexto organizacional brasileiro (DEVOTTO; MACHADO,
2017). No Brasil, o constructo foi relacionado com a construção coletiva de
significado do trabalho por meio de mudança nas tarefas (MELO; DOURADO, 2018),
mas não foram encontrados estudos que o relacionam com o engajamento no
trabalho. Nas pesquisas internacionais, o tema tem tido grande relevância nos
últimos anos devido a sua relação com o bem-estar do empregado na organização
através da sua abordagem pelo modelo JD-R (DEVOTTO; MACHADO, 2017). Além
disso, as evidências de pesquisa vêm mostrando que o job crafting se relaciona
positivamente com o comportamento proativo, engajamento e desempenho do
empregado (BAKKER; VAN VELDHOVEN; XANTHOPOLOU, 2010; TIMS; BAKKER;
DERKS, 2012; 2015; WINGERDEN; BAKKER; DERKS, 2017).
As pesquisas empíricas relacionadas ao constructo concentram-se em
poucos países da Europa e nos Estados Unidos e as publicações são feitas em
jornais bem qualificados variados das áreas de psicologia, comportamento
organizacional e recursos humanos. A novidade do constructo e ausência de nichos
de publicação são considerados fatos favoráveis para a produção cientifica do job
crafting (DEVOTTO; MACHADO, 2017). Evidencia-se a ausência de autores com
filiação institucional em países latino-americanos e especificamente no Brasil, pois
não foi possível encontrar pesquisas empíricas que estudam o comportamento do
job crafting na Administração Pública por meio do modelo JD-R.
Ademais, esta pesquisa investiga o conceito através da abordagem
qualitativa, diferindo da maioria das pesquisas que utilizam o método quantitativo.
Acredita-se que essa tendência em utilização da abordagem quantitativa, após o
desenvolvimento de escalas de medição do constructo, poderá fazer com que se
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percam de vista novos insights sobre o job crafting.

A abordagem qualitativa é

importante quando se refere a um constructo da psicologia organizacional, pois é
orientada à descoberta e ao refinamento de constructos. Para isso, a escala
genérica do job crafting, utilizada em parte das pesquisas atuais, será adaptada
considerando características específicas do local a ser estudado.

1.6.
1.6.1.

DELIMITAÇÃO
Delimitação Geográfica
A pesquisa limitou-se, geograficamente, ao Campus Maria da Graça do

CEFET/ RJ, localizado no município do Rio de Janeiro, Brasil.

1.6.2.

Delimitação Temporal
A pesquisa foi realizada a partir da entrevista com 12 (doze) servidores

técnico-administrativos em educação, que também preencheram um formulário de
complemento de frases. A coleta de evidências foi realizada nos meses de
novembro de 2018 e janeiro de 2019 e a análise dos resultados e a elaboração das
conclusões, no período de janeiro e fevereiro de 2019.

1.6.3.

Delimitação Teórica
A pesquisa se limitou ao estudo da relação entre recursos e demandas de

trabalho, job crafting e engajamento, sob a abordagem do modelo teórico JD-R
(BAKKER; DEMEROUTI, 2014).
Não foi estudado o processo de desenvolvimento do burnout proposto pelo
modelo JD-R, que se volta para estudos da saúde do indivíduo. Além disso, o estudo
não aborda o conceito de job crafting na forma de processo de intervenção,
realizados geralmente em estudos longitudinais, onde os gestores tentam criar um
ambiente favorável ao desenvolvimento do comportamento através de treinamento.
O referencial teórico versa sobre o conceito de job crafting, o modelo JD-R,
engajamento no trabalho, bem como aspectos relativos à gestão pública brasileira
que possam dificultar ou facilitar o processo de job crafting.
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CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO

2.1

JOB CRAFTING
O conceito de job crafting foi proposto em 2001 por Wrzesniewski e Dutton

(2001) e se refere às mudanças físicas e cognitivas que indivíduos fazem nos limites
da tarefa e nos limites relacionais do trabalho. Essas configurações da tarefa e das
relações mudam o design e ambiente social do trabalho, o que por sua vez, altera os
significados e a identidade do trabalho. O job crafting pode ser definido ainda como
as mudanças proativas que os funcionários fazem em suas demandas e recursos de
trabalho (TIMS; BAKKER; DERKS, 2012). Devido provavelmente à ausência de
trabalhos relacionados no Brasil, o termo não foi traduzido para a literatura cientifica
brasileira (DEVOTTO; MACHADO, 2017), optando-se por utilizar a expressão
original em inglês.
A perspectiva dos autores criadores do conceito é baseada em suposições do
construcionismo social que colocam ênfase na capacidade psicológica do indivíduo
no mundo experiencial (GERGEN, 1994). Assim, de acordo com Wrzesniewski e
Dutton (2001), mesmo os trabalhos mais rotineiros e restritos podem ser
influenciados de alguma forma pelos funcionários que ativamente desempenham
mudanças nas tarefas e relações que compõem o trabalho. Esses funcionários
foram denominados “job crafters” ou criadores de trabalho pelos autores. O job
crafting é principalmente uma atividade a nível individual, em que o empregado
decide como e quando moldar suas tarefas e interações. Segundo Devotto e
Machado (2017), as perspectivas do job crafting visam compreender os ajustes
informais realizados proativamente de “baixo para cima” pelos empregados, para
moldar e redefinir o trabalho através da alteração de suas fronteiras de forma a
alinhá-lo às suas preferências e interesses.
O efeito dessas mudanças nos aspectos cognitivos, nas tarefas ou relações
do trabalho é a alteração do significado e identidade do trabalho pelos empregados
(WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2001). Dessa forma, o significado do trabalho referese ao entendimento da finalidade do trabalho ou ainda o que os indivíduos acreditam
que é conseguido através dele (BRIEF; NORD, 1990). Os funcionários acreditam
que um trabalho é significativo à medida que ele atende a um propósito importante.
A significação do trabalho está associada a benefícios relacionados ao trabalho
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como aumento da satisfação, motivação e desempenho (BERG; DUTTON;
WRZESNIEWSKI, 2013). Embora o job crafting produza efeitos benéficos no
funcionário, ele também pode produzir efeitos indesejáveis. Isto ocorre quando o
comportamento de job crafting não produz os efeitos esperados, resultando em
circunstâncias de arrependimento, estresse ou frustração no trabalho (BERG;
DUTTON; WRZESNIEWSKI, 2013).
A identidade do trabalho é a forma como os indivíduos se definem no trabalho
e a forma como descrevem os atributos e a concepção mais holística que têm de si
no trabalho (WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2001). Assim, a identidade do trabalho
assume a correspondência entre a forma que os indivíduos definem a si mesmos e
como eles definem o seu trabalho (PRATT, 1998).
O job crafting é considerado um ato psicológico, social e físico no qual os
indivíduos criam um trabalho diferente para si, dentro de um contexto de trabalho
definido através de um processo criativo e improvisado. Nesse processo, eles
adaptam seus trabalhos de forma a sustentar uma definição viável do trabalho que
fazem. Isso significa que o job crafting não é necessariamente bom ou ruim para a
organização, mas depende da situação ou contexto. Diferentes contextos podem
ativar ou desativar diferentes níveis de job crafting. Além disso, os job crafters não
são necessariamente reconhecidos ou recompensados pelos seus esforços para
criar trabalhos mais significativos. Muito do que eles fazem podem ser invisível para
gerentes, supervisores ou colegas de trabalho. Ao mesmo tempo em que
funcionários podem se envolver em práticas que introduzem a inovação nos
relacionamentos e tarefas, beneficiando a organização, podem colocá-la em risco
devido a problemas legais ou regulamentares que comprometem o bom trabalho
(WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2001).
A ideia de que indivíduos podem modificar o trabalho, dentro das limitações
de empregos prescritos, não é inteiramente nova. Staw e Boettger (1990)
argumentam que a revisão de tarefas faz diferença para a organização e os
indivíduos que as desempenham (WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2001). Ilgen e
Hollenbeck (1992) observaram que funcionários criam elementos de tarefas
emergentes quando o trabalho possui alguns requisitos formais e permite que os
funcionários escolham as tarefas a serem realizadas (WRZESNIEWSKI; DUTTON,
2001). Apesar da utilidade destes desenvolvimentos, Wrzesniewski e Dutton (2001)
consideram que a ideia de que os funcionários projetam ativamente seus trabalhos

27

não foi estudada em proporção à sua importância para os estudos organizacionais.
Os autores acreditam que a partir dos estudos de Ilgen e Hollenbeck (1992) apenas
os funcionários que já possuem autonomia no trabalho poderiam se envolver nesses
comportamentos.
O delineamento do trabalho (job design) (HACKMAN; OLDHAM, 1980) é
apontado por Wrzesniewski e Dutton (2001) como perspectiva que compartilha
características do job crafting, porém difere do seu enfoque fundamental. Hackman e
Oldham (1980) delinearam um quadro sobre como os indivíduos devem fazer para
tornar seus trabalhos motivadores e gratificantes através de tarefas objetivas do
trabalho. No modelo proposto pelos autores, as características do trabalho como
feedback, autonomia, variabilidade de habilidades, significância e identidade das
tarefas provocam estados psicológicos críticos que favorecem a motivação e
satisfação do trabalho. Isso significa que funcionários que executam uma unidade
integral e identificável de um trabalho (identidade) que tem impacto relevante sobre
a vida ou o trabalho de outras pessoas (significância), tem autonomia para planejá-lo
e realizá-lo (autonomia), aplicam conhecimentos diversos para sua execução
(variedades de habilidades) e conhecem o seu desempenho são mais propensos a
permanecerem motivados no trabalho. Wrzesniewski e Dutton (2001) consideram
que a motivação, de acordo com essa teoria, estaria ligada a características
objetivas do trabalho (habilidades, tarefas e feedback), colocando os gestores no
papel de job crafters. Assim os gestores alteravam a motivação, a satisfação e
autonomia dos funcionários mudando a complexidade da tarefa. De forma
simplificada, Wrzesniewski e Dutton (2001) consideram que no job design as
respostas do empregado derivam do potencial motivador enquanto no job crafting os
empregados criam esse motivador moldando os elementos de tarefa e relacionais do
trabalho.
Outro modelo que compartilha características do job crafting é o modelo de
processamento de informações sociais (SALANCIK; PFEFFER, 1978). Embora esse
modelo já reconhecesse que as tarefas não são puramente objetivas, mas
construídas socialmente pelo empregado, o individuo era tratado como participante
passivo que reagia às informações do trabalho (WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2001).
Mesmo utilizando informações sociais e sugestões de outros como entradas para o
significado do trabalho, esse modelo não leva em consideração as características do
contexto de trabalho (WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2001).
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Wrzesniewski e Dutton (2001) ainda comparam o job crafting com
perspectivas organizacionais similares como a teoria de inovação de papel
(SCHEIN, 1971), modelo de função (GRAEN; SCANDURA, 1987), iniciativa pessoal
(FRESE et al., 1996), comportamento de cidadania organizacional (OCB) (ORGAN,
1988) e revisão de tarefa (STAW; BOETTGER, 1990). O job crafting se assemelha
com alguns aspectos dessas perspectivas como o pressuposto de o funcionário
poder agir sobre o trabalho para criar um melhor ajuste.

Algumas dessas

perspectivas levam em consideração a iniciativa pessoal do funcionário e alguns
comportamentos do job crafting que podem ser descritos como cidadania
organizacional. Porém, essas perspectivas, de modo geral, restringem as ações dos
indivíduos a comportamentos reativos e de resolução de problemas, consideram de
modo formal as alterações no trabalho, e não desenvolvem o foco individual das
mudanças, muitas vezes destinadas aos gerentes e outras pessoas da organização.
O job crafting proposto por Wrzesniewski e Dutton (2001) dá ênfase às
mudanças proativas dos funcionários nas fronteiras de seu trabalho, que ocorre de
forma mais fluida através de um processo de improvisação por meio de iniciativa
pessoal a fim de criar um trabalho mais significativo para si mesmo, independente
dos efeitos sobre os outros. O job crafting complementa as teorias da concepção de
trabalho essencialmente mudando a direção da relação entre a criação de trabalho e
a motivação. Através dele, a oportunidade e motivação para modificar uma tarefa ou
relacionamento no trabalho induzem o job crafting (WRZESNIEWSKI; DUTTON,
2001). Pelo modelo do delineamento do trabalho (HACKMAN; OLDHAM, 1980) um
funcionário que está satisfeito vai assumir mais tarefas no trabalho, enquanto que,
no modelo job crafting, os funcionários alteram a tarefa e limites relacionais do
trabalho para sentirem-se mais satisfeitos (WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2001).
Dessa forma, os defensores da perspectiva do delineamento do trabalho tratam
respostas comportamentais e motivacionais como reações a um trabalho
(WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2001). As perspectivas anteriores ao job crafting
abordam o ambiente de trabalho, as características psicológicas do individuo e o
ambiente social do trabalho de forma isolada, não considerando a interação
dinâmica entre o empregado e o trabalho para atribuir significado ao trabalho
(WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2001).
O job crafting apresenta uma lente alternativa para a compreensão da
dinâmica básica de trabalho nas organizações de tal forma que os elementos que

29

antes pareciam fixos tornam-se dinâmicos. Nesse modelo o funcionário altera o seu
posto de trabalho e utiliza o feedback dessas alterações para motivar ainda mais o
processo de job crafting, atuando assim como arquiteto ativo do trabalho. Os
funcionários podem assumir o papel de job crafters mesmo em trabalhos com baixa
autonomia, autoridade e complexidade (WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2001).
O grau em que os comportamentos de job crafting contribuem para o
desempenho da organização depende dos tipos de alteração que os funcionários
fazem e dos efeitos provocados na motivação e desempenho do empregado. O job
crafting pode contribuir de forma positiva para a organização quando ele alinha os
padrões de trabalho individuais com os objetivos da organização. Além disso, esse
comportamento de job crafting depende do sistema em que os indivíduos trabalham
e da forma com que eles interagem com outros indivíduos que atuam ou não com
esse

tipo

de

comportamento

para

influenciar

resultados

organizacionais

(WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2001).
Embora o comportamento de job crafting parta do próprio indivíduo, os
gestores têm influência no contexto do trabalho que pode encorajar ou desencorajar
as pessoas a alterarem os limites de suas tarefas e os limites relacionais no
trabalho. Quando os funcionários participam dos objetivos estratégicos da
organização podem estar motivando o comportamento de job crafting. Além disso, o
job crafting exige esforço de quem o pratica, pois envolve uma série de atos criativos
que podem ser encorajados pelas organizações, que proporcionam desenvolvimento
e reconhecimento dos funcionários; e pode produzir benefícios tangíveis e
intangíveis tanto ao funcionário como à organização (WRZESNIEWSKI; DUTTON,
2001). Os gerentes podem estimular o comportamento de job crafting nos
empregados por meio da disponibilidade de recursos, que incluem feedback, apoio
social e variadas habilidades (BAKKER; DEMEROUTI; 2014). Mas nem sempre é
possível que os gerentes estejam disponíveis a se dedicarem a esse processo, em
razão das múltiplas demandas que podem definir outras prioridades para eles.
Nesse momento é importante que os funcionários mobilizem seus próprios recursos
e demonstrem um comportamento proativo na forma de job crafting. Dessa forma, o
comportamento de job crafting pode ser facilitado ou apoiado pela administração
(WINGERDEN; BAKKER; DERKS, 2017).
No modelo do job crafting proposto por Wrzesniewski e Dutton (2001) a
motivação individual para o job crafting é moderada pela oportunidade percebida
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para o job crafting e pela orientação individual e motivacional para o trabalho. A
motivação surge de três necessidades individuais: autocontrole; imagem positiva de
si mesmo; e conexão com outras pessoas. A necessidade de controle pessoal é
considerada uma necessidade humana básica quando se refere a controlar
pequenos aspectos e o próprio ambiente do trabalho. A autoimagem positiva referese ao desejo de criar e manter um sentido positivo de si a ser expresso e confirmado
pelos outros. E, por último, a necessidade de conexão humana introduz maior
significado na vida dos indivíduos. Dessa forma, a partir do job crafting, as pessoas
procuram modificar suas tarefas e relacionamentos no trabalho motivadas a
aumentar o autocontrole, melhorar sua imagem positiva e o relacionamento com
outras pessoas. Isso faz com que a identidade e significado do trabalho sejam
alterados. A Figura 1 representa o processo do job crafting proposto por
Wrzesniewski e Dutton (2001).

FIGURA 1 - Processo de job crafting
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Motivação para o job
crafting





 Percepção
de
oportunidade
para o job
crafting
 Orientação
individual e
motivacional
para o job
crafting

Necessidade de
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trabalho
Necessidade de
autoimagem positiva
Necessidade de
conexão com outros

Práticas do job
crafting
 Mudança nas
tarefas
 Mudança nos
relacionamentos
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tarefas
cognitivas

Efeitos
específicos do
job crafting
 Mudança no
design e
ambiente social
do trabalho

Efeitos gerais
do job crafting
 Mudança
significado
identidade
trabalho

Fonte: Adaptado de Wrzesniewski e Dutton (2001, p. 182).

Segundo Wrzesniewski e Dutton (2001), a motivação para o job crafting é
mais provável de ocorrer quando os funcionários percebem que a oportunidade para
o job crafting existe. Essa oportunidade percebida é definida pelos autores como
sentimento de liberdade e discricionariedade que os indivíduos têm no trabalho. Isso
significa que a percepção da oportunidade depende do nível e forma de
interdependência entre as tarefas e o nível de liberdade ou autonomia para o job
crafting. Assim, quanto mais interdependentes as tarefas, menor o grau de liberdade
que o funcionário tem para executar o job crafting, reduzindo a oportunidade
percebida

para

sua

execução.

Do

mesmo

modo,

a

proximidade

de

no
e
do
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acompanhamento de supervisão pode afetar se os funcionários percebem
oportunidades para o job crafting. Isso significa que postos de trabalho
caracterizados por elevada autonomia de trabalho e baixa interdependência entre
tarefas são mais propensos à ocorrência do comportamento de job crafting
(CULLINANE et al., 2017). Mais uma vez o job crafting contrasta com o
delineamento do trabalho, pois este supõe que a autonomia leva ao aumento do
significado do trabalho enquanto aquele considera que a autonomia leva à
percepção de oportunidades para o job crafting e incentiva os funcionários a
modificarem suas tarefas ou relações em seus trabalhos. Esses autores ainda
consideram a tecnologia como um fator que pode atenuar as oportunidades
percebidas para o job crafting por permitir o maior controle da supervisão por meio
do computador (WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2001).
De acordo com Wrzesniewski e Dutton (2001), a orientação individual e
motivacional que moderam a relação entre a motivação e o job crafting refere-se à
forma como as pessoas se relacionam com o trabalho. Assim, o trabalho pode ser
visto como um emprego, onde o funcionário se concentra em recompensas
financeiras; uma carreira, onde há preocupação com avanço; ou ainda pode ser
visto como uma ligação, onde os funcionários se concentram em trabalhar de forma
gratificante em algo socialmente útil. A motivação ainda pode ser intrínseca, quando
o trabalho é feito por sua própria causa, permitindo o job crafting mais expansivo e
um maior controle, ou extrínseca, quando o fim do trabalho é externo e a razão para
fazer o trabalho está além do próprio trabalho, limitando as tarefas e relações no
trabalho e limitando a criatividade. Então, a partir do job crafting as pessoas criam
dentro do seu trabalho uma forma de atender às suas necessidades. Quando há
limitação na percepção de oportunidade para o job crafting ou na motivação, o
funcionário vai se envolver menos no processo de job crafting do que aquele
funcionário motivado que percebe as oportunidades do job crafting. Assim, o job
crafting é uma forma que os indivíduos expressam e usam graus ocultos de
liberdade em seu trabalho para personalizá-lo de forma aumentar o seu sentido para
si mesmo.
O job crafting pode alterar os limites do trabalho a partir de três técnicas
(BERG; DUTTON; WRZESNIEWSKI, 2008, 2013; WRZESNIEWSKI; DUTTON,
2001). O Quadro 1 explica e exemplifica as formas de utilização do job crafting que
resultam na atribuição de maior significado no trabalho. A primeira é a mudança das
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fronteiras da tarefa no trabalho a partir do número, escopo ou tipo de tarefa para
criar

um

trabalho diferente.

Nessa

técnica

é

alterado

o

conjunto

de

responsabilidades prescritas por uma descrição formal de trabalho, adicionando ou
excluindo tarefas, alterando a natureza das tarefas, ou realocando o tempo, energia
e atenção utilizadas nas tarefas.

QUADRO 1 - Técnicas de utilização do job crafting no trabalho
Técnica

Mudança nas
tarefas

Meios

O que é

Exemplo

Adicionar tarefas

Funcionários adicionam tarefas
que acham significativas

Utilização de mídia social para recrutar
funcionários

Enfatizar tarefas
Redesenhar
tarefas
Construir
relacionamento

Mudança nos
relacionamentos

Mudança
cognitiva

Atribuição de maior tempo,
energia e atenção a
determinadas tarefas
Quando há restrição de tempo
para adicionar ou enfatizar
tarefas

Dentista utilizar mais tempo para educar
paciente sobre hábitos saudáveis
Vendedor ajudar novo colega de
trabalho a forjar conexões importantes
com clientes

Forjar relações com outros

Interação de funcionários de limpeza
com pacientes em hospital

Reformular
relacionamentos

Alterar a natureza da relação

Diretor de escola conhecer as
preferências individuais e de trabalho de
professores

Adaptar
relacionamentos

Cultivar relacionamentos
existentes

Fornecer ajuda e apoio a colegas na
realização de seu trabalho

Expandir
percepções

Ampliar as percepções da
finalidade do seu trabalho

Cuidadores de animais veem seu
trabalho como dever moral de proteção e
assistência

Focar percepções

Estreitar o alcance mental do
propósito do seu trabalho

Concentrar em aspectos criativos do
trabalho para suportar as tarefas menos
significativas

Ligando
percepções

Desenhar conexões mentais
entre tarefas ou relacionamentos
específicos e seus interesses

Professor com paixão por música que
incorpora seus interesses pessoais no
trabalho

Fonte: Elaboração própria, baseada em Berg, Dutton e Wrzesniewski (2013).

A segunda técnica é a mudança do limite relacional do trabalho, que pode ser
através da qualidade ou quantidade das interações com os outros no trabalho, ou
ambos. A alteração das fronteiras relacionais refere-se então, à escolha sobre como,
quando ou com quem se interage ao fazer o trabalho. Essa interação com outras
pessoas permite que a identidade do trabalho seja feita por meio da criação
conjunta, através da influência seletiva dos parceiros com os quais se relacionam.
As conexões e relacionamentos de qualidade podem provocar atitudes de empenho
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e trabalho positivo, melhorar o funcionamento fisiológico e ajudar funcionários a se
recuperar da dor e sofrimento.
A terceira técnica é a alteração dos limites cognitivos das tarefas e
relacionamentos do trabalho. Os limites cognitivos representam a forma como o
funcionário vê o trabalho, se é como um conjunto de tarefas discretas no trabalho ou
como um todo integrado. De acordo com Wrzesniewski e Dutton (2001), quando se
muda o ponto de vista em relação ao trabalho, muda também a forma com que os
funcionários se aproximam dele.
Os efeitos dessas mudanças provocam alterações no significado e na
identidade do trabalho. Assim, as ações que levam funcionários a alterarem seus
trabalhos para aumentar a sensação de propósito do trabalho podem provocar a
mudança do significado do mesmo (WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2001). Além disso,
a significação psicológica no trabalho ocorre quando as pessoas sentem-se mais
valiosas no trabalho (HACKMAN; OLDHAM, 1980). Os significados e identidades de
trabalho criados pelo job crafting não são estáticos. Os funcionários são propensos a
usar esses significados como feedback sobre suas ações e podem ser motivados a
moldar ainda mais esses resultados (WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2001).
Para realizar o job crafting, os funcionários devem ainda identificar quais
aspectos do trabalho eles devem focar para alterar o seu trabalho de forma a
atender melhor seus próprios interesses. Para isso, eles devem se basear em três
categorias de características pessoais: motivos, forças e paixões (BERG; DUTTON;
WRZESNIEWSKI, 2013).

2.2

MODELO JOB DEMANDS-RESOURCES – JD-R
Ao mesmo tempo em que o conceito de job crafting era proposto, a primeira

versão do modelo Job Demands-Resources (JD-R) ou modelo de demandas e
recursos de trabalho (tradução nossa) era desenvolvida com a finalidade de prever o
burnout (DEMEROUTI et al., 2001). Com o passar dos anos, esse modelo foi se
aprimorando e ganhando novas versões e aplicações. O modelo pressupõe que
todas as ocupações laborais podem ter características específicas associadas ao
bem-estar no trabalho, classificadas em demandas e recursos de trabalho,
constituindo um modelo abrangente que pode ser aplicado em vários ambientes
profissionais (BAKKER; DEMEROUTI, 2007, 2016; DEMEROUTI et al., 2001).
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O modelo JD-R (BAKKER; DEMEROUTI, 2007) é composto por dois
processos psicológicos subjacentes diferentes que impactam profundamente o bemestar dos empregados, e que podem gerar ou o burnout ou a motivação do trabalho.
O primeiro processo tem início quando as demandas de trabalho são elevadas e
levam ao esgotamento, ou estado de exaustão do indivíduo, que resulta em certos
custos de compensação, ajuste de estratégia e fadiga podendo levar o indivíduo ao
colapso. O segundo processo considera que os recursos de trabalho têm um
potencial de motivação e engajamento e levam ao alto envolvimento no trabalho,
baixo cinismo e melhora do desempenho. Esse potencial motivacional pode ser
intrínseco, quando leva ao desenvolvimento, à aprendizagem e crescimento dos
funcionários, e extrínseco, quando são responsáveis para alcançar metas de
trabalho.
As demandas e recursos de trabalho referem-se aos aspectos físicos,
psicológicos, sociais ou organizacionais do trabalho. As demandas podem ser
caraterizadas por pressão no trabalho, ambiente físico e interações desfavoráveis
com colegas de trabalho, os quais exigem esforço ou habilidades físicas ou
psicológicas e podem ser associados a certos custos físicos ou psicológicos, como
esforço e consumo energético. Os recursos de trabalho são aspectos funcionais na
realização de objetivos de trabalho e não são somente necessários para lidar com a
demanda, mas possuem também potencial motivacional, que estimulam o
crescimento pessoal, aprendizagem e desenvolvimento no trabalho. Os recursos de
trabalho satisfazem as necessidades psicológicas básicas do indivíduo, como
autonomia, relacionamento e competência e podem ser localizados no nível da
organização (salário, oportunidade de crescimento ou carreira, segurança), das
relações interpessoais e sociais (participação em tomada de decisão) e da tarefa
(habilidade,

significância,

feedback

de desempenho,

autonomia)

(BAKKER;

DEMEROUTI, 2007, 2016).
O modelo considera que a interação entre as demandas e recursos de
trabalho geram o esgotamento ou a motivação. Assim, os recursos de trabalho
(propriedades do trabalho, características do indivíduo ou apoio social) podem
atenuar os efeitos negativos de altas demandas de trabalho. Dessa forma, um
relacionamento de alta qualidade com um supervisor, autonomia, ou apoio de
colegas, por exemplo, podem aliviar a sobrecarga de trabalho física e emocional e
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melhorar a relação com situações estressantes (BAKKER; DEMEROUTI, 2007,
2016).
O modelo de Bakker e Demerouti (2007) ainda considera que os recursos de
trabalho influenciam na motivação ou engajamento quando as demandas são
elevadas. Assim, os indivíduos devem procurar aumentar a quantidade de recursos
de trabalho e evitar sua perda. Aqueles que possuem recursos mais fortes e em
maior quantidade podem arriscá-los na tentativa de conquistar mais recursos.
O modelo JD-R pode prever importantes resultados organizacionais a partir
dos efeitos da interação entre as demandas e recursos de trabalho que podem levar
ao engajamento ou esgotamento no trabalho. O modelo foi aplicado em
organizações da Holanda (BAKKER; DEMEROUTI; SCHAUFELI, 2003), Finlândia
(HAKANEN; BAKKER; DEMEROUTI, 2005; BAKKER et al., 2007) e os resultados
demonstram os efeitos atenuadores dos recursos sobre a demanda de trabalho. Nos
resultados das pesquisas, o engajamento dos funcionários foi positivamente
relacionado ao desempenho deles nas organizações. Além disso, os estudos
demonstram que o burnout modera a relação entre demandas de trabalho e
problemas de saúde e o engajamento modera a relação entre os recursos de
trabalho e o comprometimento (BAKKER; DEMEROUTI, 2007). No Brasil, o modelo
ainda tem sido relativamente pouco utilizado, principalmente no que diz respeito à
área pública, porém é importante citar a aplicação do modelo na sede do CEFET/RJ,
onde foi analisada a percepção dos servidores técnico-administrativos acerca dos
recursos, engajamento e desempenho de trabalho (SANTOS, 2018).
Alguns estudos sugerem que a motivação ou estresse no trabalho podem
atuar tanto como resultados como causas de relação com as demandas e recursos
de trabalho, fornecendo evidências da causalidade invertida entre os fatores do
modelo. Essa interação invertida pode provocar efeitos multiplicativos nos seus
resultados dos dois processos adjacentes do modelo JD-R: processo motivacional e
processo de comprometimento da saúde (BAKKER; DEMEROUTI, 2007). Assim, os
funcionários que sofrem de estresse ou esgotamento podem, como resultado, criar
mais demandas e reduzir os recursos de trabalho, contribuindo para um clima
organizacional negativo por meio de um processo de autodestruição (BAKKER;
DEMEROUTI, 2016). Na mesma linha de raciocínio, os funcionários mais engajados
são motivados a permanecer engajados e criar os seus próprios recursos de
trabalho ao longo do tempo por meio do processo de job crafting (BAKKER;
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DEMEROUTI, 2016). Os funcionários mais envolvidos ainda podem receber mais
recursos de trabalho pelo fato de proporcionarem um melhor clima entre os colegas
(BAKKER; DEMEROUTI, 2007). Além disso, esses funcionários trabalham mais e
são mais inovadores que aqueles não envolvidos (KONERMANN, 2012). Ou ainda,
à medida que os indivíduos internalizam objetivos organizacionais mais amplos
(motivação identificada), é provável que busquem maior autonomia e desafios em
seu trabalho, levando-os a investirem mais esforço na criação de suas tarefas
(PARKER; OHLY, 2008). Uma possível explicação para os efeitos de causa invertida
é que a exaustão de um indivíduo pode causar um comportamento que aumenta as
demandas e dificuldades sobre ele (DEMEROUTI; BAKKER; BULTERS, 2004).
O número de estudos baseados no modelo JD-R durante a última década tem
aumentado em grandes proporções, de forma que autores têm incluído novas
proposições e elaborado meta-análises relacionadas a ele, que acabaram por
maturar o modelo em uma teoria (BAKKER; DEMEROUTI, 2014). Através da teoria
JD-R é possível compreender, explicar e fazer previsões sobre o bem-estar e
desempenho do empregado. Os resultados de estudo baseado no modelo na área
pública brasileira demonstraram que embora os servidores possuam os recursos de
trabalho necessários e mesmo diante de baixa demanda de trabalho, o engajamento
de trabalho deles se limita à dimensão dedicação (SANTOS, 2018). Nesse estudo,
os servidores não apresentaram vigor e absorção no trabalho, também
característicos do engajamento.
A teoria JD-R (BAKKER; DEMEROUTI, 2014) representa uma extensão do
modelo JD-R (BAKKER; DEMEROUTI, 2007). A teoria explica como os recursos e
demandas de trabalho têm efeitos únicos e multiplicativos sobre o estresse e
motivação no trabalho. Além disso, a teoria trabalha com os efeitos de causa
invertida entre demandas e estresse e entre o envolvimento e recursos. Assim, a
teoria JD-R reconhece e integra o fato de que níveis de exaustão e engajamento de
trabalho também podem influenciar as demandas e recursos de trabalho, o que
torna a teoria JD-R uma dinâmica.
Segundo Bakker e Demerouti (2014) a teoria JD-R e é inspirada nos modelos
de design e estresse do trabalho como a teoria de dois fatores (HERZBERG, 1966),
modelo demanda-controle de estresse no trabalho (KARASEK, 1979), job design
(HACKMAN; OLDHAM, 1980) e modelo esforço-recompensa (SIEGRIST, 1996). Os
modelos nos quais a teoria JD-R se inspira produziram informações valiosas sobre o
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que influencia o bem-estar dos funcionários no trabalho, porém apresentam quatro
problemas fundamentais. A motivação e o estresse são analisados de forma
unilateral, desconsiderando a relação entre eles. Os modelos são considerados
simples, pelo fato de não considerarem os pontos de vista de outros modelos. Os
modelos apresentam caráter estático, não considerando variáveis especificas para
cada ambiente de trabalho. Além disso, os modelos não acompanham a natureza
volátil e complexa dos postos de trabalho, caracterizado pelo trabalho cognitivo,
onde

trabalhadores

procuram

recursos

relacionados

à

aprendizagem

e

desenvolvimento.
A teoria JD-R apresenta algumas proposições importantes (BAKKER;
DEMEROUTI, 2014, 2016). A primeira delas é a flexibilidade que faz com ela possa
ser adaptada para diferentes ocupações em quaisquer ambientes de trabalho
através da utilização de demandas e recursos de trabalho especificas. A segunda
proposição diz respeito aos dois processos independentes gerados pelas demandas
e recursos de trabalho, que resultam no processo de comprometimento da saúde e
no

processo

motivacional,

respectivamente,

que

já

foram

mencionados

anteriormente. Esses processos diferentes eventualmente afetam resultados
organizacionais importantes. A terceira proposição se refere aos efeitos atenuadores
que os recursos têm nas demandas de trabalho. Desse modo, os recursos de
trabalho podem mitigar o efeito negativo das demandas de trabalho. A quarta
proposição relaciona a influência dos recursos na motivação, quando as demandas
desafiadoras de trabalho são elevadas. Dessa forma, os funcionários são desafiados
a aprender coisas novas e motivados a usar esses novos comportamentos. A quinta
proposição se refere aos aspectos positivos dos recursos pessoais no trabalho,
detalhados a seguir. A sexta proposição refere-se aos impactos positivos da
motivação e negativos da tensão sobre o desempenho e comprometimento
organizacional. Assim, os trabalhadores envolvidos têm toda energia e entusiasmo
para apresentar um bom desempenho.
A teoria JD-R (BAKKER; DEMEROUTI; 2014) faz a inclusão dos recursos
pessoais no modelo original (DEMEROUTI et al., 2001). Segundo os autores, os
recursos pessoais referem-se às crenças que as pessoas têm a respeito de quanto
controle têm sobre o ambiente. Eles exercem papel semelhante aos recursos de
trabalho, pois têm efeito positivo sobre o engajamento de trabalho (BAKKER;
DEMEROUTI; 2016). Os recursos pessoais podem estar ligados à autonomia do
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indivíduo

no

trabalho,

à

resiliência,

autoavaliações

positivas,

otimismo

e

autoconcordância, a qual motiva os indivíduos a perseguirem seus objetivos.
Xanthopoulou et al. (2007) incluíram recursos pessoais no modelo JD-R, como
autoeficácia, autoestima e otimismo na previsão do estresse ou da motivação. O
resultado da pesquisa dos autores mostrou que os recursos pessoais não são
suficientes para atenuar a exaustão diante da alta demanda de trabalho, porém os
recursos pessoais moderam a relação entre recursos de trabalho e engajamento,
sugerindo que os recursos de trabalho podem proporcionar o desenvolvimento de
recursos pessoais. Pesquisas demonstraram também que o aumento de demandas
de trabalho desafiadoras podem impactar positivamente os recursos pessoais de um
indivíduo (BAKKER; DEMEROUTI; 2014).

2.2.1

JD-R x Job crafting
Considerando que um adequado design e condições favoráveis ao trabalho

facilitam a motivação e reduzem o estresse, Bakker e Demerouti (2014)
questionaram sobre o que os funcionários poderiam fazer quando essas condições
favoráveis não estivessem disponíveis. Nesse momento, os funcionários podem
ativamente mudar o desenho de suas atribuições através de diferentes tarefas e
relacionamentos para atribuir um significado distinto ao seu trabalho (PARKER;
OHLY,

2008).

Esse

processo

se

refere

ao

conceito

de

job

crafting

(WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2001), onde, através dele, os indivíduos criam
condições para que possam trabalhar motivados e de forma saudável (PETROU et
al., 2012). Dessa forma, o job crafting ganha proeminência quando as condições de
trabalho não são favoráveis e o indivíduo deve ser o protagonista para ativamente
mudar o trabalho, negociando seu conteúdo e atribuindo novo significado a ele
(TIMS; BAKKER; DERKS, 2013).
Tims, Bakker e Derks (2013), na tentativa de integrar o job crafting à teoria
JD-R, supuseram que o constructo pode prever demandas e recursos de trabalho
futuros e que, indiretamente, tem impacto positivo no envolvimento e satisfação no
trabalho. O estudo desses autores comprovou que os funcionários que criavam
recursos de trabalho aumentavam seus recursos estruturais e sociais ao longo do
tempo. Esse aumento nos recursos de trabalho estava relacionado com o aumento
de engajamento e satisfação no trabalho. Além disso, o aumento das demandas
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desafiadoras também causou aumento no bem-estar no trabalho.
A teoria JD-R (BAKKER; DEMEROUTI, 2014) torna-se então um ponto de
partida para o estudo do job crafting, considerando que se refere a um processo de
mudança que os empregados podem fazer para equilibrar suas demandas e
recursos de trabalho com suas habilidades e necessidades pessoais (TIMS;
BAKKER; DERKS, 2012). A teoria JD-R (BAKKER; DEMEROUTI, 2014) amplia o
modelo JD-R (BAKKER; DEMEROUTI, 2007) com a inclusão do conceito de job
crafting (WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2001). A partir da Figura 2 é possível
identificar os dois processos adjacentes do modelo JD-R, as relações propostas por
ele e a inclusão do job crafting no modelo.

FIGURA 2 - Modelo JD-R
Job crafting

Recursos de
trabalho
Engajamento
no trabalho
Desempenho
no trabalho

Recursos
pessoais
Tensão
-Exaustão
-Ansiedade
-Queixas de
saúde

Demandas
de trabalho

Autodestruição

Fonte: Adaptado de Bakker e Demerouti (2014, p.10; 2016, p.3)

A partir da inclusão do job crafting na teoria JD-R, é acrescentada a sétima
proposição do modelo. A partir dela os empregados motivados são propensos a usar
o comportamento de job crafting para aumentar seus recursos pessoais e de
trabalho e consequentemente aumentar ainda mais sua motivação no trabalho
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(BAKKER; DEMEROUTI, 2016).
Com o objetivo de aprofundar a compreensão do conceito de job crafting no
modelo JD-R, que pode ser aplicável em qualquer ocupação laboral, Tim, Bakker e
Derks (2012) propõem que ele seja estudado a partir da escala genérica do job
crafting (Job Crafting Scale) desenvolvida em 2012. Segundo esses autores, outras
duas escalas já haviam sido construídas em 2009 e 2012 para medir o job crafting
em profissões especificas de ensino (LEANA; APPELBAUM; SHEVCHUK, 2009) e
produção (NIELSEN; ABILDGAARD, 2012) e, portanto, não poderiam ser utilizadas
em ambientes diferentes. Em 2013 uma quarta escala foi desenvolvida por Slemp e
Vella-Brodrick (2013), o Job Crafting Questionaire, para incluir na escala genérica o
componente cognitivo do job crafting, de forma que a nova escala proposta avaliaria
as três dimensões do constructo: limites das tarefas, limites relacionais e limites
cognitivos. Contudo, a utilização da escala genérica foi proeminente devido
provavelmente à liderança dos autores em pesquisas sobre o tema e o
enquadramento do constructo dentro da perspectiva do modelo JD-R (DEVOTTO;
MACHADO, 2017). Os estudos relacionados ao job crafting através da escala
genérica e do modelo JD-R foram concentrados em países europeus e Estados
Unidos (DEVOTTO; MACHADO, 2017).
Até 2009, o estudo do job crafting era essencialmente teórico ou de natureza
qualitativa (TIM; BAKKER; DERKS, 2012; DEVOTTO; MACHADO, 2017). A partir
daquele ano, devido ao desenvolvimento de escalas para mensurar o constructo nas
organizações, os estudos relacionados ao conceito começaram a ser feitos, na sua
maioria, através de trabalhos empíricos quantitativos sobre a avaliação do
constructo (DEVOTTO; MACHADO, 2017).
De acordo com o modelo JD-R, o job crafting atua como variável mediadora
entre recursos e demandas de trabalho e engajamento e exaustão no trabalho. A
escala genérica do job crafting concentra-se na iniciativa pessoal de funcionários,
que se refere ao comportamento proativo, para fazer mudanças no seu nível de
recursos e demandas de trabalho, destinadas a melhorar o seu relacionamento com
o trabalho e aumentar sua motivação (TIMS; BAKKER; DERKS, 2012).
Através do estudo do job crafting por meio da teoria JD-R, é possível notar
que, embora os funcionários proativos e que tenham mais autonomia encontrem
naturalmente mais facilidade de modificar o seu próprio trabalho, cada trabalho tem
demandas e recursos específicos que podem ser aumentados ou reduzidos (TIMS;
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BAKKER; DERKS, 2012). Além disso, o estudo do job crafting sugere que
funcionários de quaisquer níveis hierárquicos podem realizar modificações no seu
trabalho para melhorar a sua satisfação pessoal. A diferença está no fato de que
funcionários de níveis hierárquicos mais baixos podem precisar alterar expectativas
e comportamento dos outros para criar oportunidades de modificar o seu trabalho,
enquanto aqueles com cargos mais elevados precisam mudar sua própria
expectativa sobre como deveriam gastar seu tempo no trabalho. Dessa forma, o
nível

de

autonomia

formal

e

poder

na

organização

não

tem

impacto

necessariamente sobre as percepções de oportunidades para o comportamento de
job crafting (BERG; WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2010).
Através da escala job crafting é possível identificar a formação de quatro
dimensões independentes desse comportamento nos empregados a fim de obter o
equilíbrio entre as demandas e recursos de trabalho: (a) aumento de recursos
estruturais de trabalho; (b) aumento de recursos sociais do trabalho; (c) aumento de
demanda de trabalho desafiador; (d) redução das demandas consideradas
obstáculos no trabalho (TIMS; BAKKER; DERKS, 2012). De acordo com esses
autores, os elementos e características presentes na escala do job crafting também
foram inspirados nos estudos de design e estresse no trabalho (KARASEK, 1979;
HACKMAN; OLDHAM, 1980; SIEGRIST, 1996).
Em relação à primeira e à segunda dimensão da escala job crafting, os
recursos amortecem os efeitos negativos das altas demandas de trabalho e
promovem o engajamento do trabalho e, portanto, não é plausível que os
funcionários tentem reduzir o nível de recursos de trabalho (TIMS; BAKKER;
DERKS, 2012). A terceira dimensão considera que níveis adequados de demandas
complexas estimulam o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades e podem
levar à satisfação, mas também podem causar situações de estresse no trabalho. A
quarta dimensão proposta na escala de medição do job crafting se relaciona a
possibilidade de o empregado evitar tarefas ou relacionamentos que dificultam o
trabalho. A combinação de altas demandas com baixos recursos pode levar ao
esgotamento no trabalho (TIMS; BAKKER; DERKS, 2012). Bakker e Demerouti
(2016) exemplificam esses tipos de demandas com o excesso de burocracia ou altas
cargas de trabalho. A redução das demandas consideradas obstáculos no trabalho
não é um aspecto prioritário nas organizações, e isso pode inibir os funcionários a
exporem seus pensamentos e atitudes relacionados a ela, mesmo quando
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provocariam a redução do estresse e aumento do engajamento de trabalho (TIMS;
BAKKER; DERKS, 2012). Além disso, estudos anteriores sugerem que a redução
dessas demandas não está relacionada ao engajamento no trabalho, portanto essa
dimensão da escala algumas vezes não é incluída em pesquisas (WINGERDEN;
BAKKER; DERKS, 2017).
O estudo do job crafting por meio da teoria JD-R evidencia a relação das suas
quatro dimensões com aumento da iniciativa pessoal, engajamento, satisfação de
trabalho, empregabilidade e desempenho e redução do comportamento de cinismo,
se caracterizando por um comportamento que permite obter uma imagem positiva de
si mesmo que também pode ser observado pelos outros (TIMS; BAKKER; DERKS,
2012). O job crafting permite que os funcionários melhorem o ajuste entre as suas
necessidades e capacidades pessoais com as características de seu trabalho
(WINGERDEN; BAKKER; DERKS, 2017). Assim, de acordo com o modelo JD-R, o
job crafting atua como uma variável mediadora entre os recursos e demanda de
trabalho e o engajamento e exaustão no trabalho (DEVOTTO; MACHADO, 2017).
Além disso, os indivíduos que mobilizam mais recursos de trabalho e demandas
desafiadoras são mais propensos a sentirem-se engajados, pois seus trabalhos
permitem que usem suas habilidades e competências para desenvolver-se (TIMS;
BAKKER; DERKS, 2012).
Pesquisas comprovam que o comportamento de job crafting se relaciona
positivamente com o engajamento de trabalho (WINGERDEN; BAKKER; DERKS,
2017; TIMS; BAKKER; DERKS, 2012, 2015; BAKKER; VAN VELDHOVEN;
XANTHOPOLOU, 2010). Este se associa favoravelmente aos recursos pessoais,
como autoeficácia, motivação e satisfação com a vida e também aos recursos de
trabalho, como clima, apoio social e feedback (BAKKER; VAN VELDHOVEN;
XANTHOPOLOU, 2010). Dessa forma, o clima no nível organizacional (DOLLARD;
BAKKER, 2010) e as interações entre membros da equipe e com os gestores
(SCHAUFELI; DIJKSTRA; VAZQUEZ, 2013) são fatores que influenciam no
engajamento de seus colaboradores. Além disso, as demandas de trabalho,
qualitativas ou quantitativas, estão associadas a certos custos psicológicos ou
fisiológicos no indivíduo (BAKKER; DEMEROUTI, 2014).
O job crafting reduz o comportamento de cinismo, que é uma atitude oposta à
iniciativa pessoal do empregado, caracterizada pela distância ou indiferença com o
trabalho e está negativamente relacionado com o conceito de job crafting. Dessa
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forma, indivíduos cínicos estão menos envolvidos com a organização e menos
propensos a assumir demandas extras ou mobilizar recursos para realizar
modificações em suas tarefas ou relações no trabalho (SCHAUFELI; BAKKER,
2004). Além disso, os indivíduos com comportamento cínico estão mais propensos a
reduzir as demandas de trabalho dificultadoras (TIMS; BAKKER; DERKS, 2012).
Petrou et al. (2012) pesquisaram a relação entre as demandas de trabalho e o
engajamento. Seu estudo revelou que empregados que reduzem demandas de
trabalho num momento em que sentem autonomia de trabalho elevada podem
acabar reduzindo seu engajamento no trabalho. Do mesmo modo, quando eles
aumentam as demandas desafiadoras de trabalho, acabam procurando por mais
recursos e desafios de trabalho e tornam-se mais engajados. Esse ajuste de baixo
para cima, característico do job crafting, comprova o seu papel importante na teoria
JD-R.
Uma forma de pesquisar o impacto do job crafting no engajamento de
trabalho baseado na teoria JD-R consiste na otimização da relação entre recursos e
demandas de trabalho de funcionários, por meio de intervenções job crafting
(WINGERDEN; BAKKER; DERKS, 2017). Esse tipo de pesquisa é uma forma de
colocar em prática a teoria relacionada ao job crafting dentro da perspectiva da
teoria JD-R. Dessa forma, os funcionários são treinados para aprender a lidar com
as suas demandas e recursos de trabalho, mudando ativamente seu trabalho e se
desenvolvendo com ele (BAKKER; DEMEROUTI; 2014). As intervenções consistem
em exercícios e definições de metas que têm o objetivo de aumentar os recursos
pessoais e de trabalho dos empregados por meio do estímulo do comportamento de
job crafting, que é benéfico para eles e para a organização (WINGERDEN;
BAKKER; DERKS, 2017). Assim, as intervenções podem ser consideradas um
treinamento que pode se iniciar pela avaliação dos pontos fortes e relacionamentos
dos funcionários por eles próprios. Num segundo momento, os funcionários
descrevem suas tarefas colocando-as em ordem decrescente da quantidade de
tempo que elas consomem. Em seguida, os participantes combinam os pontos fortes
com as tarefas para que eles identifiquem o que eles gostam de fazer e o que fazem
melhor. Por último, eles formulam

mudanças em

relação

às tarefas e

relacionamentos para aumentar os recursos e desafios no trabalho e alcançar sua
satisfação pessoal. Além disso, eles avaliam os benefícios e as dificuldades
encontradas no job crafting (WINGERDEN; BAKKER; DERKS, 2017).
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De acordo com resultados de suas pesquisas, Wingerden, Bakker e Derks
(2017) concluíram que a intervenção job crafting pode aumentar o comportamento
de job crafting nos funcionários, promover a satisfação das suas necessidades
básicas (como autonomia, sentimento de pertencer a um grupo e sentir-se capaz) e
aumentar o seu nível de engajamento. Além disso, estes resultados mostram que a
satisfação das necessidades básicas atua como mediadora entre o comportamento
de job crafting e o engajamento e envolvimento no trabalho.

2.3.

ENGAJAMENTO NO TRABALHO
O modelo teórico JD-R (BAKKER; DEMEROUTI, 2014) propõe que a relação

adequada entre demandas e recursos de trabalho pode provocar estados
psicológicos positivos nos indivíduos, entre eles, o engajamento no trabalho. Através
do modelo, o job crafting se revela como um caminho para se alcançar o
engajamento no trabalho.
O conceito de engajamento foi introduzido na literatura científica por Kahn
(1990) e relaciona as condições psicológicas de significância, segurança e
disponibilidade no trabalho com a forma que as pessoas executam o seu papel no
trabalho. Para o autor, os indivíduos engajados possuem identificação com trabalho
e empenham-se mais nele, gerando um estado mental capaz de produzir resultados
positivos no nível individual como crescimento e desenvolvimento, e no nível
organizacional, como desempenho.
Os resultados da pesquisa de Schaufeli e Bakker (2004) mostram que o
engajamento

e o burnout

são

conceitos independentes e negativamente

relacionados e não são polos opostos em um mesmo contínuo. Dessa forma, o
engajamento é um estado de espírito positivo e satisfatório e relacionado ao trabalho
enquanto o burnout é caracterizado pelo adoecimento decorrente do cansaço mental
de pessoas que se encontram ativas no trabalho e representa o estado psicológico
negativo em relação ao trabalho.
O estudo do engajamento no trabalho permite investigar em que condições os
indivíduos florescem no trabalho (BAKKER; DEMEROUTI, 2016) e prevê uma
concepção mais completa e complexa sobre a relação do indivíduo com o trabalho
(MASLACH; SCHAUFELI; LEITER, 2001). Dessa forma, há uma distinção entre o
conceito de engajamento e o conceito de outros constructos da psicologia
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organizacional, como comprometimento, satisfação e envolvimento no trabalho.
Nesse sentido, o comprometimento refere-se à fidelidade do indivíduo à
organização, a satisfação vê o trabalho como uma fonte de necessidades de
satisfação do indivíduo e o envolvimento é semelhante à dimensão dedicação do
engajamento.
O engajamento pode ser representado pela combinação da capacidade de
trabalhar com a vontade de trabalhar. Dessa forma, o indivíduo engajado apresenta
energia, vigor, envolvimento e dedicação ao trabalho (BAKKER; ALBRECHT;
LEITER, 2011). No processo de engajamento no trabalho, o profissional direciona
seu esforço para execução do trabalho e sente prazer em realizá-lo com dedicação
(SCHAUFELI; DIJKSTRA; VAZQUEZ, 2013). Além disso, o engajamento deve
refletir um “compromisso e alinhamento genuinamente sentidos em um propósito,
visão

e

interesses

comuns”

(BAKKER;

ALBRECHT;

LEITER,

2011)

de

empregadores e funcionários.
O engajamento se refere ao sentimento de realização ligado ao trabalho e é
caracterizado por três fatores: vigor, dedicação e absorção (SCHAUFELI et al.,
2002). O vigor é identificado por elevados níveis de energia, desejo de empenhar-se
e perseverança frente às dificuldades do trabalho. Através do vigor as pessoas
sentem-se energizadas, fortalecidas, vibrantes, com elevada autoconfiança e
encorajadas no trabalho. A dedicação é determinada pelo sentido de significado,
entusiasmo, inspiração, orgulho e desafio no trabalho. A absorção é caracterizada
pela compenetração, leveza e felicidade do indivíduo no trabalho de forma que ele
não perceba o decorrer do tempo durante o expediente de trabalho e não se impacta
com as dificuldades a serem superadas nele.
Trabalhadores com alto grau de engajamento no trabalho costumam
empregar mais energia em suas tarefas, aparentam mais entusiasmo durante o
trabalho e mantêm-se mais focados em seu trabalho (BAKKER et al., 2008). Eles
representam o perfil de profissional desejado pelas empresas que possuem
expectativa

de

reunir

pessoas

com

proatividade,

responsáveis

pelo

seu

desenvolvimento profissional e que mantenham elevados níveis de desempenho no
trabalho em seu corpo funcional (SIQUEIRA et al., 2014). Porém, para propiciar o
engajamento no trabalho, os empregadores devem procurar construir um contexto
organizacional no qual os funcionários sintam-se entusiasmados, energizados e
motivados (BAKKER; ALBRECHT; LEITER, 2011).
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Apesar de os funcionários engajados também sentirem-se cansados após um
dia de trabalho árduo, eles consideram esse cansaço como um estado positivo e
associado a realizações positivas. Para esses funcionários, o trabalho é divertido e
eles também aproveitam a vida fora dele, diferindo dos workaholics, que trabalham
duro devido a uma causa de impulso interior e irresistível (GORGIEVSKI; BAKKER;
SCHAUFELI, 2010).
A teoria JD-R (BAKKER; DEMEROUTI, 2014) fornece uma descrição clara da
forma como as demandas, recursos, estados psicológicos, e o desempenho estão
associados. De acordo com ela, os mais importantes preditores de engajamento
trabalho são os recursos pessoais (autoeficácia, motivação e satisfação com a vida)
e de trabalho (clima, apoio social e feedback). Além disso, em situações onde as
exigências do trabalho se apresentam como desafio, ao invés de se apresentarem
como fatores dificultadores, o nível de engajamento tende a ser mais elevado.
De acordo com a teoria JD-R, o engajamento tem uma relação benéfica com
o comportamento de job crafting, pois funcionários engajados são mais susceptíveis
a aumentar suas demandas e recursos de trabalho para melhorar o relacionamento
social e criar um ambiente de trabalho desafiador (BAKKER, 2011). Dessa forma, o
engajamento ocorre quando há um equilíbrio entre as demandas e os recursos de
trabalho (WINGERDEN; BAKKER; DERKS, 2017).
Segundo Bakker, Albrecht e Leiter (2011), os trabalhadores engajados têm
um melhor desempenho que os trabalhadores não engajados, pois experimentam
emoções positivas, gozam de uma saúde melhor, criam seus recursos pessoais e de
trabalho e transferem seu envolvimento para outros funcionários no ambiente de
trabalho. Além disso, esses autores comprovaram que funcionários podem estar
engajados mesmo quando o trabalho é árduo e emocionalmente exigente. É
importante que em situações de problemas e necessidades de mudanças, os
funcionários demonstrem engajamento no trabalho. Isso se justifica pelo fato de que
funcionários engajados são mais dispostos a lidar com elevadas demandas de
trabalho, possuem autoeficácia, autoestima e otimismo necessário para tratar com
as emoções de seus clientes e mobilizam recursos de trabalho como apoio social de
colegas, coaching e feedback da chefia.
O clima organizacional quando é favorável, envolvente e desafiador, pode
influenciar as percepções dos indivíduos quanto às demandas e recursos de
trabalho. Assim, as percepções dos funcionários acerca do seu ambiente de trabalho
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fomentam o engajamento deles, fazendo com que eles invistam mais tempo e
energia e envolvam-se psicologicamente com o trabalho de sua organização
(BAKKER et al., 2011; DOLLARD; BAKKER, 2010). Além disso, em ambientes
incertos, o envolvimento pode ser expresso a partir de um comportamento proativo e
de criação enquanto que em ambientes previsíveis, ele pode ser expresso pelo
esforço no desempenho da tarefa (PARKER; GRIFFIN, 2011).
Outro aspecto importante que pode influenciar o engajamento no trabalho são
as interações entre membros e equipes onde são compartilhadas emoções e
comportamentos (SCHAUFELI et al., 2013). Assim, a comunicação com colegas em
equipes de trabalho, setores ou departamentos, através de expressões faciais, tom
de voz e linguagem corporal favoráveis, podem aumentar o otimismo, a motivação e
o entusiasmo no trabalho. Além disso, o contágio emocional positivo permite manter
o engajamento a médio e longo prazo e ocorre no nível coletivo das relações
interpessoais. Desse modo, é possível que algum elemento da equipe de trabalho
assuma o estado de humor de outro, tornando-se mais engajado, estressado ou com
medo de algo, mesmo sem compreender o que está acontecendo. O contágio
emocional positivo ocorre principalmente quando as atividades se desenvolvem de
forma colaborativa e a comunicação acontece sem ruídos.
Da mesma forma que os gestores podem influenciar o processo de job
crafting, eles podem também influenciar positiva e negativamente no engajamento e
estado de humor de seus colaboradores (SCHAUFELI et al., 2013). Ações injustas
ou agressivas de um gestor podem despertar sentimentos negativos na equipe de
trabalho e até mesmo em outros setores, ainda que tais atitudes não sejam
relacionadas diretamente a seus membros. Assim, o modo como um gestor age
pode caracterizar um contágio emocional positivo ou negativo para o engajamento.

2.4.

ASPECTOS

DA

ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA

RELACIONADOS

AO

TRABALHO
Através do modelo teórico JD-R (BAKKER; DEMEROUTI, 2014), os
indivíduos podem criar recursos pessoais e de trabalho para aumentar seu
engajamento, por meio do conceito do job crafting. Embora os autores criadores do
conceito de job crafting afirmem que ele pode ser realizado em quaisquer ambientes
de trabalho, é importante mencionar que as organizações públicas podem possuir
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características especificas de trabalho, que podem dificultar a alteração de tarefas e
relações pelos servidores.
A redefinição da função de recursos humanos e os novos modelos de gestão
de pessoas são uma tendência na Administração Pública. No Brasil, é esperado que
a gestão de pessoas consiga se desenvolver e criar espaços para que os servidores
alcancem os seus objetivos individuais a partir dos objetivos estratégicos das
organizações (GARCIA, 2014). Porém, poucos são os órgãos que têm conseguido
se reestruturar para pautar sua gestão em modelos realmente estratégicos
(GARCIA, 2014). Discute-se muito sobre a possibilidade de captar e desenvolver
trabalhadores qualificados e comprometidos, mas o ambiente instável e incerto da
esfera pública dificulta a tarefa de gerir pessoas, de modo a maximizar o talento e
estimular a inovação dentro das organizações (LONGO, 2007). Nesse sentido, a
inovação gerencial depende muito mais da forma com que os dirigentes conduzem
os processos produzidos pelas interações das pessoas do que pelas normas
instituídas ou vontades deles (VAITSMAN, 2001).
Os principais problemas apontados na pesquisa de Terabe e Bergue (2014)
em relação a tentativas mal sucedidas na implementação de novas práticas na
gestão de pessoas se referem à falta de qualificação profissional dos responsáveis
pelo desenvolvimento das políticas de recursos humanos, falta de efetiva
capacitação para os servidores, atuação operacional exacerbada, em detrimento do
campo estratégico, falta de investimento em recursos humanos, ausência de um
mapeamento de competências, pouco engajamento da alta administração nos
assuntos relacionados à gestão de pessoal e fragilidade da qualidade de vida do
servidor.
Na Administração Pública, a burocracia e a inovação caminham em sentido
contrário. Segundo Pires e Macêdo (2006):
De um lado tem-se a burocracia em seu sentido corporativo, centralizadora e,
portanto, contrária às mudanças na organização e nas formas de operar do aparelho
do Estado; e de outro, as forças inovadoras, que, não raramente, encontram muita
dificuldade para implementar de maneira efetiva projetos de reforma. Essas forças
inovadoras procuram introduzir, nas organizações públicas, uma cultura de
flexibilidade e de gestão empreendedora que permita às organizações públicas
atuarem de forma eficiente, num mundo de rápidas transformações (PIRES;
MACÊDO, 2006, p. 95).

Um ponto importante a ser considerado na Administração Pública é apontado

49

por Martelane (1991) e se refere à presença de dois corpos funcionais com
características nitidamente distintas nas organizações públicas. O primeiro é
formado pelos servidores de carreira, cujos objetivos e cultura foram formados
dentro da organização. O outro é formado pelos administradores políticos que
seguem objetivos externos e têm seu trabalho caracterizado pela descontinuidade
administrativa. Essa descontinuidade na gestão pública confere às organizações
públicas características específicas como projetos de curto prazo, conflitos de
objetivos, administração feita por indivíduos com pouco conhecimento da cultura da
organização e, muitas vezes, sem preparo técnico necessário.
Segundo Pires e Macêdo (2006), as características centralizadoras e
estruturas hierárquicas rígidas das organizações públicas demonstram um
paternalismo que gera um alto controle de movimentação de pessoal e da
distribuição de empregos, cargos e comissões dentro da lógica dos interesses
políticos dominantes. Essas estruturas resistem de forma generalizada a mudanças
de procedimentos e implantação de novas tecnologias e não têm sido orientadas
para o atendimento das necessidades dos cidadãos, ou para a eficácia e efetividade.
Ainda segundo esses autores, as características das organizações públicas
influenciam os seus trabalhadores, que tendem a encontrar-se em idênticas
situações laborais e de organização do trabalho proporcionadas pela burocracia,
apego às regras e rotinas, supervalorização da hierarquia, paternalismo nas
relações e apego ao poder. Essas características são importantes na definição dos
processos internos, na relação com inovações e mudança, na formação dos valores
e crenças organizacionais e nas políticas de recursos humanos.
Alguns dos princípios da Administração Pública Gerencial pressupõem que os
servidores

tenham

competência

para

autogestão,

além

de

iniciativa,

responsabilidade e comprometimento com a coisa pública. Para que haja essas
condições, são necessários trabalhadores envolvidos, motivados e satisfeitos com o
que fazem (VAITSMAN, 2001). Mas de acordo com os estudos de Vaitsman (2001),
a Administração Pública ainda enfrenta grandes problemas nesse sentido. A
estabilidade no serviço público é associada a descompromisso, desmotivação e
baixo desempenho no trabalho. A baixa autonomia nas decisões dos servidores,
principalmente em níveis hierárquicos mais baixos também são fatores causadores
de desmotivação e insatisfação no trabalho. A falta de recursos materiais e humanos
e a falta de recompensas pelo esforço também levam a esse contexto de
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insatisfação dos servidores. Essa situação acaba sobrecarregando aqueles que se
interessam pelo trabalho e esperam se desenvolver com ele.
De acordo com os estudos de Garcia (2014), realizados na Agência Nacional
do Petróleo, há uma necessidade de uma modelagem da organização do trabalho
no serviço público, mais especificamente de tarefa. A falta de autonomia para agir
sem consultar o chefe e a dificuldade de aplicação de novas habilidades e
conhecimentos nas tarefas são situações comuns no trabalho dos servidores. Isso
se justifica em parte pelo fato de existirem muitas atividades repetitivas que são
realizadas pelos servidores, questão inerente ao próprio serviço público, que exige o
cumprimento de regras rígidas e procedimentos legais. Neste contexto, essa autora
aponta que seria importante o apoio dos gestores, diante de situações de
dificuldades e desafios, de modo a oferecer mais flexibilidade ao servidor e respeitar
as diferenças e a individualidade de cada um, para que eles possam executar seu
trabalho da maneira mais adequada.
A remuneração e a estabilidade no emprego não são mais suficientes para
manter os servidores motivados (MARCONI, 2003; VAITSMAN, 2001). Eles buscam
um significado positivo no trabalho. Esse significado pode estar presente no
companheirismo nas relações com colegas e chefias e na autonomia no
desempenho de suas atribuições, de forma que consigam adaptar sua rotina de
trabalho às suas preferências pessoais (VAITSMAN, 2001).
Apesar

das

características

aqui

apresentadas

não

se

aplicarem

necessariamente a todas as organizações públicas, percebe-se que alguns fatores
que podem influenciar o processo motivacional no trabalho são listados em vários
estudos. Porém, o estudo do job crafting vai além da identificação de fatores
facilitadores ou dificultadores de realização de tarefas e relacionamentos. Através
dele pode ser possível conhecer a percepção dos servidores em relação ao que eles
fazem para criar as condições para trabalhar motivados a fim de aumentar o
significado do trabalho deles.
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA

3.1

ABORDAGEM METODOLÓGICA
Tendo em vista o objetivo da pesquisa, utilizou-se a abordagem metodológica

qualitativa. A pesquisa qualitativa explora e tenta entender um problema social ou
humano a partir do significado que os indivíduos atribuem a ele (CRESWELL, 2010).
Um importante aspecto da pesquisa qualitativa é a captura de percepções, que
representam visões e perspectivas dos participantes do estudo, que resultam em
significados atribuídos a fatos da vida real pelos indivíduos, ao invés de valores,
pressuposições e significados mantidos pelos pesquisadores (YIN, 2015).
Além disso, 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).
Através da pesquisa qualitativa, a percepção individual acerca da situação
real do sistema social estudado foi valorizada e a pesquisadora pôde compreender e
interpretar as informações fornecidas pelos participantes.
A pesquisa utilizou-se do método indutivo, onde sua análise foi construída a
partir das particularidades para os temas gerais e o pesquisador interpretou o
significado dos dados (CRESWELL, 2010). Esse método faz com que os
pesquisadores organizem os dados indutivamente até unidades de informação mais
abstratas, utilizando habilidades de raciocínio complexo durante o período de
pesquisa (CRESWELL, 2014). Segundo esse autor, essa abordagem tem um foco
no significado individual e na importância da interpretação da complexidade de uma
situação através de um processo de pesquisa emergente. Assim, o plano inicial
pode vir a ser alterado ao longo da pesquisa, após o inicio da coleta de dados.
Apesar de o estudo do job crafting baseado no modelo-teórico JD-R ser
amplamente realizado sob o prisma quantitativo, no Brasil sua utilização ainda é
restrita, principalmente no que tange à Administração Pública. Nesse sentido, a
pesquisa qualitativa permitiu melhor compreender um tema novo e pouco explorado.
Assim, os métodos qualitativos e interpretativos seriam preferíveis aos quantitativos,
visando-se obter conhecimento intersubjetivo, descritivo e compreeensivo, em vez
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de um padrão deconhecimento supostamente “objetivo” e formulável em termos
quantitativos (GODOI; BANDEIRA- DE-MELO; SILVA, 2010, p. 39).

3.2

TIPO DE PESQUISA
A presente pesquisa é do tipo descritiva. Esse tipo de pesquisa objetiva

descrever as características de determinada população ou fenômeno (GIL, 2017).
Segundo esse autor, as pesquisas descritivas podem ser elaboradas com a
finalidade de identificar possíveis relações entre variáveis e as pesquisas com
objetivos profissionais provavelmente se enquadram nesta categoria. Neste caso, a
pesquisa identificou as relações entre os recursos e demandas de trabalho, o job
crafting e o engajamento no trabalho.
A pesquisa descritiva verifica, descreve e explica problemas, fatos ou
fenômenos da vida real, observando e fazendo relações e conexões, e considera a
influência que o ambiente exerce sobre eles (MICHEL, 2015). Deste modo, a
pesquisa descritiva:
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 pesquisa de campo foi realizada através de investigação empírica no local
onde ocorre o fenômeno – CEFET – Maria da Graça – o que oportunizou a melhor
captação da percepção dos envolvidos, bem como a observação dos fatos por parte
da pesquisadora.

3.3 SELEÇÃO DOS SUJEITOS
A seleção dos sujeitos foi realizada por meio das estratégias de amostragem
intencional e por acessibilidade. Através da amostragem intencional, o pesquisador
seleciona quem deverá ser incluído na amostra baseado na informação que eles
podem transmitir a respeito do fenômeno central do estudo e em sua compreensão
do problema de pesquisa (CRESWELL, 2014). No presente estudo buscou-se a
multiplicidade de experiências relativa ao tempo de trabalho na Instituição, ocupação
ou não de cargos de chefia e atuação na área fim ou na área meio, chegando-se a
um total de 12 participantes, dos 33 TAEs do CEFET - Maria da Graça.
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Desse modo, é importante considerar o tempo de serviço dos participantes,
visto que ele pode refletir na proatividade e criatividade no trabalho esperadas no
comportamento de job crafting. Além disso, com o passar do tempo, especialmente
na Administração Pública, os servidores tendem, com a estabilidade, a apresentar
problemas de acomodação e falta de compromisso com o trabalho, conforme
apontado por Ribeiro e Mancebo (2013).
A ocupação ou não de cargos de chefia também pode influenciar no
comportamento de job crafting, pois aqueles que ocupam esses cargos podem
apresentar maior autonomia na realização de suas tarefas, o que pode facilitar esse
tipo de comportamento.
O grupo de servidores selecionados para o estudo considerou tanto os que
atuam na área fim, ligada aos setores acadêmicos, quanto os que trabalham na área
meio e atuam em setores administrativos. O nível de aproximação dos servidores
com os alunos da Instituição também pode refletir na motivação dos servidores em
praticar o job crafting no trabalho. O trabalho na área fim pode apresentar mais
aspectos motivadores que a área meio, tais como significância, autonomia, feedback
e variedade de habilidades (HACKMAN; OLDHAM, 1980).
A intenção de uma composição de grupo heterogênea em termos de tempo
de trabalho, setor de atuação e ocupação ou não de cargos de chefia objetivou a
obtenção de dados diversificados em termos de concepções e percepção dos
servidores. Creswell (2010) considera essa escolha importante por aumentar a
probabilidade de que os achados reflitam divergências, que é o ideal em estudo
qualitativo.
Foram selecionados 12 servidores técnico-administrativos dentre o total de 81
servidores do Campus Maria da Graça do CEFET, que incluem também professores.
Assim,

foram

entrevistados

um

gerente,

três

coordenadores

de

setores

administrativos e oito servidores técnico-administrativos lotados em diferentes áreas,
que incluem setores administrativos e acadêmicos diversos. Além disso, os
servidores selecionados exercem diferentes funções com níveis de escolaridade
distintos dentro do CEFET- Maria da Graça, como assistentes em administração,
assistente de alunos, administradores, pedagoga e arquivista. O grupo de servidores
foi selecionado com base nas informações fornecidas pela Seção de Administração
e Compras do CEFET – Maria da Graça, setor onde são realizadas as atividades
relacionadas aos recursos humanos do campus. Os servidores foram convidados a
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participar da pesquisa pessoalmente. O tamanho do campus e o número total de
servidores do campus facilitou essa aproximação direta com os servidores.
Na presente pesquisa, foi buscado um grupo que apresentasse variedade de
experiência e visões, mas não houve a intenção de representar a unidade do CEFET
– Maria da Graça como um todo.
A fim de preservar a identidade dos participantes, foi utilizada uma codificação
por letras e números, de forma que não será mencionada a unidade organizacional
de trabalho dos mesmos. Dessa forma, não haverá possibilidade de identificar o
servidor participante através das características aqui apresentadas.
O perfil dos participantes entrevistados e a codificação utilizada para
identificar os mesmos no decorrer do presente estudo são apresentados no Quadro
2. No quadro, os servidores foram ordenados de acordo com a ordem cronológica de
realização das entrevistas. Desse modo, o início do código de cada servidor é
representado pela letra “S” (servidor), seguida de um número de 1 a 12, que indica a
ordem da entrevista dele em relação às demais. Em seguida do número, as letra “M”
(meio) ou “F” (fim) correspondem à área de atuação dos servidores, para demonstrar
se trabalham na área fim ou na área meio da unidade.

QUADRO 2 - Participantes da Pesquisa
PARTICIPANTE

CHEFE

ÁREA

TEMPO NO
CEFET/RJ
(anos)1

SEXO

CÓDIGO DE
IDENTIFICAÇÃO

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

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

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

10
3
4
8
4
10
4
2
39*
9
9
8

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

S1FA
S2MNC
S3MNC
S4FA
S5MN
S6FA
S7MN
S8FN
S9MAC
S10FA
S11FA
S12MAC

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos participantes.

1

Tempo no CEFET/RJ, em anos, tomando-se como base o mês de janeiro de 2019.
* Tempo considerando os anos em que a Instituição atuava antes da transformação em CEFET.
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Após a identificação da área de atuação, os servidores foram classificados
em novos ou antigos pelas letras “N” ou “A”, respectivamente. Essa categorização
considerou o tempo de trabalho do servidor no CEFET – Maria da Graça. Para isso,
foram considerados novos aqueles servidores com até cinco anos completos de
atuação e os demais foram considerados antigos.
Por último, a codificação demonstra se o servidor é ou não chefe, através da
letra “C”, quando for positivo. Assim, o participante 1, o primeiro entrevistado, é
representado pelo código S1FA, trabalha na área fim, é antigo e não é chefe. Do
mesmo modo, o participante 2, representado pelo código S2MNC, atua na área
meio, é novo e possui cargo de chefia.

3.4

COLETA DE EVIDÊNCIAS
Para a realização da pesquisa, foi realizada a triangulação das técnicas de

coleta de evidências, que utilizou informações de entrevistas semiestruturadas,
técnica de complemento de frases, documentos e observação direta (CRESWELL,
2014). Segundo Yin (2015), a triangulação parte de múltiplas fontes, mas que visam
convergir para a mesma descoberta. Segundo esse autor, a triangulação ajuda a
reforçar a validade do construto do através da convergência das evidências.
A coleta de informações foi realizada no período de novembro de 2018 a
janeiro de 2019 nas instalações do campus Maria da Graça do CEFET/ RJ, algumas
vezes ocorrendo na sala de trabalho do servidor participante, outras vezes na sala
onde trabalha a pesquisadora. Todas as entrevistas foram realizadas em momento
que pudesse existir privacidade, estando presentes apenas a pesquisadora e o
participante. Dessa forma foi possível reunir informações bem de perto, falando com
as pessoas diretamente, observando como elas se comportam dentro de seu
ambiente natural e interagindo com elas ao longo do tempo (CRESWELL, 2014).
Os servidores técnico-administrativos foram entrevistados por meio do roteiro
de entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE A) elaborado a partir do questionário
criado por Tims, Bakker e Derks (2012) para pesquisar o job crafting baseado na
teoria JD-R (BAKKER; DEMEROUTI, 2014; 2016). As entrevistas foram gravadas e
transcritas de maneira literal. A partir da escala job crafting, são relacionados o
aumento dos recursos estruturais do trabalho; redução das demandas que são
obstáculo ao trabalho; aumento de demanda de trabalho desafiadora; e aumento de
recursos sociais do trabalho.
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A escala job crafting apresentada pelos autores foi adaptada baseada na
Instituição pesquisada e nas características do serviço público apresentadas nos
aspectos teóricos da presente pesquisa. As entrevistas foram iniciadas com
questionamentos sobre tempo de trabalho na Instituição e as atribuições dos
servidores em seus locais de trabalho, que auxiliaram também na codificação dos
servidores. Essas perguntas iniciais tiveram o objetivo de deixar os servidores mais
à

vontade,

confortáveis

e

tranquilos

durante

a

entrevista.

A

entrevista

semiestruturada, segundo Yin (2015), identifica concepções, percepções e opiniões
dos participantes. Elas lembram conversas guiadas, observando uma linha de
investigação consistente.
Uma das gravações das entrevistas foi interrompida devido a problemas
técnicos no gravador, de forma que um trecho se perdeu. Em seguida, a
entrevistadora recomeçou de onde havia sido cortada a gravação e foi relembrando
o participante das informações que ele havia transmitido para tentar recuperá-las.
A fim de obter informações adicionais sobre os recursos de trabalho, job
crafting (tarefas, relações no trabalho e aspectos cognitivos do trabalho),
engajamento de trabalho e aspectos da administração pública, tomando-se como
base os elementos do modelo-teórico JD-R (BAKKER; DEMEROUTI, 2014; 2016),
foi solicitados aos participantes que preenchessem o questionário para complemento
de frases (APÊNDICE B). O instrumento de complemento de frases desta pesquisa
foi elaborado a partir das dimensões propostas pelo modelo teórico JD-R e do job
crafting, sendo que algumas questões referentes ao engajamento no trabalho foram
baseadas em Santos (2018).
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 mencionados anteriormente.
A técnica de complemento de frases funciona como um instrumento na
obtenção de dados, onde através de uma palavra indutora, o participante pode
realizar associações, respondendo de forma espontânea com o que vier à mente.
Essa técnica:
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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).

A coleta de dados de documentos públicos e internos foi realizada a partir de
documentos institucionais relativos especialmente à gestão de pessoas, com o
intuito de contribuir com informações para as outras fontes de evidências.
Além disso, a pesquisadora realizou anotações de campo sobre o
comportamento e as atividades dos indivíduos no local da pesquisa, durante a
realização das entrevistas.
A fim de verificar a possibilidade de alguns ajustes ou aperfeiçoamentos nos
instrumentos de coleta de dados, antes da realização da pesquisa com os
participantes, eles foram testados, mediante a aplicação com dois servidores da
equipe da pesquisadora.

3.5

TRATAMENTO E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS
Após a transcrição das entrevistas e técnica de complemento de frases, os

dados originados foram analisados e interpretados foi utilizada a técnica de análise
de conteúdo, que pode ser 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).

Foi elaborada uma grade fechada com base nos elementos do modelo
conceitual JD-R, tanto para as entrevistas quanto para o complemento de frases,
para realização da análise do conteúdo. 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).
Através da triangulação das informações e fontes de evidências, buscou-se a
verificação ou corroboração de um determinado evento, descrição ou fato que está
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sendo relatado para o estudo, de forma a reforçar sua validade (YIN, 2015). A
utilização de variadas fontes de evidências assegura a confiabilidade da pesquisa e
a qualidade e significância das evidências, e a convergência de resultados oriundos
de diferentes fontes de coleta oferece um ótimo grau de confiabilidade ao estudo
(MARTINS; THEOFILO, 2016).

3.6

LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS
A possibilidade de generalização dos resultados foi limitada pelo fato de a

pesquisa compreender o estudo de um único grupo de trabalhadores em uma única
Instituição (YIN, 2015).
Ainda, o grupo de servidores selecionados para realização da pesquisa
representa parte dos funcionários do campus Maria da Graça, que engloba um
número pequeno de servidores quando relacionado ao total do CEFET/ RJ. Esse
aspecto torna-se uma limitação do estudo, visto que os servidores da sede e das
outras unidades descentralizadas podem ter percepções diferentes sobre o tema de
pesquisa.
No que se refere ao job crafting, a pesquisa se limitou às percepções dos
servidores, visto que não há como mensurar de forma objetiva o comportamento dos
servidores em relação ao tema para a realização deste estudo.
A inexperiência da pesquisadora em relação à pesquisa qualitativa pode ter
gerado, de forma involuntária, algum tipo de indução que tenha acarretado alguma
perda de informações significativas e relevantes nas entrevistas.
A veracidade das informações coletadas é outra limitação da pesquisa, 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.
É possível que, portanto, os servidores participantes possam ter fornecido alguma
informação inverídica ou que não traduzam fielmente suas reais opiniões em algum
momento.
Ademais, algum tipo de interferência nos resultados pode ter sido gerado pelo
fato de a pesquisadora ser servidora da instituição onde a pesquisa foi realizada.
Desta forma, a pesquisadora declara ter consciência desta limitação e procurou
mitigar qualquer tipo de influência no decorrer das entrevistas e das análises, para
que não ocorresse de forma involuntária algum tipo de indução, que pudesse
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acarretar alguma perda de informações significativas e relevantes. Para minimizar
problemas neste sentido foi utilizada a triangulação de entrevistas, documentos e
observação direta.
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CAPÍTULO 4 – CONTEXTO DA PESQUISA: O CEFET – MARIA DA GRAÇA

As informações descritas sobre o CEFET foram obtidas por meio do Plano de
Desenvolvimento Integrado da Instituição (PDI 2015-2019). Através dele foi possível
identificar que a história das escolas técnicas federais teve seu início no período
entre o final do século XIX e início do século XX, marcado por grandes
transformações no Brasil, como o crescimento urbano e expansão econômica
cafeeira, que criaram condições para a formação do desenvolvimento industrial no
país. Nesse âmbito foi criada a Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz
em 1917, que foi fechada para dar lugar à Escola Técnica Nacional (ETN) em 1944.
Após a segunda fase do governo Juscelino Kubitschek (1956-1961), que
alavancou recursos para os segmentos da indústria nacional, a ETN vai se
constituindo como uma das principais instituições de ensino industrial do Brasil, em
função de sua qualidade de ensino. Nesse período, o setor industrial acaba se
favorecendo com as políticas públicas, pois começa a existir uma diversificação do
parque industrial instalado no país e começa se destacar também no cenário
internacional.
Em 1965 a ETN foi denominada Escola Técnica Federal e, mais tarde, em
1978 a escola transformou-se em Centro Federal de Educação Tecnológica Celso
Suckow da Fonseca – CEFET/ RJ pela Lei 6.545 de 30 de junho deste ano. A partir
de então, passou a ter objetivos similares aos de instituições de educação superior,
atuando como autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Educação e
Cultura, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática e
disciplinar. O CEFET/ RJ passa a oferecer, além dos cursos de nível médio e
técnico, cursos de graduação voltados para a Engenharia e Serviços.
A expansão do CEFET/ RJ se deu, não somente no ensino acadêmico de
qualidade, mas também em sua estrutura física. Até 2003, o CEFET/ RJ era
constituído por apenas uma unidade e a partir de então, começou a implantar
Unidades de Ensino Descentralizadas – UNEDs, em um processo de expansão
induzido pelo governo federal, chegando a oito unidades em 2010, a saber:
Maracanã, Maria da Graça, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, Angra dos Reis,
Itaguaí e Valença. No sistema multicampi, são oferecidos cursos regulares de
educação profissional técnica de nível médio e de graduação, atendendo a mais de
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13.000 alunos por ano, além de cursos de pós-graduação stricto sensu e lato sensu
e de extensão. Além desses cursos, oferecidos sob a forma de atividades
presenciais, coexistem programas e projetos na modalidade de educação à
distância. A Figura 3 mapeia o sistema CEFET/ RJ, discriminando cada unidade e
seus principais polos de atuação.

FIGURA 3 - Sistema CEFET/ RJ

Fonte: PDI 2015-2019.

O processo de expansão e consolidação da atuação institucional em sistema
multicampi proporcionou forte mobilização interna e gerou demanda de novos
atendimentos, em projetos e negociações; e de infraestrutura de serviços, obras e
contratação de pessoal, implicando articulações de gestão administrativa de grande
porte.
Desde 1998, a comunidade do CEFET/ RJ entende como necessária a sua
transformação em Universidade Especializada, como forma de consolidação do
crescimento obtido, principalmente em relação ao aumento do número de alunos da
graduação e pós-graduação, ainda que este seja inferior ao dos alunos do ensino
médio e técnico.
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Com a atual gestão, essa questão da transformação da Instituição em
Universidade ganhou força e se transformou numa meta institucional descrita no
plano estratégico do CEFET/ RJ, o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI.
Tanto o PDI 2010-2014, como o atual, o PDI 2015-2019, contemplam a questão
como objetivo organizacional. No PDI 2010-2014, a transformação do Centro em
Universidade Tecnológica representou um item inteiro do plano. No PDI 2015-2019,
é retratado como continuidade de uma ação que já havia começado, e referia-se
principalmente ao aumento do número de servidores docentes e TAEs e aumento
das Funções Gratificadas e Cargos de Direção (FG e CD). Devido principalmente a
questões políticas, essa transformação do CEFET/ RJ em Universidade ainda não
se concretizou no último ano do PDI – 2015-2018.
O quantitativo de servidores da instituição vem aumentando ao longo dos
anos.
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Descentralizadas, ao final de 2017 o quadro de pessoal era composto por 641
servidores técnico- administrativos (TAEs) e 866 servidores docentes, dos quais 98
do magistério superior e 768 da carreira do ensino básico técnico e tecnológico,
sendo que alguns destes últimos atuam também no magistério superior (SANTOS,
2018). O histórico quantitativo de servidores Técnicos Administrativos em Educação
– TAEs e docentes do CEFET/RJ pode ser visualizado na Figura 4.

FIGURA 4 - Histórico quantitativo de servidores do CEFET/ RJ

Fonte: Santos, 2018, p. 83.
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Descentralizadas, a administração de todo o CEFET/ RJ é realizada no campus
Sede Maracanã, localizado no município do Rio de Janeiro, que tem como órgão
executivo a Diretoria-Geral e como órgão deliberativo o Conselho Diretor. Além
disso, o CEFET/ RJ conta com outras cinco diretorias, e outras três unidades
organizacionais de assessoria, além do Conselho Diretor. A organização da
Instituição, incluindo as sete diretorias das UNEDs pode ser visualizada no
Organograma Funcional do CEFET/ RJ, ilustrado na Figura 5.

FIGURA 5 - Organograma Funcional do CEFET/ RJ

Fonte: PDI 2015-2019

As Unidades Descentralizadas (UNEDs) se localizam nos municípios de Nova
Iguaçu, Petrópolis, Nova Friburgo, Itaguaí, Angra dos Reis e Valença e Rio de
Janeiro. Além da Sede Maracanã, o Campus Maria da Graça também é situado no
município do Rio de Janeiro, no bairro Maria da Graça.
O espaço físico da UNED Maria da Graça foi incorporado ao CEFET/ RJ em
1997, quando a Instituição assumiu, em comodato, a unidade de produção de
material escolar da extinta Fundação de Assistência ao Estudante – FAE, órgão
vinculado ao Ministério da Educação. Nesse período, foi iniciado um audacioso
projeto de revitalização do espaço fabril, implantando o seu novo campus –
denominado Maria da Graça – em uma região de grande demanda por ensino médio
e educação profissional.
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O primeiro convênio estabelecido com o campus Maria da Graça foi realizado
com a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro – atual SEEDUC/ RJ.
Dessa forma, no colégio de ensino médio criado no campus, o Colégio Estadual
Professor Horácio Macedo, passaram a estudar anualmente 700 alunos, todos
oriundos do ensino fundamental realizado em escolas públicas.
No ano de 2000, iniciou-se o curso técnico de Automobilística. Ao lançar as
bases do Núcleo de Tecnologia Automotiva (NTA) no campus, o CEFET/ RJ abriu
significativo canal de relacionamento com empresas parceiras.
No campus Maria da Graça foram desenvolvidos projetos de extensão
voltados ao atendimento da comunidade local – que inclui a população do Complexo
do Jacarezinho e entorno –, estimada em 600 mil moradores. A esses projetos
acorreram também outros grupos, dado o alcance do sistema de transporte urbano
no bairro. Além do serviço de linhas de ônibus, uma estação da linha 2 do metrô
localiza-se em contiguidade à entrada lateral da escola, facilitando o acesso dos que
chegam de bairros ou municípios vizinhos.
O campus Maria da Graça foi o terceiro campus inaugurado pelo Sistema
CEFET/ RJ, em 9 de junho de 2006, e vem permitindo a ampliação e progressiva
otimização das ações implementadas na região, corroborando a política pública para
a educação profissional assumida pelo governo. Desse modo, a educação
profissional e tecnológica oferecidas pelo campus tem compromisso com a redução
das desigualdades sociais, com o desenvolvimento socioeconômico e com a
vinculação à educação básica e a uma escola pública de qualidade.
No ano de 2014, o campus Maria da Graça passou a ofertar os cursos
Técnicos Integrados de Automação Industrial, Manutenção Automotiva e Segurança
do Trabalho. Em 2018, o campus ampliou a sua oferta de cursos, passando a
oferecer os cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio de Segurança do
Trabalho e Sistemas de Energias Renováveis. Além disso, nesse mesmo ano,
iniciou no campus o primeiro curso de Graduação em Sistemas de Informação, fato
importante para o projeto de transformação do CEFET/ RJ em Universidade
Tecnológica.
Desde 2014, o número de matrículas ativas no campus, considerando os seis
cursos ofertados, e desconsiderando as desistências e trancamentos de matrícula,
vem crescendo de forma lenta. Mesmo com a oferta de novos cursos, o número se
mantém praticamente estável no período de 2014 a 2018 e equivale hoje, a
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aproximadamente 400 alunos. O total de matrículas ativas por ano, nos anos de
2014, 2016 e 2018, no CEFET – Maria da Graça pode ser visualizado na Figura 6.
FIGURA 6 - Total de matrículas ativas por ano no CEFET – Maria da Graça
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da SERAC.

É importante notar que o número de matrículas tende a aumentar ao longo
dos anos, já que três dos seis cursos ofertados no campus iniciaram-se
recentemente e ainda não possuíam alunos do segundo período em diante, na data
de coleta dos dados. Esse detalhamento do número de matrículas por curso do
CEFET – Maria da Graça pode ser visualizado na Figura 7.
FIGURA 7 - Total de matrículas ativas por curso no CEFET – Maria da Graça
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pela SERAC.
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Até o ano de 2013 o número total de servidores do CEFET – Maria da Graça
era de 44 funcionários. A partir de 2014, quando foi realizado um concurso público
para vários cargos da Instituição, esse número cresceu consideravelmente,
chegando a 81 funcionários na unidade ao final de 2018. Deste total, 48 servidores
atuam como Professores do Ensino Básico Tecnológico e 33 como TécnicoAdministrativos em Educação, que representam 41% do total de servidores. Essa
representação dos servidores do Campus pode ser visualizada na Figura 8.
FIGURA 8 - Servidores CEFET – Maria da Graça
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. Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pela SEACO.

A estrutura hierárquica atual do CEFET – Maria da Graça se divide em dois
blocos principais: a Gerência Acadêmica e a Gerência Administrativa. À Gerência
Acadêmica são subordinadas as Coordenações dos cursos da Instituição, bem como
os setores de apoio que atendem diretamente aos alunos, como Biblioteca, Seção
de Registros Acadêmicos, Seção de Articulação Pedagógica, Assistência do Aluno,
Núcleo de Assistência aos Portadores de Necessidades Especiais e Núcleo de
Extensão. Essas coordenações e setores correspondem à área fim de atuação do
CEFET – Maria da Graça. A Gerência Administrativa compreende os setores que
não atuam diretamente com os alunos da Instituição, correspondendo à área meio
de atuação da Instituição, que incluem os setores ligados a fins administrativos e de
infraestrutura, como a Seção de Nutrição, Seção de Patrimônio, Seção de
Administração e Compras, Subprefeitura, Setor de Informática e Setor de Arquivo. O
organograma funcional do CEFET – Maria da Graça é representado na Figura 9.
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FIGURA 9 - Organograma Funcional do CEFET – Maria da Graça
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O número de servidores Técnico-administrativos em Educação ao final do ano
de 2018 era de 33 funcionários. Destes servidores, 17 atuam na área fim, ou em
setores subordinados à Gerência Acadêmica. Dos servidores que têm suas
atividades ligadas à área fim do CEFET – Maria da Graça, 10 são do sexo feminino
e 7 são do sexo masculino. Os demais 16 servidores atuam na Gerência
Administrativa, que corresponde à área meio da Instituição. Na área meio trabalham
10 servidores do sexo masculino e 6 servidores do sexo feminino. Essa informação
dos servidores do CEFET – Maria da Graça podem ser visualizados na Figura 10.

FIGURA 10 – Perfis dos Servidores TAEs do CEFET – Maria da Graça
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pela SEACO

O Campus Maria da Graça do CEFET/ RJ possui 12 anos de atuação no
mercado e está vivenciando um período de crescimento relacionado ao número e
tipo de cursos e número de servidores. Além disso, o CEFET – Maria da Graça é
uma instituição pública de ensino, onde parte dos servidores atua diretamente com
os alunos enquanto outros trabalham com tarefas administrativas, o que pode leválos a ter uma percepção diferente do que eles podem fazer para tornar o trabalho
mais significativo para si mesmos. Esses aspectos somados ao fato de que não
foram encontradas pesquisas sobre o job crafting no Brasil por meio de estudo
qualitativo torna-se interessante estudar a percepção do job crafting em relação ao
engajamento do trabalho pelos seus servidores.
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS E SUAS ANÁLISES
Através da realização das entrevistas individuais e presenciais, seguidas do
preenchimento do questionário de complemento de frases foram obtidos os
resultados deste estudo. Como anteriormente apontado, as entrevistas seguiram o
questionário proposto por Tim, Bakker e Derks (2012), baseado no modelo JD-R
(BAKKER; DEMEROUTI, 2014; 2016) de forma que as perguntas abordavam
questões referentes à percepção dos servidores em relação às técnicas do job
crafting. Havia quatro blocos de perguntas, sendo o primeiro sobre o aumento de
recursos estruturais do trabalho, o segundo sobre a redução de demandas
obstáculos do trabalho, o terceiro sobre o aumento de recursos sociais do trabalho,
e por último, perguntas sobre o aumento de demanda de trabalho desafiador,
baseadas nos elementos do modelo JD-R. A fim de melhor explorar o contexto da
pesquisa, o modelo foi adaptado de forma a serem incluídas perguntas referentes ao
contexto de trabalho no serviço público.
Cada participante se envolveu com a pesquisa de uma forma diferente.
Apesar de certo receio em responder questões sobre o trabalho, nenhum servidor se
negou a participar da pesquisa. Alguns se sentiram muito confortáveis durante a
entrevista, como se estivessem desabafando sobre um assunto sobre o qual não
existisse outra oportunidade de expor sua opinião. Outros se preocupavam com a
forma que iam expor suas informações, com receio de não conseguirem falar com
linguagem apropriada. Algumas vezes, alguns servidores não compreendiam alguns
termos estrangeiros utilizados na pesquisa, como “feedback”. Alguns retornavam
sempre em algum assunto que parecia ser de maior interesse para si mesmos.
Os

questionários

para

complemento

de

frases

foram

preenchidos

imediatamente após a realização das entrevistas pelos mesmos servidores. Esses
questionários abordavam questões referentes aos recursos de trabalho, técnicas do
job crafting, engajamento no trabalho e contexto de trabalho na Administração
Pública. Mesmo com orientação de escreverem o que viesse à mente, de forma
espontânea, alguns servidores pensavam antes de escrever. Para deixá-los mais à
vontade, a pesquisadora optou em se ausentar do ambiente em que esses
questionários estavam sendo respondidos para que os servidores não se sentissem
pressionados com o tempo. Quando as respostas de uma mesma frase dos
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questionários de complemento de frases se dividiram em dois conjuntos de
respostas opostas, optou-se por analisá-las através do software gratuito Freemind.
Apesar da participação de 12 servidores na presente análise ser relevante,
pois esse número representa aproximadamente um terço do total o número de
servidores técnico-administrativos do campus Maria da Graça, não houve o intuito
de generalizar o resultado dos relatos a fim de revelar uma identidade única para os
servidores do campus. É importante notar que dentro da perspectiva da pesquisa
qualitativa, a análise e interpretação dos dados não tem finalidade de contar a
opinião de pessoas (GOMES, 2016). De acordo com Gomes (2016) o foco principal
da pesquisa qualitativa é a exploração do conjunto de opiniões sobre o tema, já que
a dimensão sociocultural das opiniões e representações de um grupo que tem as
mesmas características possuem muitos pontos em comum. Esse autor considera
ainda que cada interlocutor apresenta singularidades próprias e a análise deve
considerar essa diferenciação interna dos grupos. Dessa forma, caminhou-se tanto
na direção do que é homogêneo quanto no que diferencia dentro do mesmo meio
social. Portanto, buscou-se compreender a percepção dos 12 servidores através de
seus relatos sobre suas experiências acerca dos aspectos abordados no presente
estudo.
É importante notar que os recursos de trabalho, recursos pessoais, alterações
nas relações no trabalho, alterações nas tarefas e questões relacionadas à
Administração Pública, muitas vezes se apresentam como aspectos únicos, que
podem pertencer a um ou vários eixos da pesquisa ao mesmo tempo. Então, houve
uma tentativa de dividi-los a partir dos elementos do modelo JD-R para facilitar o
entendimento do leitor, mas isso não significa que um mesmo aspecto não possa
dar sentido a vários eixos da pesquisa.
A fim de organizar os resultados e suas análises, optou-se por apresentá-los
através dos elementos do modelo JD-R que foram abordados no estudo, apontando
os aspectos mais interessantes de cada item, por meio das diferentes fontes de
evidências. Optou-se por apresentar inicialmente os aspectos específicos do
contexto de trabalho no CEFET – Maria da Graça, característicos da Administração
Pública. Os resultados foram organizados, então, a partir dos seguintes elementos:
contexto de trabalho na administração pública, recursos, job crafting e engajamento.
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5.1

CONTEXTO DE TRABALHO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
O ambiente de trabalho na esfera pública pode apresentar características

específicas que podem funcionar com fatores limitadores ou facilitadores para o
comportamento do job crafting. Nesse sentido, foram analisados como a profusão de
regras e rotinas de trabalho, a legislação, a própria estabilidade do servidor e até
mesmo a função de Recursos Humanos do CEFET – Maria da Graça podem
influenciar os servidores na forma que eles conseguem realizar mudanças em seu
trabalho para que consigam torná-lo mais significativo para si mesmo.

5.1.1

Resultado das Entrevistas
Em relação à legislação, regras e burocracia presentes no serviço público, a

maioria dos servidores considera importante a sua existência, já que a partir delas é
possível ter respaldo para executar suas funções da forma correta. Esses servidores
consideram que a profusão de regras pode incomodar, mas acreditam que a
legislação não seja um empecilho para executar suas tarefas de uma forma mais
flexível. Os servidores consideram ainda que muitas das regras existentes na
Administração Pública podem ser flexibilizadas para tornar o ambiente de trabalho
mais tranquilo. Deste modo, esses servidores acreditam que a prática da execução
de suas tarefas não funciona exatamente como preconizado na legislação. Segundo
eles, alguns setores são mais amarrados à legislação que outros, mas eles
conseguem definir a forma como eles vão trabalhar lá dentro. Esse fato está de
acordo com os estudos de Vaitsman (2001), que considera que a inovação gerencial
depende muito mais da forma que os dirigentes conduzem os processos produzidos
pelas pessoas que pelas normas da Instituição. Em relação às regras, os servidores
consideram que:
Olha, é, acredito muito que essas regras e rotinas, sendo negociadas, elas
são vividas de maneira mais saudável. (...) Se a gente consegue negociar
um ambiente saudável que não seja violento, do ponto de vista de um,
querer ser né, competitivo, ou querer atender, sei lá, metas absurdas e às
vezes tão inalcançáveis que aquilo cria um sofrimento, poxa tô muito feliz se
o ambiente não for esse. Então acredito que a gente estabeleça... Eu não
sou favorável a não ter regras, não é disso que eu tô falando. Acho que
precisa ter, mas desde que essas regras sejam combinadas coletivamente e
pra mim isso é importantíssimo, um diálogo (S4FA).
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É aquele negócio, você na teoria é uma coisa, na prática é outra, entendeu?
Eu foco muito nisso. Você até tem que cumprir aquilo ali, tá? Mas você pode
ir ajeitando para funcionar, para realmente funcionar. Mas eu acho muito, a
teoria pra você colocar na prática... A prática que é a mais importante, é o
dia a dia gente. Mas dá pra colocar, dá pra conciliar as duas coisas
(S10FA).
É claro que tem coisas que não dá, tem coisas que têm regras, existem as
leis, é regra na medida que assinou a posse, não tem jeito. (...) Então tem
regras que não podem mudar porque é de toda a rede que é como se
funciona o sistema, mas como nós vamos funcionar aqui dentro, com o
usuário e entre nós mesmos, é uma coisa que eu gostaria e vou com
certeza colocar (S11FA).

O servidor 11 ainda aponta para o fato das regras e legislações no serviço
público do Brasil se apresentarem demasiadamente excessivas e não se
preocuparem com o emocional dos servidores, e relata conseguir lidar bem com elas
desde que consiga fazer o trabalho de uma maneira satisfatória para si mesmo. O
servidor acredita que as regras deveriam ter um fim de orientação aos servidores ao
invés de ordem:
“Uma coisa que me incomoda no serviço público, mas entendo, é que tem
regras excessivas (...). Então eu acho que eu consigo lidar bem até onde
me permite (...) fazer dentro duma regra, mas tornando de uma maneira
mais agradável. Porque a regra em geral, ela não tem uma abrangência
para o emocional. Ela vê muito retamente, muito linearmente as questões,
“essa regra é praquilo”. Então no serviço público em geral, ela tem uma
ideia pra trazer confiança aos usuários, né. (...) Por que então a regra não é
cumprida? Porque não tem satisfação, porque nem sempre a regra é aquela
melhor. Por ser regra, ela cria um limite muito grande até pro próprio
usuário. Então tem o seu limite. Eu acho que tem que ter uma flexibilidade.
Pode ter uma regra orientadora, é uma coisa. Mas eu acho que o serviço
público, pelo fato de tá, de ter que prestar contas, tem uma preocupação
muito grande que a regra seja muito rígida e aí cria aquela coisa: ou você
segue ou você tá errado. A pior maneira de se criar regra é essa no Brasil.
Isso não é pra orientar, isso é pra fazer ou não” (S11FA).

Alguns servidores criticam o fato de determinadas legislações não evoluírem
ao longo do tempo, não acompanhando o que acontece no setor privado. Devido a
isso, esses servidores consideram desnecessário se atualizar com treinamentos e
cursos:
É, na verdade o trabalho em si ele não favorece muito novas aprendizagens
porque é mais do mesmo, pouca coisa muda (...), diferente (...) de outros
setores, por exemplo, que tá sempre atualizando leis e tudo mais. É, nossa
instrução normativa é de 88. Então, desde 88 é aquilo ali (S3MNC).
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Outros servidores acreditam não ter domínio suficiente da legislação sobre a
parte que dela depende o seu serviço, necessitando assim, de mais treinamento e
cursos para se atualizarem perante as mudanças que as leis apresentam ao longo
do tempo:
Eu acho que a gente não tem base, muitas vezes, pra discutir determinados
aspectos legais. A gente tem que ficar procurando né... o que que é
possível... o que que não é... Até onde vai a atuação de quem tá propondo
uma politica, qual é o limite disso né... e o que que é imposto, o que que
não é... Eu acho que isso é bem... de repente precisaria ter uma formação,
sei lá acredito (S1FA).

Inclusive há servidores que questionam a falta de regras da Instituição como
um todo, a fim de padronizar a execução de atividades entre os oito Campi do
CEFET/ RJ:
Na verdade, eu acho que faltam um pouco de regras porque assim, aqui em
Maria da Graça, (...) é bem organizada nesse sentido. Mas o que a gente
percebe ao lidar com outras (...), é que isso não acontece, entendeu? Maria
da Graça faz de um jeito, Nova Iguaçu faz de outro, Angra faz de outro e eu
acho que falta uma sistematização desses procedimentos. Talvez o BIZAGI
[software de mapeamento de processos] fosse ajudar né, mas até agora
não houve nenhuma melhoria nesse sentido, de padronizar (S6FA).

Ainda assim, alguns servidores que desejam realizar algumas mudanças na
forma de trabalhar acabam esbarrando na legislação. Muitas vezes isso acontece de
forma indireta, quando trabalham com outros servidores, que de certo modo, têm
medo de atuar de forma que possa comprometer a forma expressa nas leis que
regem o serviço público. Esse comportamento vai ao encontro do que foi apontado
por Wrzesniewski e Dutton (2001) no sentido de que algumas práticas que
introduzem a inovação nas tarefas, podem colocar a organização em risco devido a
problemas legais. Esses servidores, algumas vezes, têm receio de atuarem de forma
que possa ser questionada por órgão de controle:
É... a regra do jogo já estava imposta na verdade, quando eu entrei. Mas
é... eu acredito que... É... a legislação, tanto as legislações, os
procedimento, os processos tal, eles dão uma engessada nas práticas.
Mesmo assim, eu acredito que não é, não é o suficiente pra poder ser tão
travado assim. É, às vezes, muitas vezes é falta de vontade de interpretar,
ou melhor, nem é só culpa do servidor. Às vezes é medo porque o servidor,
ele fica muito desamparado (...). Então fica com medo de ter, de tomar uma,
uma medida mais flexível e ser questionado por procurador, ou pela CGU,
ou por MP (S7MN).

74

É... eu tenho que cumprir a legislação. A legislação é pertinente à rotina de
trabalho. Nós temos, no setor público, que seguir a legislação para não,
para a gente não ter um problema no futuro (S9MAC).

Como pode ser percebido, a profusão de regras e a rotina no contexto do
trabalho no serviço público limitam ou dificultam algumas mudanças que os
servidores gostariam de implementar nas suas tarefas. Porém, elas não impedem
que eles consigam realizar adaptações para tornar o trabalho mais satisfatório.
Em relação ao setor de Recursos Humanos do CEFET/ RJ, os servidores
acreditam que ele apresenta muitas falhas. Apesar de sempre estar disponibilizando
cursos e treinamentos a eles, especialmente no início da carreira, não há maneiras
de medir o resultado desses cursos no desempenho dos servidores. Os servidores
não são atendidos em suas reais necessidades pelo setor que, muitas vezes,
apresenta-se distante deles. Eles sentem falta de um contato mais “humano” com o
setor. Além disso, todo o serviço é centralizado no Campus Sede e sua
representação no Campus Maria da Graça é mínima, o que faz os servidores
sentirem-se desamparados em relação aos seus serviços. Alguns servidores ainda
consideram que esses problemas apresentados pelo setor refletem traços culturais
da Instituição. Dessa forma, o setor de Recursos Humanos do CEFET, não oferece
o apoio e incentivo que os servidores precisam para que tenham mais autonomia na
forma de realizar suas tarefas, o que caracterizaria o comportamento do Job crafting
e ao mesmo tempo inibe a dimensão vigor do engajamento no trabalho, o que será
discutido adiante. Esses resultados podem estar de acordo com a pesquisa de
Terabe e Bergue (2014) que apontaram que a implementação de novas práticas na
gestão de pessoas na área pública pode estar relacionada à falta de qualificação
profissional dos responsáveis pelo desenvolvimento das políticas de recursos
humanos. De uma forma geral, os servidores consideram sobre o setor:
A gente tem duas questões de recursos humanos em falando de CEFET:
internamente no Campus e o Recursos Humanos que é o que funciona né...
O aqui interno não funciona da forma que deveria funcionar. Agora o do... o
institucional, que é o centralizado, eu acho até que ele tem uma atuação
bem bacana. Sempre propondo algumas capacitações, atualizações. (...)
Agora tem outras questões que eu tenho uma crítica quanto até ao... à área
de atuação de cada servidor. Que eu acho que deveria que ter, na hora de
alocar o servidor em determinada área, deveria ter um estudo maior,
considerar o currículo daquele servidor e aí, isso gera uma série de
questões como a rotatividade de pessoal e etc (S2MNC).
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Como pode ser visto no discurso do servidor S2MNC, alguns servidores
acreditam que o CEFET deveria considerar melhor as habilidades e interesses de
cada funcionário na escolha do setor de lotação para que seus conhecimentos
possam ser melhor aproveitados. O resultado do estudo vai ao encontro da pesquisa
de Pires e Macêdo (2006) que consideram que as características centralizadoras
das organizações públicas apresentam um rígido controle de movimentação de
pessoal que se baseia em interesses políticos. Dessa forma, o CEFET ainda
restringe muito a atuação de seus servidores, de forma que pode prejudicar o
crescimento deles e da própria atuação da Instituição, como pode ser visto no relato
a seguir:
Infelizmente a instituição que nós atuamos, o CEFET – Rio de Janeiro, ele
já vem sendo criticado né, não apenas por mim, mas por outros colegas
técnicos administrativos em educação que o campo nosso de atuação, ele é
muito restrito, embora nossa carreira possa e permita que a gente atue no
campo da pesquisa e extensão. Então eu acho que eu poderia (...) porque
nós temos muitas demandas. (...) Isso é uma limitação muito específica do
CEFET. A UFRJ não é assim, o IFRJ não é. (...) Assim, e várias outras
instituições que nós pesquisamos não têm esse tipo de restrição (S4FA).

Além disso, um aspecto importante, que os servidores sentem como fator
limitante ao desenvolvimento de suas atividades, é a centralização das principais
atividades administrativas do CEFET/ RJ na Unidade Sede do Maracanã. Alguns
servidores acreditam que essa centralização prejudica a eficácia da execução de
seus trabalhos, influenciando de forma negativa na autonomia e comunicação:
Antigamente, aqui dentro até a gente tinha um probleminha, até relacionado
à comunicação, porque a gente precisa muito disso né, a comunicação
sempre interna. Mas isso até melhorou e aí nós estamos tendo muito
problema agora, como já tínhamos antes, externamente, no Maracanã
(S5MN).
O recursos humanos aqui é muito fraco. Deixa a desejar. (...) Porque a
gente tá numa unidade que tá distante da área de recursos humanos, que é
no CEFET - Maracanã. Então, quer dizer, e não vem quase ninguém aqui,
não vem quase não, não vem ninguém aqui para orientar os servidores,
fazer uma reunião com os servidores (S9MAC).

Os próprios servidores que executam essas atividades de recursos humanos
no CEFET de Maria da Graça alegam não possuir informações ou meios suficientes
para resolverem as questões referentes ao assunto no Campus, relatando a
dificuldade deles perante a centralização dos serviços na Unidade Sede. Isso implica
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redução da autonomia do Campus e interdependência externa, o que acaba
dificultando o comportamento do job crafting pelos servidores da Instituição.
Eu acho que eles estão caminhando, mas acho que tem muita coisa pra
mudar ainda do RH com relação aos servidores. A gente tem a parte de
recursos humanos também e eu sinto muito, muito falho. Tem muita coisa
que eles poderiam ajustar melhor, fazer melhor. Não sei como, porque a
gente não tá lá dentro vendo o dia a dia deles e tal (...). A gente precisa de
acesso ao sistema, a gente não tem; informações de servidores que é
complicado, que poderia mudar, na unidade, independente do central, mas
que a gente precisaria muito mais de ajuda do central; informação que são
truncadas deles darem pra gente; informações incompletas... (S12MAC).

Apesar de não terem sido questionados diretamente sobre a avaliação de
desempenho, muitos servidores criticaram a forma em que é executada pela
Instituição e acreditam que isso possa comprometer sua real função e acobertar
aqueles servidores que não desempenham com seriedade as suas tarefas:
A gente tenta fazer aquele momento da avaliação obrigatória, que é fictícia.
Eu acho que às vezes a gente aproveita pra conversar um pouco sobre o
nosso trabalho. (...) É... que é fictícia né... Mas a gente tenta conversar...
(...) Fictícia porque as pessoas... principalmente na questão de você dar
nota. Porque como a nota influencia diretamente no rendimento dos
servidores, eu acho muito difícil que alguém dê uma nota baixa né... Mas
mesmo assim... (S1FA).

Inclusive, um participante considera que a forma com que a avaliação de
desempenho é executada provoca desmotivação e conformidade nos servidores a
partir do momento em que eles tornam-se estáveis. Ou seja, a forma como é
realizada a avaliação de desempenho acaba se tornando outro fator que
desestimula o comportamento de job crafting e a proatividade pelos servidores, pois
mesmo que eles se apresentem mais envolvidos com o trabalho, recebem notas
equivalentes às dos demais. O servidor S7MN relata que:
Eu acredito que se houvessem outros métodos de avaliação, de avaliação
de desempenho, mesmo com a estabilidade, eu acredito que isso motivaria
mais os servidores que querem fazer um pouco mais de serem bonificados,
de serem premiados. Mas, na minha opinião, até o, a estabilidade, ela, ela,
ela dá uma, uma conformidade, uma... (S7MN).

Além disso, esse mesmo servidor apontou para o fato de que no serviço
público um mesmo servidor pode ser subordinado ou chefe em determinado período.
Isso faz com que ele tenha mais cautela ao avaliar uma pessoa, de forma que sua
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avaliação possa não refletir o verdadeiro resultado do trabalho dela. O servidor
aponta também para o fato de a avaliação 360o no CEFET representar, na prática,
apenas uma ferramenta, de forma que, na maioria das vezes, não há participação de
superiores, subordinados, prestadores de serviços e cliente, como propõe o modelo.
Segundo o servidor:
Que a avaliação de desempenho, o que ela pode causar: como um
subordinado, um chefe e um subordinado podem trocar de posição, é...
mudando uma direção, mudando um gerente pode uma outra pessoa ser
escolhida, sempre a pessoa fica com dedos para avaliar corretamente um
subordinado, né? E às vezes é uma pessoa que você vai trabalhar durante
20 anos e tal. E uma forma que foi feita de minimizar, aqui no CEFET, é...
foi a avaliação 360. Embora, na prática, seja mais uma ferramenta. Eu acho
que o problema tá em não aplicar o conceito. A ferramenta é, ela taí, é
muito fácil, é acessível. Pode ser, mesmo que seja informatizada, você vai
lá e compra o módulo. O problema é implementar o conceito da avaliação, o
porquê daquela avaliação. (...) Eu acho que é inadequada. Aliás, não tem,
não transmite pro papel, o que realmente tá acontecendo nos
departamentos (S7MN).

Apenas um dos participantes da pesquisa, atuante da área fim da Instituição,
demonstrou acreditar que em seu setor de lotação, a avaliação de desempenho seja
executada de forma justa e correta, de forma que todos servidores do setor
participam ativamente da avaliação dos demais colegas:
.
Nós nos reunimos os quatro e aí começamos a abordar tópico a tópico. E aí
a gente começa se autoavaliar, né e aí, mediante a autoavaliação, a gente
estipula uma nota. E aí quando eu acho que eu fui falha em determinado
aspecto, aí todo mundo começa a conversar sobre aquele aspecto, aí a
gente chega a um consenso da nota (S6FA).

Quando questionados sobre impacto da estabilidade no desempenho de suas
atribuições no trabalho, os servidores, em sua maioria, acreditam que ela torna o
trabalho mais tranquilo, dá mais autonomia a eles e ainda os protege do assédio
moral. Esses servidores consideram que a estabilidade não prejudica suas tarefas
desde que eles consigam aproveitar os benefícios que ela proporciona a eles e
tornem o trabalho mais interessante para que não fiquem acomodados. Dessa
forma, quando bem aproveitada, a estabilidade acaba por se tornar um aspecto que
incentiva o comportamento de job crafting pelos servidores. Em relação à
estabilidade, os servidores consideram que:
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A estabilidade me dá uma tranquilidade maior pra eu poder executar da
forma que eu acho que é a correta. O que talvez no serviço privado você
faz, mesmo sabendo que está fazendo errado, a estabilidade me dá essa
tranquilidade de eu negar uma execução de uma tarefa que eu acho que
não tá de acordo com a norma (S2MNC).
Olha, a estabilidade, ela existe pra que a gente não seja vítima de assédio.
O assédio moral, que, não à toa ela tá aí colocada há décadas, ele é muito
presente. Hoje é chamado assédio moral, mas antes era violência
emocional, violência psicológica, tinha uma outra nomenclatura. Então acho
que a estabilidade é necessária para a gente garantir autonomia do nosso
fazer. No caso contrário, tudo será digno, ou dito, como um ato de “ah...
fora, tchau”. Então eu acredito que isso garante uma possibilidade maior de
uma atuação com liberdade. Bom, que isso é um princípio da Constituição
ainda, não sei até quando, mas ainda é (S4FA).
Eu acho que a gente sempre fica numa situação mais confortável. Tem que
ficar lutando também pra você não se acomodar, não perder o interesse,
porque senão fica muito desagradável né, você vir pra um lugar e não ter
muito assim, muitas obrigações. E eu percebo que isso parte de mim, que
não vem de ninguém. Ninguém vai me cobrar, não vai me falar nada assim.
A gente é que tem que ir traçando nossas metas pessoais, eu acredito
(S8FN).

O relato do participante S8FN reforça a importância do job crafting diante da
estabilidade no serviço público. Isso ocorre porque ele percebe que as ações para
tornar o ambiente de trabalho mais agradável devem partir do próprio servidor, o que
vem ao encontro do que apontam Wrzesniewski e Dutton (2001), já que no serviço
público geralmente não há uma pessoa para controlar os momentos onde as
demandas de trabalho são baixas. E como será relatado mais adiante, a maioria dos
servidores relatam possuir demanda equilibrada de trabalho e os momentos de
demanda baixa ocorrem com certa frequência em alguns setores.
Mesmo assim, alguns servidores acreditam que a estabilidade pode causar a
acomodação e o descompromisso com o trabalho, principalmente quando se
referem às atitudes de outras pessoas no trabalho. Esse resultado vai ao encontro
de estudo de Vaitsman (2001) que considera que a estabilidade no serviço público é
associada ao descompromisso, desmotivação e baixo desempenho no trabalho. Em
relação à estabilidade dos colegas, os servidores consideram:
Eu acho que quando é, aquele problema que eu falei anteriormente de
depender das outras pessoas. Eu acho que às vezes, as pessoas não estão
tão comprometidas com o trabalho por isso, pela estabilidade, por ter uma
segurança. Então assim, eu acho que hoje isso me, eu... por mim né, não
tem problema nenhum. É mais pelas outras pessoas, entendeu (S5MN).
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Às vezes tem uma influência negativa né, porque as pessoas por se
considerarem estáveis, acabam é... postergando uma situação, a entrega
de alguma coisa. E aí tem aquela coisa, mas lá no meu setor é bem
tranquilo em relação a isso. Acho que todos pegam atribuição, entregam de
acordo com os prazos... Lá a gente funciona assim super bem (S6FA).

E há aqueles servidores que acreditam que a estabilidade não influencia em
nada em seu trabalho: “Estabilidade do serviço público? Influenciar no meu trabalho
em nada. Ela influenciou pra eu estar no CEFET hoje ainda (risos), não no meu
trabalho” (S12MAC).
Quando se refere aos momentos em que os participantes da pesquisa não
têm muito o que fazer no trabalho, a maioria sente-se incomodada com o fato. Os
servidores gostam de se dedicar ao trabalho e acreditam que o tempo passa mais
rápido quando se sentem absorvidos por ele. Alguns servidores não conseguem
entender como os colegas ficam parados, pois entendem que a demanda de
trabalho existe, mas às vezes não é realizada, é postergada ou ainda a
centralização de algumas atividades na Sede não permite que os servidores
executem determinadas tarefas. Em relação aos momentos de baixa demanda de
trabalho, os servidores consideram que:
Eu acho incômodo assim, tedioso assim, sabe... Mas a gente aqui tem
bastante demanda. Porque como é atendimento ao público né, sempre tem
um aluno (S1FA).
Ruim para o órgão né, pro servidor também, pro trabalhador obviamente.
Mas no primeiro momento é ruim para o órgão (S3MNC).
É muito complicado. É muito complicado você ver que tem serviço e você
não ter o que fazer, não chegar pra você o trabalho que se tem (S12MAC).

Outros servidores consideram essa falta de ter o que fazer como inerente ao
serviço público, devido à sazonalidade das atividades escolares, que muitas vezes
são impactadas pelas férias dos alunos e período do calendário escolar. Alguns
servidores aproveitam esse tempo para organizar o seu trabalho, outros procuram
aproveitar o tempo para se desenvolver, ou ainda buscar projetos paralelos,
caracterizando o comportamento de job crafting e o comportamento proativo. Outros
acreditam que o ócio também é saudável e deve ser usufruído por eles. Muitas
vezes os servidores não conseguem aproveitar esse tempo livre para aprender
coisas novas, porque o CEFET não disponibiliza cursos ao longo do ano,
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concentrando-os em determinados períodos. Os servidores consideram que:
É... quando não tem muito trabalho, assim, é... eu procuro fazer uma
organização do que eu já tenho de às vezes, coisas que no dia a dia a
gente acaba deixando pra segundo plano como arquivo... E também, eu
procuro me atualizar. Assim, essa semana que era uma semana tranquila
que né... voltando do feriado, não tinha tanta demanda assim... pra essa
semana eu acabei de concluir um curso ontem, sobre licitação, que
justamente eu acho que eu ainda tenho muito pra aprender (S2MNC).
Pra não ter essa ociosidade, que às vezes de acordo com a demanda do
setor isso acontece né, em certos períodos, eu é... O que eu faço
particularmente é buscar os projetos paralelos pra não ficar ociosa (S5MN).

5.1.2

Resultados dos Complementos de Frases
Como pode ser visto no Quadro 3, os servidores do CEFET – Maria da Graça,

quando pensam no trabalho no serviço público lembram basicamente de dois
fatores: a “burocracia” e a estabilidade. Foram poucos os momentos em que os
servidores lembraram-se da situação de crise econômica em que se encontra o
Brasil, como ocorreu na resposta do S1FA.
QUADRO 3 - Resposta da frase 31
31. Quando penso no trabalho no serviço público lembro de...
PARTICIPANTE
S1FA

RESPOSTA
que estamos vivendo momento de cortes

S2MNC

responsabilidade com a sociedade

S3MNC

preconceito da sociedade mas melhorias que precisam ocorrer, de fato

S4FA

que é preciso ter olhar crítico, refletir com atenção e cuidado.

S5MN

morosidade.

S6FA

estabilidade.

S7MN

uma bolha de atraso.

S8FN

estabilidade

S9MAC

estabilidade

S10FA

tranquilidade

S11FA

atender expectativas

S12MAC

burocracia

Em relação à estabilidade, todos os servidores ficam mais tranquilos e
satisfeitos quando lembram que ela está presente no serviço público. Porém durante
as entrevistas, alguns servidores alegaram que a partir dela, alguns colegas ficam
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acomodados durante o trabalho e apresentam desempenho aquém do esperado. As
respostas da frase 32 podem ser visualizadas no Quadro 4.

QUADRO 4 - Resposta da frase 32
32. Quando penso que tenho estabilidade no emprego, eu...
PARTICIPANTE
S1FA

RESPOSTA
tenho mais tranquilidade

S2MNC

tenho mais tranquilidade para discordar de coisas erradas

S3MNC

vejo como natural, com alguns aspectos positivos e negativos

S4FA

percebo que ela é necessária para que não ocorram situações graves de
assédio moral, por exemplo.

S5MN

me sinto privilegiada.

S6FA

lembro que apesar do status de estável, possuo metas a cumprir.

S7MN

não penso nisso.

S8FN

fico tranquila

S9MAC

fico satisfeito

S10FA

me sinto bem

S11FA

sinto alguma segurança

S12MAC

fico feliz

Durante as entrevistas, quando questionados sobre a presença das regras e
legislação presentes no serviço público, a maioria dos servidores acredita ser
positiva e não prejudicar o desempenho de suas tarefas. Porém, durante o
preenchimento do complemento de frases 11 dos 12 servidores entrevistados
relataram ver a burocracia como algo negativo para o serviço público, contradizendo
o que haviam dito nas entrevistas. A diferença entre as respostas demonstra que o
uso do termo “burocracia” no complemento de frases possa ter uma conotação
negativa. As respostas da frase 33 podem ser visualizadas no Quadro 5.

QUADRO 5 - Resposta da frase 33
33. No meu trabalho, vejo a burocracia como...
PARTICIPANTE
S1FA

RESPOSTA
algo que ocupa muito tempo

S2MNC

impedimento para uma melhor execução das atividades

S3MNC

por vezes necessária, por vezes excessiva

S4FA

algo a ser repensado!
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S5MN

um empecilho às vezes necessário.

S6FA

algo que dificulta a tramitação.

S7MN

retrocesso, embora em alguns casos necessária.

S8FN

desmotivadora

S9MAC

um entrave

S10FA

luta

S11FA

além do necessário

S12MAC

parte dele

Em relação à dificuldade de inovar no trabalho dentro da área pública, os
servidores apontaram que ela se deve a dois pontos principais: a própria vontade e
as políticas e práticas institucionais. Essas respostas estão coerentes com as
entrevistas realizadas, pois em vários momentos, os servidores se mostraram
dispostos a aprender coisas novas, mas sentem que a Instituição muitas vezes
acaba dificultando ou não incentivando a aplicação de novos conhecimentos. O
resultado do complemento da frase 34 está de acordo com o que foi apontado por
Pires e Macêdo (2006) que relataram que a burocracia e a inovação caminham em
sentido contrário na Administração Pública, pois a primeira atua de forma
centralizadora e contrária às mudanças na organização. As respostas da frase 34
podem ser visualizadas no Quadro 6.

QUADRO 6 - Respostas da frase 34
34. Inovar no trabalho na área pública depende de...
PARTICIPANTE

RESPOSTA

S1FA

uma vontade que não é valorizada

S2MNC

normas e procedimentos impostos

S3MNC

criatividade e resiliência

S5MN

política pública, gestores interessados e servidores com condições de
trabalho, salário digno e valorizados em sua atuação!
mais incentivo à capacitação.

S6FA

muitos setores e, principalmente do gestor do órgão.

S7MN

vontade, mas se a lei e o chefe permitir.

S8FN

engajamento pessoal

S4FA

S9MAC

vontade política

S10FA

todos

S11FA

vontade

S12MAC

mim em alguns pontos
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5.2

RECURSOS
Os recursos se referem aos aspectos pessoais ou de trabalho que os

servidores percebem possuir durante suas atividades laborais. Segundo Bakker e
Demerouti (2014; 2016), os recursos de trabalho são aspectos funcionais na
realização de objetivos de trabalho e não são somente necessários para lidar com a
demanda, mas possuem também potencial motivacional. Segundo os autores, os
recursos pessoais referem-se às crenças que as pessoas têm a respeito de quanto
controle têm sobre o ambiente.
A análise dos resultados, nesse sentido, foi realizada considerando recursos
de trabalho, como autonomia, remuneração e oportunidade de aprendizagem e
desenvolvimento. O relacionamento social no trabalho será tratado adiante de forma
mais específica, por representar uma das técnicas do job crafting. Os recursos
pessoais que serão analisados serão baseados na motivação, utilização de
capacidade e habilidades pessoais, persistência e proatividade.

5.2.1

Resultado das Entrevistas

5.2.1.1

Recursos de Trabalho

Quando foi questionado aos participantes sobre os aspectos que eles
decidem sobre a sua própria maneira de fazer as coisas no trabalho, ou sobre sua
autonomia de trabalho, a maioria das respostas foram no sentido de que a
autonomia existe, embora alguns fatores, como dependência externa e legislação,
possam dificultá-la em alguns momentos. O resultado está de acordo com o que foi
apontado por Cullinane et al. (2017) acerca de que a autonomia no trabalho
aumenta a percepção de oportunidade para executar o job crafting. Além disso,
alguns relatos mostram que mesmo com a dependência da Sede, dentro de suas
próprias atribuições existe a possibilidade de realizar alterações que possam
melhorar a forma de trabalhar, como pode ser visto nos relatos a seguir:
Acho que só internamente né... porque assim, como tem essa questão da
2
centralização, a forma de fazer a gente segue o que determina o Maracanã
(...). O que eu tenho de autonomia pra fazer aqui são as questões da rotina
interna do campus. A questão da própria subprefeitura, do patrimônio, a
forma como eu vou conduzir esses processos demandados do Maracanã
internamente eu tenho autonomia pra decidir (S2MNC).
2

Maracanã, a que os participantes se referem, é a sede do CEFET/ RJ.
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Olha, eu sempre trabalhei muito como eu acho que tem que trabalhar. Você
esbarra muito no como o Maracanã, o central, como eles determinam que
você trabalhe. Mas tem uma organização de setor que você, de setor, de
unidade que você consegue organizar e montar do seu jeito. Não é tão
amarrado não. (...) Dentro, você não pode sair também do que tá amarrado,
você tem uma parte amarrada. Mas dentro desse amarrado você acho que
consegue fazer (S12MAC).

Outro recurso de trabalho relatado na pesquisa foi o apoio da chefia em
relação às atividades dos servidores. A maioria dos servidores relatou possuir bom
relacionamento com a chefia. Nesse sentido existem chefes que apoiam e
incentivam os seus funcionários a adequarem suas tarefas de acordo com seus
interesses, facilitando o comportamento do job crafting. Apenas um servidor
considerou que além das questões burocráticas, a questão hierárquica limita seu
desenvolvimento. Ele alegou que muitas vezes a própria chefia inibe sua atuação e
considera que os servidores devem fazer apenas o que cabe à sua função no setor
de trabalho. O resultado vai ao encontro do que foi apontado por Schaufeli et al.
(2013) em relação aos sentimentos negativos que ações injustas de um gestor
podem despertar nos servidores:
Porque o serviço é um pouco, principalmente ele é pautado em leis. Muitas
vezes, as próprias disfunções da burocracia, ou as legislações brecam esse
tipo de, algumas práticas e até mesmo, no lado humano, a própria
hierarquia, chefia não permite que avance, ou por determinação da própria
instituição ou por determinação própria de conduta que o chefe entende que
não é necessário. (...) Uma vez foi oferecido um curso na área de gestão e
tal, e eu fui embarreirado pela chefe, então, da época. Então aquilo ali já
deu uma desmotivada (S7MN).

Em relação à aprendizagem e desenvolvimento, foi possível perceber que a
Instituição disponibiliza muitos cursos e treinamentos aos servidores técnico
administrativos em diversas áreas, mas alguns servidores ainda questionam a falta
de cursos voltados à sua área de interesse e a correta divulgação dos mesmos:
Sabe, eu acho que talvez faltem mais propostas de treinamento pra galera
da área acadêmica. Tem muito curso voltado a Excel, talvez até seja útil,
mas que não há interesse pessoal meu né... Tem muitos voltados à área
administrativa, burocrática e poucos eu acho que, em outras áreas (S1FA).
Acho muito louvável essa questão do mestrado que oferece aos servidores
porque os servidores de gestão são sempre negligenciados... Geralmente
os órgãos tendem a oferecer mais esse tipo de desenvolvimento pras áreas
fins e aí as áreas meio ficam meio, cada um corre atrás do seu... (S2MNC).
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Quanto à remuneração recebida pelos servidores dos CEFET, foi percebido
que nem sempre ela é suficiente para que eles permaneçam motivados em seus
postos de trabalho. O fato está de acordo com o que foi apontado por Marconi
(2003), Vaitsman (2001) e com teorias motivacionais clássicas, como a teoria dos
dois fatores de Herzberg (1966), que aponta que o dinheiro não é motivador
“sustentável”. O reconhecimento dessa situação impacta inclusive no desejo dos
servidores de assumirem cargos de direção ou função gratificada, que trazem
benefícios a eles como status, autonomia e remuneração. Dessa forma, eles sentem
que algumas vezes a remuneração recebida pelos cargos não compensa o desgaste
emocional causado por eles e não faz com permaneçam interessados no cargo. O
fato foi relatado pelos servidores abaixo:
Não... a gente tem uma relação muito complicada com essa coisa da chefia
também né... porque assim... A chefia é uma coisa móvel, aqui né... A
intenção é que ela passe, eu acho, um dia por todo mundo. As pessoas não
têm vontade de serem chefes. Então (risos)... e a gente tenta fazer a coisa
da forma mais horizontal possível assim... o que é ótimo, eu acho assim,
pelo menos (S1FA).
Assim, tem momentos que eu fico emocionalmente desgastada e por várias
vezes eu já pensei em não querer mais fazer o que eu faço, até esse cargo
que eu ocupo hoje, eu não sei lidar emocionalmente com isso não. Eu fico
mal... (S2MNC).

5.2.1.2

Recursos Pessoais

Em relação aos recursos pessoais, foi percebido que os servidores tendem a
criar esses recursos de acordo com o contexto de trabalho do momento ou na
medida em que se sentem desafiados pelo trabalho, como apontado por Bakker e
Demerouti (2014). Durante as entrevistas foi possível perceber que os servidores
tornam-se mais proativos quando conseguem alinhar seus interesses pessoais aos
interesses profissionais:
Isso é relativo né, porque isso depende muito do trabalho que você tá
exercendo, onde você tá exercendo, com quem e dos momentos, porque
aqui no CEFET, eu tive, (...) pela minha inquietação, eu tentei modificar o
modo de trabalhar. Com todos, até com quem chegou, (...) eu tentei mudar
a visão do trabalho, do jeito que eu achava, esse que é o grande problema.
Ainda não tinha uma teoria pra me apoiar, então tinha que criar uma (risos)
(S11FA).
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Se for um projeto relacionado à área de extensão, eu acho que a gente, a
princípio, fica animada. Me interessa até mais que o trabalho que eu faço
normalmente, cotidianamente (S1FA).

Um servidor alegou que a sua “inquietação” em relação à maneira de fazer as
coisas no trabalho se dá sempre no sentido de questionar o que está sendo feito,
buscando sempre uma nova forma de trabalhar. Essa atitude do servidor pode ser
percebida como proatividade no sentido de melhorar a forma de trabalhar para
permanecer mais satisfeito no trabalho, o que caracteriza o comportamento de job
crafting e pode levar ao aumento do engajamento no trabalho:
Eu sou, não posso dizer eu sou uma pessoa dinâmica, mas eu sou uma
pessoa inquieta no modo de fazer. Eu sempre questiono o modo de fazer,
ainda que ele seja o melhor possível, visto como o melhor possível, e
sempre questiono a maneira de fazer, pra ver se não existe uma outra
maneira diferente. Eu sou um pouco, individualmente assim, como pessoa
eu sou assim, e isso eu trago pro trabalho, inquieto na forma de fazer
(S11FA).

Ainda em relação à proatividade, há servidores que acreditam que ela pode
ser criada quando eles conseguem dominar a resistência interior em realizar coisas
novas. Ou seja, os servidores têm consciência que a proatividade é um recurso
pessoal que depende exclusivamente deles e pode aumentar a sua satisfação com o
trabalho. Esse resultado vai ao encontro do que foi apontado por Wrzesniewski e
Dutton (2001) quando se refere ao job crafting como um processo de improvisação
pessoal para tornar o trabalho mais significativo para si, independente do efeito
sobre os outros. Dessa forma, os servidores se comportam de acordo com o job
crafting e podem melhorar o interesse e o engajamento do trabalho a partir dele:
Naturalmente eu tenho uma resistência sim, mas eu me trabalho para
entender aquilo pra... É uma briga interna de resistência e não resistência:
“você não pode ser resistente, tenta entender primeiro, pra depois ser
resistente ou não”. Então eu tenho uma resistência, mas eu mesma tento
quebrar isso, às vezes mais, às vezes menos. (...) Se tiver alguma coisa, se
não tiver tanta resistência da minha parte... Se for uma coisa que eu domine
um pouco mais, a resistência fica menor e aí pode ter uma proatividade
maior (S12MAC).

Alguns servidores utilizam da persistência pessoal para realizarem suas
atividades laborais quando existe uma relação direta com o aluno da Instituição.
Esse fato é pertinente para mostrar que os servidores que lidam diretamente com os
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alunos, conseguem enxergar os resultados reais de suas atividades e tem maior
facilidade de reconhecer a importância de seu papel para a organização. Isso mostra
que a significância do trabalho torna-se evidente quando o impacto do trabalho é
relevante sobre a vida de outras pessoas, como apontado pelo modelo de Hackman
e Oldham (1980), que inspirou a criação do conceito do job crafting. O resultado
ainda vai ao encontro de Bakker e Demerouti (2016) que se refere à resiliência como
um recurso pessoal que motiva os servidores a perseguirem seus objetivos. Dessa
forma, o servidor cria um recurso pessoal motivado pela significância do seu
trabalho, fato característico do comportamento do job crafting:

Como se estivesse secando gelo, falo toda vez com eles, todo dia a mesma
coisa. (...) Dia seguinte eu tô lá de novo, aí acaba que, com persistência,
eles acabam vindo com uniforme completo. Mas tem que ter muita
paciência (S10FA).

Em relação à capacidade e habilidades pessoais que os servidores
participantes da pesquisa possuem, muitos deles acreditam que a Instituição não
permite que eles possam usá-las ao máximo, devido, principalmente a questões
burocráticas e à falta de incentivo da Instituição. Como apontado anteriormente, a
maneira que a Instituição aloca os servidores muitas vezes não leva em
consideração as características e habilidades de cada um. Em relação ao uso
dessas capacidades e habilidades, a maioria dos servidores considera:
Não, acredito que não uso. É, gostaria de usar mais né, mas não uso até
pela falta de, não é, é motivação também. Mas também a falta de...
oportunidade e a Instituição também fomentar isso né. É... tá me fugindo a
palavra. Impulsionar, fomentar... Ela né, incentivar, um incentivo da
Instituição entendeu? Eu acho que busca, eu acho que deveria ter um
pouco mais de incentivo (S5MN).

Já no caso de um servidor participante da pesquisa que atua como chefe, ele
entende que a posição ocupada pelo cargo possibilita atuar de forma mais
participativa. Isso ocorre porque a ocupação de um cargo de chefia dentro da
organização acaba aumentando a autonomia de trabalho dos servidores chefes que,
mesmo dependendo algumas vezes de aval da unidade sede para realização de
determinadas funções, conseguem adequar suas tarefas da forma que traz maior
satisfação no trabalho. Esse fato está de acordo com Bakker et al. (2007) e
Hanaken, Bakker e Demerouti (2005) quando demonstram os efeitos atenuadores
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dos recursos sobre a demanda de trabalho. Nesse caso, a autonomia atenua os
efeitos negativos da demanda de trabalho. Segundo esse servidor:
Enquanto chefia, no geral, você consegue atuar mais, porque eu acho que
você consegue expor mais as coisas e aplicar mais as coisas de
competências gerais, de ensino ou de vida (S12MAC).

A falta de recursos materiais e humanos também foi um aspecto considerado
limitação para que os servidores conseguissem aproveitar ao máximo suas
capacidades e habilidades no trabalho. O fato da Instituição estar vivenciando um
momento de cortes relacionados principalmente a despesas correntes poderia
impactar na adequação das tarefas pelos servidores para trabalharem mais
satisfeitos. Mas, acredita-se que o corte de despesas da Instituição ainda não tenha
afetado o trabalho dos servidores nessa amplitude, já que a maioria dos servidores
não relacionou o fato às principais dificuldades na realização de suas tarefas. É
importante considerar também, que o número de servidores da unidade teve um
aumento considerável a partir de 2014, com a realização de concurso público. Além
disso, o job crafting é comportamento proativo que permite que as pessoas criem os
recursos necessários para melhorar o trabalho e esses recursos não se referem a
recursos materiais. Em relação aos recursos matérias e humanos, o servidor relatou
que:
Quase sempre não é possível porque a gente não tem nem pessoal pra
trabalhar. No caso aqui sou eu sozinha, então não dá pra fazer tudo como
que deveria ser feito. E também não tem material, não tem estrutura física.
Falta bastante coisa, então você, na maioria das vezes você não consegue
fazer o que deveria ser feito (S8FN).

5.2.2

Resultados dos Complementos de Frases
Em relação à demanda de trabalho, mais especificamente ao volume de

trabalho, apenas um servidor, que ocupa um cargo de chefia, queixou-se da
intensidade de trabalho. Todos os outros servidores participantes da pesquisa
consideram o volume de seus trabalhos baixo ou moderado. As respostas do
questionário condizem com o que foi relatado durante as entrevistas e podem ser
visualizadas no Quadro 7.
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QUADRO 7 - Respostas da frase 01
1. O meu volume de trabalho é...
PARTICIPANTE
S1FA

RESPOSTA
mais relevante na atuação com os estudantes

S2MNC

alto

S3MNC

moderado

S4FA

intenso, grande

S5MN

moderado, depende da demanda.

S6FA

intenso em alguns meses e leve/ moderado em outros.

S7MN

baixo

S8FN

tranquilo

S9MAC

intenso

S10FA

bom

S11FA

relativo

S12MAC

tranquilo

Em relação ao que torna o trabalho desafiador, as respostas foram diversas.
Os principais aspectos apontados pelos servidores nesse sentido foram as relações
com os colegas no trabalho e a vontade de melhorar no trabalho. É importante
mencionar que as relações sociais no trabalho, o trabalho em equipe e a
participação de todos envolvidos são fatores fundamentais para despertar o
interesse e criatividade no trabalho dos servidores. As respostas estão coerentes
com os resultados das entrevistas e podem ser visualizadas no Quadro 8.

QUADRO 8 - Respostas da frase 02
2. O que me desafia no meu trabalho é...
PARTICIPANTE

RESPOSTA

S1FA

atuar com profissionais de várias áreas

S2MNC

melhorar os processos internos

S3MNC

envolver os colegas e propor melhorias

S4FA

desvalorizado, invisibilidade, falta de comunicação

S5MN

estar atualizada.

S6FA

a dinamicidade de situações.

S7MN

nada

S8FN

meus objetivos

S9MAC

o trabalho

S10FA

os colegas
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S11FA

a vontade de melhorar

S12MAC

gerir

Em relação ao que motiva os servidores participantes da pesquisa no
trabalho, novamente a relação com colegas foi citada por quatro servidores. Outros
dois sentem-se motivados pela atuação em projetos paralelos. Apenas um servidor
colocou a questão financeira como fator motivador do trabalho. Nesse sentido, o fato
também ocorreu durante as entrevistas, quando os servidores relataram não
considerar a gratificação em cargos de chefia suficiente para motivar o trabalho. As
respostas do complemento da frase 03 podem ser visualizadas no Quadro 9.

QUADRO 9 - Respostas da frase 03
3. O que me deixa motivado no meu trabalho é...
PARTICIPANTE
S1FA

RESPOSTA
atuar com extensão

S2MNC

conseguir alcançar o resultado desejado

S3MNC

o plano de carreira

S4FA

movimento, criação, inventividade

S5MN

a realização de projetos paralelos.

S6FA

quando as coisas saem conforme planejado.

S7MN

minha independência

S8FN

pessoal

S9MAC

os colegas que participam

S10FA

autoestima

S11FA

a dinâmica entre pessoas e trabalho

S12MAC

o trabalho em equipe

Em relação aos recursos pessoais como autoestima e otimismo, a maioria
dos servidores relatou serem neutros, baixos ou equilibrados, dependendo do
contexto de trabalho. É interessante notar que a resposta do servidor 4 mostrou a
dependência de seu otimismo e autoestima ao atual contexto nacional. Nas
entrevistas, os servidores demonstraram, em muitas falas, que a animação deles
ocorre quando conseguem alinhar o trabalho aos seus interesses pessoais, o que
pode ser confirmado pelo Quadro 10.
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QUADRO 10 - Respostas da frase 04
4. No trabalho, minha autoestima e otimismo são...
PARTICIPANTE
S1FA

RESPOSTA
tensionados pelo contexto

S2MNC

baixos

S3MNC

equilibrados

S4FA

altos e também baixos, sobretudo diante do atual contexto nacional

S5MN

complementados com projetos paralelos.

S6FA

bons.

S7MN

neutros

S8FN

relativos

S9MAC

animadoras

S10FA

criatividade

S11FA

importante

S12MAC

essenciais

A maior parte dos servidores considera bom o clima no ambiente trabalho.
Apenas um servidor considerou “estranho” o clima em seu setor de atuação.
Segundo Bakker et al. (2011), o clima organizacional favorável fomenta o
engajamento no trabalho. As respostas estão coerentes com as entrevistas,
principalmente porque os servidores participantes demonstraram possuir bons
relacionamentos interpessoais. As respostas da frase 5 estão no Quadro 11.
QUADRO 11 - Respostas da frase 05
5. O clima no meu ambiente de trabalho é...
PARTICIPANTE

RESPOSTA

S1FA

bom

S2MNC

ótimo

S3MNC

sadio

S4FA

interessante, mas também árido em alguns aspectos

S5MN

amenizado com uma boa parceria no setor.

S6FA

muito agradável.

S7MN

estranho

S8FN

tranquilo

S9MAC

tranquilo

S10FA

bom

S11FA

muito bom

S12MAC

bom
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Quando questionados sobre quem controla suas próprias tarefas de
trabalho, as respostas dos servidores se dividiram praticamente em dois blocos:
aqueles que consideram controlar as próprias tarefas e aqueles que têm as tarefas
controladas pelas chefias ou pela Instituição. As respostas da pergunta 6 do
questionário para complemento de frases podem ser visualizadas no Quadro 12.
Devido à forma como foram divididas essas respostas, optou-se por analisá-las a
partir do software Freemind, a partir da Figura 11.

QUADRO 12 - Respostas da frase 06
6. As minhas tarefas são controladas por...
PARTICIPANTE
S1FA

RESPOSTA
demanda/ tempo

S2MNC

limitações da instituição

S3MNC

gerentes e diretores

S4FA

prioridades

S5MN

demanda.

S6FA

meu chefe imediato.

S7MN

não são tanto.

S8FN

mim

S9MAC

chefia

S10FA

mim

S11FA

mim

S12MAC

pela diretoria

FIGURA 11 - Respostas da frase 6 agrupadas pelos perfis dos participantes

Fonte: Elaboração própria com o uso do software Freemind

A partir da Figura 11 fica evidente que os servidores atuantes na área fim do
CEFET – Maria da Graça sentem maior autonomia e controle de suas tarefas. Os
servidores da área meio geralmente sentem que as tarefas são controladas pela
Instituição e pelos gestores. Essa divisão pela área do servidor participante da
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pesquisa é importante porque os servidores que trabalham na área fim atuam
diretamente com os alunos e sentem o objetivo final da Instituição de uma forma
mais próxima. O fato está de acordo com o modelo de Hackman e Oldham (1980), a
partir do qual foi inspirado o conceito do job crafting e o modelo JD-R. É importante
notar que durante as entrevistas, nem todos servidores atuantes da área meio se
referiam às chefias para controlar suas tarefas. Muitas vezes era citada a própria
legislação como forma de controle.
Em relação ao que falta para que os servidores se sintam mais animados no
trabalho, a maioria deles indicou aspectos relacionados a mudanças ou
oportunidades e isso reflete a vontade deles de trabalhar. Apenas um servidor
apontou para questões referentes ao salário, indicando mais uma vez que a
remuneração em si não é suficiente para manter os servidores motivados. As
respostas da frase 07 estão coerentes com as entrevistas e podem ser visualizadas
no Quadro 13.

QUADRO 13 - Respostas da frase 07
7. Falta no meu trabalho para me sentir mais animado (a)...
PARTICIPANTE
S1FA

poder atuar em outras áreas

S2MNC

mais apoio da unidade sede

S3MNC

autonomia

S4FA

equipe ampliada

S5MN

mais incentivo da instituição.

S6FA

atividades extras e interativas.

S7MN

desafios

S8FN

demanda

S9MAC

aumento de salário

S10FA

realizar mudanças

S11FA

oportunidade de criar

S12MAC

5.3

RESPOSTA

nada

JOB CRAFTING – ALTERAÇÃO DOS LIMITES DAS TAREFAS
Segundo Berg, Dutton e Wrzesniewski (2013), uma das técnicas do job

crafting é realizada através da alteração dos limites das tarefas, adicionando-as,
enfatizando-as ou redesenhando-as.
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Relatamos aqui os principais aspectos nas tarefas, que os servidores
participantes desta pesquisa, conseguem adaptar no sentido de alinhá-las às suas
preferências e interesses. Segundo Tims, Bakker e Derks (2012), essas alterações
realizadas pelos indivíduos referem-se ao aumento dos recursos estruturais do
trabalho.

5.3.1

Resultado das Entrevistas
Em relação às alterações nas tarefas pelos servidores foi possível perceber

que muitos deles conseguem realizar essas adaptações para tornar o trabalho mais
agradável para si mesmo. Como apontado anteriormente, algumas vezes deparamse-lhes dificuldades relacionadas à legislação e à centralização das funções na
unidade sede. Porém, esses fatores apenas limitam essas adaptações, mas não
impedem que elas sejam realizadas. Dessa forma, os servidores relatam que, a
partir dos recursos que eles possuem e respeitando os limites da legislação, dentro
de suas atribuições, eles conseguem realizar essas mudanças na forma de
trabalhar. Os resultados vão ao encontro do que foi apontado por Wrzesniewski e
Dutton (2001) no que se refere ao fato de que mesmo os trabalhos mais rotineiros e
restritos podem ser influenciados de alguma forma. De acordo com os servidores,
em relação às alterações nas tarefas:
Dentro do que a gente possui, a gente com as nossas habilidades, a gente
tenta aproveitar da melhor forma possível na gestão dessa informação. Já
que a gente não tem um sistema, a gente trabalha com o que tem, cria um
controle pelo Excel né, a título precário, mas usa técnicas que algumas
pessoas não possuem. Nada muito rebuscado não, mas a gente tenta dar o
nosso toque né... (S3MNC).
O sistema é bem rígido assim, mas quando acontece alguma situação
atípica, a gente busca solucionar da melhor forma possível, e aí tentar
adequar àquela situação. Mas, tirando isso, existe uma padronização de
procedimentos que tem que ser seguido (S6FA).

Em muitos casos, a limitação burocrática refere-se não às legislações
impostas por órgãos superiores, mas às regras impostas pela própria Instituição.
Segundo os servidores, algumas vezes essas limitações inibem o desenvolvimento
deles em áreas de seu interesse e ao mesmo tempo podem impactar nos resultados
da própria Instituição, restringindo assim o comportamento do job crafting deles.
Nesse sentido, alguns servidores da área fim do CEFET alegaram ter sua atuação
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restrita na área de extensão - fato que, segundo eles, não ocorre em outras
instituições de ensino superior – o que provoca redução no vigor no trabalho, uma
das dimensões do engajamento (SCHAUFELI et al., 2002) que será descrita adiante.
Esse servidor alega que:
Eu acho que eu poderia atuar de maneira mais expandida. Mas infelizmente
a Instituição, por exemplo, esse ano nós fomos impedidos de ter bolsistas
nos nossos projetos de extensão. Então a gente, de fato, é aqui é muito
limitado, muito restrito ao nosso campo. (...) Se a gente não busca superar
isso, a gente fica num trabalho super burocratizado, sem vigor, fica
realmente preenchendo planilha e relatório que não é a nossa perspectiva
aqui na SAPED (S4FA).

Ainda relacionado às limitações que a própria Instituição causa no
comportamento do job crafting dos servidores, outro servidor ainda alegou que a
cultura da Instituição pode limitar a sua atuação. Dessa forma, ele relatou que
algumas mudanças que ele tentou propor na forma de realizar as tarefas no seu
setor não eram bem recebidas pelos colegas, pois ele acredita que os traços
culturais da organização refletiam certa resistência à mudança. Desse modo, o
servidor relatou que essas alterações não foram adiante:
Não deu certo, não pode-se dizer que não deu certo. Quando você tá
fazendo uma que é nova, não nova dentro da administração, mas nova
dentro do seu ambiente e fugia um pouco da visão das pessoas e esse é o
problema. “Cultura, ela boa ou ruim, modificá-la é o fim”, já ouviu isso?
(S11FA).

Alguns servidores alegam não ter funções bem definidas em seus postos de
trabalho devido ao cargo que exercem, principalmente os assistentes em
administração. Dessa forma, suas atribuições dependem do local de trabalho e da
conduta que os superiores têm em relação a isso, o que muitas vezes pode
acarretar em limitação do que eles fazem em relação ao que poderiam fazer:
E aí... especificamente como assistente em administração, a gente não tem
muita definição do que é o trabalho. A gente não tem as atribuições bem
definidas. Por um lado, isso é muito ruim, porque você pode fazer qualquer
coisa e... Mas por outro, assim, como a gente tem umas reuniões
periódicas, a gente consegue se organizar de forma a dividir as tarefas
enfim... e de que a gente tenha... Eu acho que o principal é que a gente tem
algumas limitações assim, no trabalho (S1FA).
Então, a carreira, eu sou assistente em administração. É uma carreira, é um
cargo que ele tem uma amplitude muito grande, não é muito específico pra
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uma determinada... então ele é, área administrativa, ele pega toda
abrangência da área administrativa. A área administrativa tem setores né, e
você não segue um caminho. Você tá, fica à disposição praticamente, pra
desenvolver diversos trabalhos (S11FA).

Um dos aspectos citados por Wrzesniewski e Dutton (2001) e Cullinane et al.
(2017) que influenciam negativamente o comportamento do job crafting é a
interdependência entre as tarefas dos servidores. Nesse sentido os resultados das
entrevistas apontam que a interdependência das tarefas está presente no trabalho
de todos os servidores entrevistados, mas não necessariamente é vista por eles com
fator limitante para o desenvolvimento do comportamento do job crafting:
Internamente, eu dependo de todos os setores pra eu poder fazer o meu
trabalho. (...) E também, externamente, eu dependo do Maracanã pra dar
continuidade ao encaminhamento que sai daqui do Campus (S2MNC).
A gente lida com terceiros em todo momento. (...) Existe a parte lógica que
abrange o sistema, que tá no Maracanã, a gente precisa também fazer esse
contato. E a parte dos clientes internos aqui, que a gente precisa colher as
assinaturas. Então, todo o momento, a gente depende de terceiros
(S3MNC).

Um dos servidores entrevistados alegou que em determinado setor onde
havia trabalhado, a dependência do trabalho dos outros era constante e o
desenvolvimento das atividades acabava se tornando limitado. O servidor considera
ainda que é necessário ter muita persistência para lidar com tarefas que dependem
de tarefas de outras pessoas:
Onde eu trabalhei (...) era muito difícil né. Você tinha muita coisa que não
dependia de você, dependia sempre dos outros e era muito freado. O
trabalho era muito freado mesmo, tá. Você não conseguia desenvolver com
facilidade um assunto, tem que ser muito persistente (S11FA).

O que ocorre em muitas situações é que a dependência de tarefas que são
realizadas na unidade Sede acaba comprometendo a autonomia dos servidores,
inibindo o comportamento de job crafting no sentido deles realizarem mudanças que
poderiam trazer maior satisfação no trabalho:
Só que aqui no CEFET, especificamente, a gente fica muito presa às
limitações da própria instituição. Na questão da... muita coisa é centralizada
no Maracanã, então assim, tem coisas que eu acho que poderia ser feito
melhor na... daria uma autonomia melhor pra gente agir se fosse feito
internamente no Campus e a gente não faz por conta dessa centralização
(S2MNC).
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Mas existem coisas que não dependem só do nosso setor. E aí a gente
depende do Maracanã, depende de outros setores daqui de dentro, que
acabam dificultando um pouco o processo de trabalho (S6FA).

A organização e planejamento das tarefas de modo a não concentrar-se
durante um longo período de tempo em tarefas exaustivas é outro fator que alguns
servidores consideram importante para que possam desempenhar de forma melhor
suas atribuições e trabalharem mais satisfeitos. Esse aspecto é considerado por
Tims, Bakker e Derks (2012) como uma redução de demanda obstáculo no trabalho,
que é característica do comportamento de job crafting. Nesse sentido, alguns
servidores consideram que as reuniões e participação de uma equipe na execução
de determinadas tarefas facilitam sua organização e distribuição, a fim de que não
haja sobrecarga e desmotivação no trabalho por parte de alguns servidores. Em
relação à organização das tarefas, os servidores consideram que:
Você fraciona o tempo com tarefas diferentes pra não ficar maçante. (...)
Né, se você pegar, por exemplo, uma semana inteira fazendo só inventário,
indo a campo, pra mexer com isso, você vai... A fadiga vai chegar rápido,
você vai se desmotivar porque é uma tarefa extremamente maçante e
também você pode fazer em equipe, né. Também ajuda a aliviar a carga.
Mas sempre variar as tarefas, tentar dividir um pouco do tempo (S3MNC).
Olha, uma estratégia são as reuniões de equipe, que a gente procura é,
organizar o trabalho da própria equipe. Esse é um modo. De outro modo, eu
também vejo de forma mais concreta, eu tenho uma agenda, que é um
caderno de planejamento, que eu vou organizando também por prioridades.
A minha dificuldade é estabelecer assim, as prioridades das prioridades,
porque a gente acaba... isso daí também eu tenho aprendido muito ao longo
do trabalho na educação (S4FA).

Mas muitas vezes esse planejamento e organização das tarefas não é
possível devido ao fato de a unidade em estudo ser uma escola pública, que possui
características específicas atreladas ao calendário escolar e algumas demandas
esporádicas que podem vir de órgãos superiores. Dessa forma, os servidores não
têm autonomia pra controlar os prazos de entrega de determinadas tarefas nessas
situações. Em relação a essas demandas, os servidores consideram:
Isso que eu acho que a gente tem maior dificuldade. Porque a gente tem
períodos que a gente tem muita demanda, sabe? Depois do conselho de
classe, época de inscrição de bolsa. E aí é edital, eu acho que não tem
muito jeito. O que a gente tenta fazer, como a equipe tem um número
razoável de pessoas, é dividir as tarefas (S1FA).
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Às vezes vêm diretrizes do próprio MEC com a data estipulada, e aí a gente
tem que responder daqui a cinco dias. Então eu me organizo pra responder
dentro de três. Mas depende muito (S6FA).
Consigo, durante o ano não. Não, porque é de acordo com a demanda.
Você tem um planejamento, só que dentro desse planejamento vai ter uma
hora que você vai ter 1000 coisas pra fazer, vai ter uma hora que tem bem
menos coisas pra fazer porque são essas demandas (S12MAC).

Por outro lado, essa sazonalidade das tarefas no CEFET – Maria da Graça
permite que alguns servidores consigam adequar suas tarefas aos seus interesses
pessoais nos períodos em que a demanda de trabalho é mais baixa. Nesse sentido
um dos servidores relatou que nesses períodos de baixa demanda de trabalho é
possível desenvolver projetos paralelos de seu interesse às suas atividades
rotineiras, que trazem a ele satisfação pessoal e profissional:
Tenho, pelo menos onde eu estou lotada, é de acordo com a demanda né.
E quando a demanda está baixa é que eu busco esses projetos paralelos.
Eu dou mais atenção a esses outros assuntos. (...) Eu busco me valorizar
profissionalmente e emocionalmente também (S5MN).

Um participante considera que a Instituição permite que, mesmo com alto
volume de trabalho em determinados períodos do ano, seja possível se organizar
porque algumas vezes se tem um prazo adequado para entregá-lo. Esse prazo
possibilita que os servidores analisem e executem com calma as tarefas e
entreguem um resultado satisfatório aos chefes ou órgãos solicitantes da demanda.
O servidor exemplifica o fato com a realização do pregão nas licitações nas
atividades de compras da Instituição, muitas vezes citados pelos entrevistados como
uma das tarefas mais exaustivas, burocráticas e de maior responsabilidade dos
técnicos em administração do CEFET – Maria da Graça. Dessa forma, o servidor
aponta que:
O pregão é bem exaustivo porque você tem... (...) Então tem uma parte boa
que você não obrigatoriamente precisa fazer tudo no mesmo dia. É uma
coisa cansativa, estressante, mas o processo te dá essa mobilidade de você
não precisar fazer tudo no mesmo dia, tudo ao mesmo tempo. (...) Isso a
gente consegue dar uma administrada.
Com relação ao processo de
compras mesmo é isso: você dá uma parada, “parei aqui, vou dar uma
arejada... (S12MAC).

A realização de novas tarefas propostas pela instituição aumenta a demanda
de trabalho desafiador pelo servidor e é característica do comportamento de job
crafting. Em relação a essas tarefas, os servidores sentem-se mais estimulados
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quando elas podem ser alinhadas aos seus interesses pessoais: “as coisas extras
são as que me dão alguma satisfação, entendeu? O grupo de gênero eu não
ganhava nada a mais pra estar” (S1FA). Esse servidor novamente aponta para o
fato de que a remuneração não é considerada um aspecto motivacional quando a
tarefa a ser realizada dá a ele alguma satisfação. Além disso, alguns servidores não
se incomodam em realizar tarefas extras, desde que não seja uma prática rotineira:
Não me afeta muito isso. Eu tô acostumado a lidar com isso. E aqui não é
nada muito excessivo. Claro que se fosse rotineiro e fosse uma carga muito
grande, a gente tenderia a reclamar. Mas aqui não... As poucas vezes que
aconteceram não tem nem como fazer uma avaliação negativa” (S3MNC).
Eu acho que, sempre se tiver a ver com a minha função aqui dentro, eu
acabo não me importando muito assim, nem vejo isso como fora do
trabalho. Mas se for algo totalmente relacionado a assuntos de fora, eu
procuro não realizar, eu não gosto muito não (S8FA).
É cumprido. É cumprir as tarefas. (...) Não me aborreço, tento fazer
satisfeito (S9MAC).

A realização de tarefas extras é apontada por Tims, Bakker e Derks (2012)
como uma forma de estimular o comportamento do job crafting por meio de aumento
de demanda de trabalho desafiador. Porém, alguns servidores consideram que a
execução de tarefas extras que não possuem remuneração extra desvaloriza o
profissional. E muitos servidores consideram as atribuições de pregoeiro, gestor de
contrato e participação em comissões, como funções que deveriam receber
remuneração extra, já que exigem maior responsabilidade do profissional que atua
nessa área. Dessa forma, foi possível perceber que parte dos servidores não se
sente estimulada a realizar essas mudanças na forma de trabalhar, no sentido de
aproveitar as oportunidades de desenvolver novas atividades. Além disso, de acordo
com Bakker, Albrecht e Leiter (2011) os servidores poderiam estar engajados
mesmo quando o trabalho fosse árduo e emocionalmente exigente. Assim, se os
servidores estivessem engajados, estariam mais dispostos a lidar com elevadas
demandas e mobilizariam os recursos necessários para lidar com elas. Em relação
às tarefas extras, os servidores consideram que:
Pois é, isso que eu acho assim complicado porque isso acontece, com uma
certa frequência, da gente ser solicitado pra fazer algumas atividades fora
do horário, sem remuneração. Acho isso bem crítico porque desvaloriza o
profissional, precariza o trabalho (S4FA).
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Quando é extra, fazendo parte da... faz parte da atribuição ou da rotina do
setor, não tem problema algum. No máximo, você pode ficar meio chateado
mas não tem problema, faz parte. É claro que ninguém que ser pego de
surpresa ou com improvisação Então, eu acredito que deveria ter uma
remuneração extra pra, por exemplo, pregoeiro e gestor de contrato, até pra
motivar e não ter tanto medo na hora de agir (S7MN).
Pregão. Taí, tô fazendo. É imposto, porque pra mim pregão foi imposto. É...
não sei, questionei, mas assumi. Uma outra coisa que tem, as comissões,
que eu já participei, foi por opção, não tinha muito essa questão de pedir, de
entender que aquilo não teria uma remuneração. A coisa mais assim que é
comum entre os pregoeiros é “por que não ter uma remuneração de alguma
forma? Ou por pregão, sei lá!”. Tem vários órgãos que têm, que o pregoeiro
tem uma remuneração extra, independente de ser chefia, e que no CEFET
e em outras instituições também não tem. É, digamos, são pessoas comuns
que fazem, não tem uma remuneração pra isso. Isso é uma frustração, mas
eu faço como qualquer outro trabalho que fosse do setor (S12MAC).

Houve servidores que alegaram que deveria haver algum tipo de recompensa
para a realização desse tipo de tarefa, que não necessariamente precisaria ser
financeira. Dessa forma, esses servidores acreditam que uma recompensa poderia
motivar os servidores a realizarem essas tarefas que possuem importância para a
Instituição, mas que muitas vezes não está relacionada diretamente ao cargo e setor
em que trabalham. Esse resultado está de acordo com Vaitsman (2001), que relata
que a falta de recompensas pelo esforço levam ao contexto de insatisfação dos
servidores. Nesse sentido, um servidor relata que:
Então, é... eu acho injusto. Eu acho que tarefas, certas tarefas, que até são
de uma responsabilidade muito grande, eu acho que tem que ter algum tipo
de motivação entendeu? Ou algum benefício financeiro, entendeu? Algo
nesse sentido tem que ter. Uma responsabilidade muito grande para o
servidor, além do serviço que ele faz, fazer algum outro tipo de trabalho,
obrigatório entre aspas né, no caso, de coisas que são de muita
responsabilidade. Um exemplo é o pregão, entendeu? O pregão, as
comissões...Tem comissões que realmente são importantes pra Instituição e
não tem nenhum tipo de motivação, as pessoas acabam se afastando né,
por conta disso (S5MN).

Em relação à forma como os servidores procuram se desenvolver no trabalho
- comportamento característico do job crafting - alguns servidores procuram
desenvolver mais o lado de sua formação profissional, do que propriamente do
desenvolvimento do seu trabalho no CEFET – Maria da Graça, já que algumas
vezes esses aspectos podem divergir. Os resultados vão ao encontro do que foi
apontado por Bakker e Demerouti (2007) quando se referem ao potencial
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motivacional intrínseco (leva ao próprio desenvolvimento) e extrínseco (responsáveis
por alcançar metas de trabalho). Em relação aos servidores que buscam o próprio
desenvolvimento, eles consideram que:
Eu acho que o meu desenvolvimento, é mais fora daqui assim né... Por
exemplo, enquanto eu tô aqui... na verdade, eu concluí a graduação já
trabalhava aqui. Fiz mestrado e tal durante o trabalho. Eu acho que o que
tem mais relação, talvez, seja uma pós que eu fiz, que é latu, lato sensu, de
gênero e sexualidade. E durante um tempo, a partir de 2016. 2016 a gente
atuou muito. Tinha um grupo de extensão de gênero e sexualidade na
escola. Então foi quando eu vi uma aplicação maior, de repente, do que eu
aprendi pra cá (S1FA).
Bom, eu busco hoje, projetos paralelos a onde eu estou lotada. Então eu
tenho hoje, eu posso dizer que eu tenho mais conhecimentos e busquei a
ter mais informações relacionadas a meio ambiente e a parte de direitos
humanos né. Então é algo que eu não tinha anteriormente. (...) Então são
coisas assim até que não são tão ligadas hoje a onde eu tô lotada, mas eu
também tenho acrescentado nesse sentido. (...) Estar sempre me
atualizando porque são coisas agora que estão bem novas no serviço
público (S5MN).

Do mesmo modo, outros servidores buscam o seu desenvolvimento voltado
totalmente para sua área de atuação a partir de cursos ou até mesmo da experiência
adquirida na Instituição, e deixam de lado a sua profissão em si:
Até pra função que eu ocupo atualmente, né... que tem várias questões que
eu conhecia só na teoria e agora eu tô tendo que fazer na prática... eu tenho
que buscar sempre atualização profissional e desenvolvimento na área
mesmo, pra poder fazer as atividades inerentes à função que eu ocupo
(S2MNC).
Porque tudo que eu sei hoje em dia, eu aprendi aqui dentro da unidade, a
experiência que eu tenho dentro da unidade. Eu fui buscando aprendizado
aqui dentro mesmo da unidade. (...). No dia a dia, mas surgindo alguma
coisa nova nós vamos tentando solucionar e aprendendo (S9MAC).
Eu fiz alguns cursos pra melhorar e me desenvolvi bastante sim com a
rotina de trabalho, desenvolvendo, conversando sobre o trabalho, acho até
que isso é mais importante, tentando entender os processos dentro do
trabalho, pra tentar otimizar também né (S11FA).

Alguns servidores da área fim conseguem conciliar o desenvolvimento
profissional e pessoal a partir de cursos que se voltem para sua área de interesse e,
ao mesmo tempo, atendam expectativas da Instituição. Segundo Wrzesniweski e
Dutton (2001) essas situações contribuem de forma positiva para a organização.
Quando os servidores conseguem alinhar o seu trabalho com seus interesses
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pessoais, isso acaba gerando uma satisfação maior do servidor, que tende a
trabalhar mais engajado. Segundo esses servidores:
Eu acho que os projetos de extensão também possibilitam um
desenvolvimento maior assim, do que especificamente de repente, o
trabalho administrativo burocrático (S1FA).
Eu acho que todo meu percurso é nesse caminho. (...) Mas eu faço muitas
formações continuadas, formação em serviço né. Então é algo que me
incentiva de fato a expandir o meu trabalho, qualificar, ter realmente um
diálogo mais interessante dentro da escola. Então pra mim isso é mais que
necessário. (...) Então, em geral é por conta de uma demanda, ou do nosso
trabalho mesmo, ou interesse. No meu caso, eu faço uma pesquisa agora
no doutorado, sobre avaliação da aprendizagem. Então também, é um tema
que tá aqui presente. É uma demanda do trabalho né (S4FA).

Quando se refere aos meios para aprenderem coisas novas no trabalho,
muitos dos servidores participantes da pesquisa aproveitam os treinamentos
oferecidos pela própria Instituição e também realizam outros fora dela, quando
julgam necessário. Esse comportamento dos servidores de realizar treinamentos,
mesmo quando não são obrigatórios, reflete a busca pela demanda de trabalho
desafiadora, característico do comportamento de job crafting. Eles buscam esses
treinamentos quando precisam adquirir novos conhecimentos, para se manterem
atualizados e conhecerem as novas tendências de mercado. Outros servidores,
principalmente os mais antigos, realizaram treinamentos oferecidos pela Instituição,
apenas no período de início de suas atividades no CEFET – Maria da Graça. Alguns
servidores não se interessam em participar de treinamentos oferecidos pela
Instituição quando consideram que eles não trazem real benefício ao seu trabalho ou
ainda não são aplicáveis à área pública. Em relação aos meios para aprender coisas
novas, que vão ao encontro das práticas do job crafting, os servidores consideram:
É... através dos cursos oferecidos pela própria instituição, que são
diretamente ligados a minha área de atuação (...) E também através de
capacitação que eu busco quando eu sinto que o que eu adquiri de
conhecimento ainda não é necessário pra eu fazer determinada atividade,
como por exemplo, o pregão. Apesar de eu já ter feito curso fora e tal, mas
eu constantemente venho procurando curso de atualização online, que eu
consigo fazer essa atualização profissional pra poder fazer essa atividade
específica (S2MNC).
Eu entendo dessa forma, que temos que acompanhar tudo que tá, que tem
evoluído né, no decorrer dos anos, mesmo às vezes a Instituição não
estando, assim, acompanhando né, o desenvolvimento que tem acontecido
por aí (S5MN).
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Em relação à capacidade de controlar suas emoções no trabalho, alguns
servidores utilizam essas práticas características do comportamento de job crafting
para reduzir as demandas consideradas obstáculos de trabalho. Para isso, esses
servidores procuram separar o trabalho de sua vida pessoal ou buscar projetos
paralelos dentro do trabalho para aumentar sua satisfação. Sobre essas práticas, os
servidores consideram:
Olha, isso eu estou aprendendo. Não vou dizer que é fácil. (...) E aí,
realmente é um exercício diário, como é que eu posso gerir emocionalmente
as questões. (...) Mas eu acho também que é um esforço de perceber que
aqui não é o único espaço que merece a dedicação da vida né. Acho que é
tentar não dar, é aqui, uma determinada centralidade, para que a gente
possa, pra que eu possa gerir isso de uma maneira mais interessante. É um
espaço importante que me alimenta, me nutre, mas existem modos de
operar, de início eu tô descobrindo. Acho que tá sendo um trabalho assim,
de um tempo (S4FA).
Faço assim, com.. até de certa forma com meus projetos paralelos. Eles
também me buscam atingir assim, me melhorar, me aperfeiçoar
profissionalmente e emocionalmente também, entendeu (S5MN).

Nesse mesmo sentido, há servidores que, para controlar a intensidade
emocional do seu trabalho, procuram dividir funções e responsabilidades: “eu faço
dividindo né, pra mim (sic) não ficar com a responsabilidade toda sozinho” (S9MAC).
Ainda há aqueles que reconhecem que o fato de não organizarem e planejarem
suas tarefas acabam por tornar seu trabalho emocionalmente mais intenso: “Eu
deveria ter mais prazos, eu não tenho muito. Então assim, é... eu acho que eu
acabo, em alguns momentos, trabalhando muito e em outros momentos, trabalhando
pouco” (S1FA).
Ainda em relação ao que os servidores fazem para tornar seu trabalho menos
desgastante, muitos participantes consideram suas tarefas simples, de modo que
não são necessárias medidas para combater o desgaste emocional provocado por
elas. Dessa forma, eles consideram que o desgaste é natural em alguns momentos
onde a demanda de trabalho se apresenta maior do que o normalmente encontrado
na rotina de trabalho. Alguns deles não possuem uma técnica específica ou nunca
pensaram sobre o meio de controlar suas emoções quando o trabalho é mais
intenso. Nesse sentido, esses servidores não costumam tomar atitudes no sentido
de reduzir essa demanda considerada obstáculo no trabalho por Tims, Bakker e
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Derks (2012), o que caracterizaria o comportamento do job crafting. Em relação a
esse tipo de demanda, os servidores relataram que:
Hum... é porque eu não vejo, não acho ele intenso. (...) Mas não é um
trabalho de tirar o sono assim. Hoje, pô, assim, uma vez ou outra acontece
de ter uma carga grande, (...), então vêm todos os processos ao mesmo
tempo, sempre naquela meta de baixar o nível, de zerar e encaminhar tudo.
Mas não chega ser uma coisa emocionalmente intensa (S7MN).
Nesse aspecto eu não me policio, não. Porque... o que acontece? Isso vai
muito do dia, do momento. Tem momentos que a gente precisa de mais
intensidade, mais emoção pra fazer e tem momentos que a gente precisa
frear, porque tá ansioso demais pra fazer uma coisa que precisa de mais
cautela, mais cuidado. Isso eu acho que depende muito da circunstância, do
momento da pessoa (S11FA).

Além disso, alguns servidores consideram a sazonalidade das tarefas, como
um fator fundamental que influencia na falta de controle de suas emoções quando a
intensidade do trabalho é maior:
Bem difícil, que eu sou uma pessoa assim bem sistemática, sabe? E aí
quando tem os períodos de pico, que é inicio de período, de semestre,
então eu fico bem estressada. Eu não consigo me deixar emocionalmente
menos desgastada, não consigo (S6FA).

5.3.2

Resultados dos Complementos de Frases
Quando questionado aos servidores participantes da pesquisa sobre as

situações onde eles conseguem alinhar o trabalho aos interesses pessoais foi
perceptível a diferença nas respostas entre servidores atuantes da área fim e da
área meio. Os servidores da área fim consideram essa possibilidade quase sempre
possível, desde que não interfira no todo e tenham organização no trabalho. Apenas
um servidor alegou não conseguir alinhar seus interesses pessoais ao trabalho,
devido à atuação em setor totalmente dependente de sistema e regras. Os
servidores da área meio já possuem maior dificuldade em fazer esse alinhamento e
muitas vezes dependem da baixa demanda de trabalho, oportunidade ou
necessidade. Esse resultado vai ao encontro do que foi apontado por Hackman e
Oldham (1980) em relação ao trabalho dos servidores atuantes da área fim, que
possuem mais elementos que favorecem a motivação, como maior significância,
autonomia e conhecimento de seu desempenho. Os resultados do complemento da
frase 8 estão no Quadro 14 e a discriminação das respostas pela área de atuação
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na Figura 12.

QUADRO 14 - Respostas da frase 08
8. Tento alinhar meu trabalho às minhas preferências e interesses quando...
PARTICIPANTE
S1FA

RESPOSTA
temos reuniões

S2MNC

busco aprendizado

S3MNC

é oportuno

S4FA

é possível

S5MN

tem baixa demanda.

S6FA

nunca.

S7MN

não sei

S8FN

sempre

S9MAC

há necessidade

S10FA

organização

S11FA

não interfere no todo

S12MAC

escolho quais cursos fazer

FIGURA 12 - Respostas da frase 8 agrupadas pelos perfis dos participantes

Fonte: Elaboração própria com o uso do Software Freemind

De acordo com o Quadro 15, a criatividade dos servidores participantes da
pesquisa muitas vezes é estimulada pelas necessidades, situações novas e até
mesmo dificuldades encontradas no contexto de trabalho. Isso demonstra que o
aumento da demanda de trabalho desafiador estimula o comportamento do job
crafting dentro da técnica que altera os limites das tarefas dos servidores. Outro
aspecto importante que os servidores citaram para estimular a criatividade no
trabalho foi o relacionamento deles com os colegas e chefes. Houve respostas
também onde os servidores sentem sua criatividade estimulada por si mesmos ou
pelos projetos paralelos que conseguem executar. Essas respostas indicam que o
job crafting é um comportamento onde o próprio indivíduo percebe a oportunidade e
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implementa mudanças no seu trabalho a fim de torná-lo mais significativo para si
mesmo.

QUADRO 15 - Respostas da frase 09
9. No trabalho, a minha criatividade é estimulada por...
PARTICIPANTE
S1FA

RESPOSTA
nada

S2MNC

buscar soluções novas

S3MNC

necessidade de implementar melhorias

S4FA

pela equipe, estudantes e colegas servidores

S5MN

projetos paralelos.

S6FA

determinadas situações.

S7MN

minha dificuldade em realizar

S8FN

mim

S9MAC

colegas de trabalho

S10FA

meu chefe

S11FA

tudo

S12MAC

necessidades apresentadas

No Quadro 16, em relação à resposta da frase 10, a maioria dos servidores
complementou a frase demonstrando depender de outras pessoas, setores e
unidades para a realização de suas tarefas. Apenas dois servidores apontaram para
o fato de dependerem de demanda de trabalho, o que foi explicado nas entrevistas,
pela existência da sazonalidade das tarefas específicas de determinados setores.
As respostas estão de acordo com o resultado das entrevistas onde os servidores
relataram possuir alta interdependência entre suas tarefas no trabalho.

QUADRO 16 - Respostas da frase 10
10. Para realizar minhas tarefas, dependo de...
PARTICIPANTE
S1FA

RESPOSTA
outros profissionais

S2MNC

todos os setores e da unidade sede

S3MNC

softwares, colegas e assinaturas

S4FA

da coletividade

S5MN

demanda.

S6FA

toda a minha equipe e de outros setores.

S7MN

outras pessoas, nem sempre
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S8FN

outros setores

S9MAC

colegas do trabalho

S10FA

apoio

S11FA

condições mínimas

S12MAC

demandas

Por meio do Quadro 17, os servidores relataram a possibilidade de mudar a
forma de trabalhar em várias situações. Isso pode ocorrer quando eles discutem
com a equipe questões referentes ao trabalho, quando percebem que algum
processo de trabalho pode ser melhorado ou mesmo quando cometem algum erro
no trabalho. Diante das respostas, foram identificadas as percepções de
oportunidade para o comportamento de job crafting pelos servidores, que representa
um moderador entre a motivação e as práticas do constructo, segundo Wrzesniewski
e Dutton (2001). Em relação a essas oportunidades percebidas pelos servidores
para realizar mudanças na forma de trabalhar, percebe-se que apesar das limitações
do CEFET – Maria da Graça em relação à burocracia e centralização de funções, o
seu ambiente favorece essas práticas, pois os servidores possuem um clima de
trabalho favorável, com boas relações interpessoais e certa autonomia na maneira
de fazer as coisas dentro de seus setores.

QUADRO 17 - Respostas da frase 11
11. Eu percebo que posso mudar a forma de trabalhar quando...
PARTICIPANTE
S1FA

RESPOSTA
temos os espaços de conversa

S2MNC

quando identifico algum processo que precisa ser melhorado

S3MNC

uma melhoria é compreendida

S4FA

não produz efeitos interessantes

S5MN

faço algo errado.

S6FA

converso com a equipe.

S7MN

o trabalho a realizar depende de mim

S8FN

há necessidade

S9MAC

as coisas não estão certas

S10FA

me organizo

S11FA

sempre

S12MAC

aparecem desafios
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A relação entre o trabalho e desenvolvimento pessoal dos servidores foi
descrita no Quadro 18. Nesse sentido, muitos servidores acreditam que essa relação
é positiva quando conseguem realizar cursos e aprenderem coisas novas. Outros
servidores atuantes da área fim alegam que seu crescimento pessoal é estimulado
quando seu trabalho faz sentido para si mesmo e para os envolvidos ou ainda
consegue ajudar os alunos. Isso demonstra que os servidores procuram desenvolver
o seu crescimento pessoal através do trabalho. De acordo com o que foi relatado
nas entrevistas, essas situações ocorrem com frequência dentro do ambiente de
trabalho do CEFET, por meio da disponibilização de cursos e treinamentos pela
Instituição e pela oportunidade dos servidores atuantes da área fim em receberem
feedback direto dos alunos.

QUADRO 18 - Respostas da frase 12
12. O meu trabalho estimula meu desenvolvimento e crescimento pessoal quando...
PARTICIPANTE
S1FA

RESPOSTA
estudo

S2MNC

aprendo novas coisas

S3MNC

promove treinamento

S4FA

faz sentidos para mim e para os envolvidos

S5MN

está ligado a algum assunto que goste.

S6FA

investe em ações de melhoria para o meu trabalho.

S7MN

não

S8FN

sempre

S9MAC

sempre

S10FA

eu ajudo os alunos

S11FA

sempre

S12MAC

faço cursos

As respostas da frase 13, descritas no Quadro 19 apontam para o fato de que
o comportamento do job crafting produz estados positivos nos servidores através
dos sentimentos de motivação, satisfação, felicidade, animação e utilidade diante do
trabalho. Isso demonstra que o fato de os servidores conseguirem realizar
mudanças nas suas tarefas pode levar ao engajamento no trabalho, principalmente
em relação às dimensões de dedicação e vigor.
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QUADRO 19 - Respostas da frase 13
13. Quando consigo realizar mudanças no meu trabalho, me sinto...
PARTICIPANTE
S1FA

realizada

S2MNC

motivado

S3MNC

grato por colaborar

S4FA

muito feliz

S5MN

motivada.

S6FA

satisfeita.

S7MN

motivado

S8FN

útil

S9MAC

satisfeito

S10FA

bem

S11FA

animado

S12MAC

5.4

RESPOSTA

realizada

JOB CRAFTING – ALTERAÇÃO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO
Segundo Berg, Dutton e Wrzesniewski (2013), os funcionários de uma

instituição podem realizar mudanças nas suas relações de trabalho de modo a
construir novos relacionamentos ou reformular relacionamentos a partir da alteração
da sua natureza, ou adaptar e cultivar relacionamentos já existentes. Todos esses
aspectos alteram o ambiente social do trabalho, podendo aumentar o significado do
trabalho para os servidores.

5.4.1

Resultado das Entrevistas
O relacionamento entre os servidores foi considerado um dos principais

aspectos responsáveis pela satisfação ou insatisfação deles no trabalho. O contato
com colegas de maneira formal ou informal é sempre importante para manter a
animação e dedicação ao trabalho. Quando há problemas nas relações, o clima no
trabalho se torna mais desmotivador. Um servidor alegou que apesar da baixa
demanda de trabalho, o que mais o afeta emocionalmente são as relações: ”Eu acho
que a intensidade da emoção é mais no relacionamento interpessoal” (S7MN). Outro
servidor se referiu a ajuda dos colegas como algo motivador: “Porque têm até os
amigos, colegas que trabalham com a gente, que dão o suporte para que a gente
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chegue ao objetivo do serviço. Dentro da unidade, as pessoas sempre me ajudam
no que eu preciso.” (S9MAC).
Um servidor da área fim relatou que sua relação no trabalho era mais
desgastante com os colegas do que com os alunos. Esse mesmo servidor, que
possui nível hierárquico mais baixo que os seus colegas do setor, alega tentar
resolver questões com eles na base da conversa em situações onde envolve a lida
com os alunos. O resultado vai ao encontro do que foi apontado por Wrzesniewski e
Dutton (2001) quando revelam que até os servidores que possuem baixa autonomia,
autoridade e complexidade no trabalho conseguem praticar o job crafting:
Eu tento mostrar a verdade, converso com eles, entendeu? Não tenho
medo. No início acaba até mesmo ficando com raiva, mas acabam
entendendo a situação que tá se passando e no caso de quem acha que
sabe e não quer escutar, né. Eu vou deixando e o tempo mostra e a pessoa
vem e entende. Não brigo não e vou fazendo meu trabalho (S10FA).

Dessa forma, esse servidor relatou que em alguns casos que envolvem os
alunos, ele cria uma aproximação maior com eles e acaba agindo de forma contrária
à opinião dos demais colegas. Essa maior aproximação e envolvimento com os
alunos, que não são necessárias no seu trabalho, podem ser caracterizadas como
um comportamento do job crafting, que ocorre a partir da reformulação de um
relacionamento existente. Nesse sentido, ele usa esse relacionamento com os
alunos para fazer com que seu trabalho seja emocionalmente menos intenso e
algumas vezes é criticado pelos colegas por isso. Ele considera o relacionamento
com os colegas mais desgastante quando comparado com o seu relacionamento
com os alunos, que possui uma atuação no sentido de aliviar a tensão do trabalho:
Sou até chata. Fico dando muita atenção, às vezes, aos alunos. Alguns
falam assim, então eu foco muito em dar atenção pros alunos. Desgastante
para mim não é tanto os alunos e sim os colegas (S10FA).

Todos os servidores participantes da pesquisa não medem esforços para
pedir ajuda ou opinião de colegas, quando se refere a assuntos sobre os quais os
demais possuem mais informações, o que vai ao encontro do que foi apontado por
Wrzesniewski e Dutton (2001) no que se refere à necessidade de conexão humana
para introduzir significado na vida dos indivíduos. Nesse sentido, fica evidente o
comportamento do job crafting de modo a cultivar os relacionamentos existentes.
Nesse aspecto, eles pedem conselhos, não somente aos colegas mais experientes,
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mas a quaisquer colegas, que pelo fato de terem diferentes visões sobre um mesmo
assunto, emitem opiniões que podem auxiliá-los a tomar decisão da melhor forma:
Sempre que eu não sei alguma coisa eu não hesito em perguntar não, tanto
ao chefe como lá no Maracanã (S6FA).
Não necessariamente experientes, mas que pode ter uma visão daquela
situação diferente da minha (S12MAC).

Os servidores atuam de diferentes formas quando se refere a compartilhar
com a equipe os problemas e soluções propostos para questões referentes às suas
atividades. Dessa forma, alguns servidores utilizam o momento da Avaliação de
Desempenho Individual (ADI) e outros utilizam as reuniões periódicas que a equipe
implementou na sua rotina para compartilhar os problemas e soluções propostos
para melhorar o trabalho. Esses encontros entre a equipe de trabalho favorece o
relacionamento dos servidores e é perceptível que esse relacionamento é mais
intenso entre os servidores da área fim. Esse comportamento também é
característico do job crafting, no sentido de cultivar os relacionamentos existentes.
Em relação a esses relacionamentos, os servidores consideram:
Nas últimas avaliações que a gente fez, a gente faz coletivamente, e a
gente conseguiu conversar sobre o trabalho (S1FA).
Nossa equipe foi ampliada. Trabalho com outros profissionais. É uma
equipe multiprofissional e que tem, portanto, um trabalho voltado à atuação
interdisciplinar. Então desta maneira a gente tem construído nossa
caminhada. (...) Essas reuniões setoriais são encontros da equipe, em que
a gente vai conversar sobre o nosso trabalho, questões administrativas,
algumas mais burocráticas e sobre as situações, os casos que a gente
chama, de estudantes e famílias que nós acompanhamos. Então, a gente
ao longo desses encontros com a equipe, a gente consegue definir quais
são as linhas de ação, ou a gente tenta , definir as linhas de ação, definir
como é que nós podemos atuar em determinados casos, quais são os
projetos que a gente vai poder se dedicar de uma maneira mais intensa e
outros que a gente talvez tenha que se organizar de outra forma (S4FA).

A maioria dos servidores possui um bom relacionamento com os colegas do
campus. Entretanto, como apontado anteriormente, alguns servidores veem maior
problema nas relações quando se referem à Unidade Sede. Esse contato ocorre
frequentemente quando os servidores precisam obter informações ou autorizações
para realizarem suas tarefas:
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Então assim, dentro do setor não temos problema algum. A parceria é
grande, é muito boa. Agora, quando dependemos, que normalmente a
gente depende externamente, pra fazer o nosso trabalho é que onde
emocionalmente isso nos afeta, pelo menos me afeta, entendeu? Por
problemas, dificuldades, deficiências que tem lá fora, que realmente
atrapalham (S5MN).

Em relação à tomada de decisão, novamente alguns servidores atuantes da
área fim consideram ser positivo o fato de ela ser realizada conjuntamente pela
equipe de trabalho, de modo que favorece a autonomia coletiva no trabalho. Outro
servidor, atuante da área meio considera importante tomar as decisões em conjunto
com a sua chefia para que a decisão seja criada a partir de um consenso entre eles.
Essa participação coletiva na tomada de decisão dos servidores pode favorecer o
comportamento do job crafting no sentido de cultivar os relacionamentos existentes
no trabalho. Em relação à tomada de decisão, os servidores consideram:
A gente tem uma autonomia de trabalho ainda. (...) Então eu acho que isso
né, garante, esses encontros com a equipe né, esses encontros periódicos
garante que a gente consiga exercer e vivenciar essa autonomia. E quando
a gente percebe que isso é limitado, ou tá sendo meio que podado, a gente
vai buscar caminhos pra poder negociar isso de outra forma, seja com a
gestão, seja entre nós. Então existem desafios, por exemplo, de situações
que a gente sente incomodado de ter que fazer de um jeito e a gente quer
propor um outro modo. Então a gente tenta fazer, garantir um diálogo mais
aberto, pra que realmente seja uma equipe que tenha um trabalho coletivo,
porque somos seis. Então, trabalhar de modo coletivo não é algo simples,
não é algo fácil. É trabalhoso, é complexo, mas eu acho que isso funciona.
Tem um gosto diferente... (S4FA).
Porque existe uma hierarquia né. Então você tem que comunicar a parte da
chefia. E sou subordinado a uma gerência, então tenho que comunicar a
eles antes de tomar as decisões para que as coisas sejam adequadas
naquilo que eu penso e que eles pensam também (S9MAC).

Em relação à reação dos servidores ao convívio com pessoas que possam
afetá-los emocionalmente com problemas, a maioria deles acredita que seja possível
manter um contato mais restrito e objetivo com essas pessoas e acreditam também
que essas questões não afetam o trabalho deles de forma negativa. Quando os
servidores atuam em algum cargo de chefia, essa relação ainda é mais contornada,
realizada através da chefia imediata do servidor, que faz o contato direto com ele.
Essa redução de contato com pessoas que podem afetar emocionalmente os
servidores, segundo Berg, Dutton e Wzesniewski (2013), é característica do
comportamento de job crafting, e permite alterar a identidade do trabalho por meio
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da influencia seletiva dos parceiros com os quais se relacionam, no sentido de
reduzir as demandas que são obstáculo ao trabalho. Em relação a esses
relacionamentos que podem afetá-los emocionalmente, os servidores relatam que:
Porque evito as conversas extra profissionais, que sempre ocorrem né,
porque a gente fica o dia inteiro aqui. Tento formalizar ao máximo esse
contato por memorando, ou até mesmo através da chefia da pessoa, se for
essa questão. (...) Então, como hierarquicamente eu tenho essa condição
hoje, de poder fazer dessa forma... E também, quando eu tenho que falar
diretamente ou lidar diretamente só profissionalmente, de forma que eu não
dou muita abertura (S2MNC).
Aqui sim, aqui tem casos graves né, até com expressões no campo judicial.
Nesse caso, acho que acontece um afastamento pra evitar desgastes em
determinadas situações (S4FA).
Ou eu tento resolver por conta própria, buscando, ou de repente,
orientações acima, de chefia. (...) Se for muito difícil eu conseguir por conta
própria, ou ver que tá tendo ali um entrave, eu passo pra uma instância
superior (S8FN).

A mesma situação ocorre quando os servidores procuram minimizar o contato
com pessoas com expectativas irrealistas, que muitas vezes desejam soluções para
problemas que a unidade ou o setor não tem condições de resolver, seja por
questões burocráticas, falta de informação ou mesmo falta de recursos materiais.
Nesse sentido, os servidores procuram priorizar as ações que sejam possíveis de
ser executadas e orientar os servidores quanto a outros meios de solucionarem as
questões. Essas pessoas geralmente esperam ter uma resposta ou um processo
pronto na hora que desejam, sem levar em conta as questões burocráticas
envolvidas. Alguns servidores consideram que essas expectativas irrealistas
ocorrem mais frequentemente fora do campo de trabalho. Pode-se considerar então,
que nem sempre os servidores procuram minimizar essas relações, que seriam
consideradas comportamento do job crafting para reduzir as demandas obstáculo no
trabalho. Em relação a elas, os servidores consideram:
Não dá pra levar 100% ao pé da letra o que a pessoa pede, sendo que você
tem condições orçamentárias impostas aí e que você sabe que na realidade
você não vai conseguir executar. Então assim, eu filtro. Eu filtro e absorvo
só o que eu sou capaz de executar naquele momento com os recursos que
eu tenho disponíveis pra isso (S2MNC).
Olha, se o contato, ele for irrelevante, ele simplesmente não é feito. Não
faço. Mas quando eu preciso lidar, eu tento ser o mais objetivo possível né,
e trazer a conversa para o campo de trabalho. Às vezes esses surrealismos
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ocorrem quase sempre fora do campo prático do trabalho. Então eu tento
trazer sempre pra realidade, né” (S3MMNC).
Bom, uma estratégia que eu faço, assim, isso pra mim muito claro, além de
ter, de exercitar uma escuta mais sensível, é também ser mais propositiva.
Então assim, estabelecer uma comunicação, uma escuta mais sensível, e
ser mais propositiva: “E aí? Vamo pra onde?” Entendeu? (S4FA).
Aqui no setor é muito complicado porque as pessoas vêm te procurar (...)
achando que a gente vai dar tudo e nem sempre a gente consegue dar, ou
todas as informações ou um processo (...) inteiro na mão ou o produto que
ela quer direto na mão... Então, é complicado essas pessoas ficarem te
pressionando e você não é 100% (...) isso aqui não é almoxarifado que vai
abrir o armário e pegar. Então o que eles mais querem é o processo pronto
e a gente não tem como fazer isso. Então tem uma saturação de vai e volta,
eu não vou fazer e volta, não quero assim e volta (S12MAC).

Quando se refere ao fato dos participantes da pesquisa questionarem aos
colegas e aos chefes de trabalho sobre o seu feedback de desempenho, a maioria
responde não ter esse tipo de relação. Mas em alguns casos até refletem sobre o
assunto, dizendo que poderia ser feito: “Não peço, poderia pedir. É interessante,
mas nunca pedi” (S3MNC). A busca pelo feedback em relação ao desempenho dos
servidores

aumenta

os

recursos

sociais

de

trabalho,

caracterizando

o

comportamento do job crafting. Alguns servidores consideram esse contato
importante, como relatado por eles:
Eu gosto desse feedback. Eu acho que é importante né, a equipe, tanto de
um lado quanto do outro, tanto do subordinado quanto da chefia. Eu acho
que esse feedback é importante. Tem que ter sempre uma, volta e meia tem
uma... conversa nesse sentido né, porque não somos todos perfeitos. Às
vezes a gente tá fazendo algo que a gente pensa que é o melhor né, pra
equipe, pra Instituição e num é isso que tá acontecendo (S5MN).
Eu sempre tive muito diálogo com as pessoas que tavam, que trabalham na
minha chefia e as pessoas que estavam acima. Então, eu sempre deixei a
maneira aberta, ou normalmente “tá feliz?” Não faço essa pergunta não,
tento avaliar o grau de satisfação na medida que a gente conversa né. É
claro, durante a conversa eu quero esboçar ou não, vai acabar esboçando
uma satisfação ou insatisfação. Aí a gente sempre... Eu acho que o diálogo
é fundamental (S11FA).

Em alguns setores da área fim há reuniões periódicas onde é possível ter o
feedback dos colegas em relação ao desempenho dos servidores. Outros servidores
relatam que esse contato existe apenas de maneira mais informal. Percebe-se que
esses servidores que discutem sobre o desempenho dos colegas acabam
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aumentando os recursos sociais no trabalho, característico do comportamento do job
crafting. Esse comportamento pôde ser observado nos seguintes relatos dos
servidores:
Olha, com essas palavras, não. Mas eu acredito que essa rotina das
reuniões periódicas, dos encontros, ajuda saber né, que é um espaço
aberto pra gente falar e a gente fala (risos). A gente fala quando o negócio
não tá bom, desde pote deixado em cima da pia até relatório, até
atendimento que deveria ser feito, que enfim. A gente vai falar (S4FA).
Eu acho que eu sempre tive um retorno não formal de “tá tudo bem?”, “não,
tá legal...”. Eu sempre acho que eu estou menos do que eu poderia estar e
eu sempre tive esse retorno de “não, é isso mesmo, vamos devagar” ou
“não, não precisa ir além, que você vai esbarrar, de repente, no Maracanã”.
Se eu for além, eu esbarro com eles lá e pode dar algum atrito. Então eu
sempre tive esse entendimento (S12MAC).

Em relação aos colegas que os servidores se inspiram para trabalhar, foi
percebido que os servidores que atuam na área fim da Instituição têm maior
facilidade em elogiar ou ressaltar características que consideram boas nos colegas
próximos e sentem-se felizes falando disso. Dessa maneira, eles se inspiram em
aspectos éticos, respeito, dignidade, justiça e motivação. Esses servidores
consideram que quando o trabalho acontece com uma equipe motivada, a tendência
é tentar se desenvolver melhor para acompanhar a equipe. Esse resultado vai ao
encontro do que foi apontado por Schaufeli et. al (2013) que considera que as
interações entre os membros da equipe pode aumentar o otimismo e entusiasmo no
trabalho através do contágio emocional positivo, o qual permite manter o
engajamento no trabalho a médio e longo prazo. No entanto, quando a equipe de
trabalho se encontra desmotivada ocorre o contágio emocional negativo no nível
coletivo das relações interpessoais. O fato de os servidores reconhecerem as
características positivas dos colegas e se basearem nelas para trabalhar faz com
que eles aumentem os recursos sociais do trabalho, se comportando de acordo com
o job crafting. Em relação aos colegas que esses servidores se inspiram, eles
consideram que:
Muitos! Muitas colegas! Aqui de dentro da SAPED, com certeza. Eu me
inspiro nos aspectos éticos, respeito, dignidade, justiça, é... felicidade
também. Pessoas que, pô, têm determinação, que tão partilhando não só
coisas boas, mas que estão querendo partilhar. Eu acho que isso é muito
legal (S4FA).
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Eu acho que quando você vê que uma equipe que é motivada, que tem
atenção em fazer as coisas, eu acho que a gente acaba também tentando
melhorar um pouco né. Se você cai, trabalha num setor com muitas
pessoas é..., desmotivadas, sem atenção, isso acaba te dando mais
lentidão no trabalho. Eu acho que é bom você estar com pessoas que
façam, que sejam proativas (S8FN).

Muitos servidores da área meio responderam que não se inspiram em
nenhum colega lá dentro. Outros não mencionaram nomes, mas mencionaram em
quais características se baseiam para se inspirar em colegas do trabalho como
produção, motivação, alegria, organização e visão do trabalho. Percebe-se que os
servidores da área fim se baseiam mais em aspectos morais enquanto os servidores
da área meio relataram se basear em aspectos mais formais ligados a produção e
organização no trabalho. Nesse sentido, esses servidores relataram que:
Me inspiro em pessoas que são motivadas de um modo geral. Mas não
tenho ninguém em particular aqui [em] que eu me inspiro (S3MNC).
Na verdade, me inspiro (...) na forma como ela executa o trabalho e
principalmente na alegria que ela tem em trabalhar (S7MN).
Tem pessoas que eu gosto muito do trabalho da outra unidade, aqui... Mas
me inspirar... Me baseio em aspectos de organização, de visão ampla do
trabalho, mas me inspirar, não (S12MAC).

Os resultados das entrevistas em relação às mudanças nos relacionamentos
de trabalho pelos servidores apontam que, em diversas situações, os servidores
atuantes da área fim da Instituição, que trabalham diretamente com os alunos,
apresentam um comportamento mais nítido voltado para o comportamento do job
crafting. Isso pode ser justificado novamente devido ao fato de o trabalho desses
servidores possuir maior significância, autonomia e feedback direto dos alunos.
Esses aspectos colaboram para que os servidores sejam mais propensos a
permanecerem motivados e criar os recursos necessários para trabalharem ainda
mais satisfeitos. Esse fato vai ao encontro ao modelo de Hackman e Oldham (1980),
o qual serviu de inspiração para o conceito do job crafting e modelo JD-R. Além
disso, o fato ilustra os efeitos de causa invertida e os aspectos multiplicadores
presentes no modelo JD-R.
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5.4.2

Resultados dos Complementos de Frases
Em relação ao relacionamento no ambiente de trabalho, de acordo com o

Quadro 20, os servidores procuram se relacionar com todos os colegas de trabalho,
independente de setor ou vínculo. Isso demonstra a importância da técnica do job
crafting de mudança nos relacionamentos, que reflete na mudança do ambiente
social do trabalho. O relacionamento saudável entre os colegas foi muitas vezes
citado pelos servidores durante as entrevistas como um aspecto significativo dentro
do trabalho, inclusive quando os servidores, muitas vezes, não demonstraram muita
preocupação

em

evitar

contato

com

pessoas

que

poderiam

afetá-los

emocionalmente ou com expectativas irrealistas.

QUADRO 20 - Respostas da frase 14
14. No meu trabalho eu procuro me relacionar com...
PARTICIPANTE
S1FA

RESPOSTA
estudantes, outros TAES

S2MNC

todos os trabalhadores, independente do vínculo

S3MNC

todos, indistintamente

S4FA

todas e todos

S5MN

todos.

S6FA

todos.

S7MN

todos

S8FN

todos

S9MAC

os colegas e as chefias

S10FA

todos

S11FA

todos

S12MAC

todos

Do mesmo modo, os servidores procuram se relacionar entre eles em
quaisquer situações de trabalho, incluindo ainda eventos e almoços. As respostas do
Quadro 21 comprovam o que foi relatado pelos servidores durante as entrevistas e
reforçam a importância das relações sociais dentro do ambiente de trabalho.
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QUADRO 21 - Respostas da frase 15
15. Geralmente me relaciono com os colegas em situações de...
PARTICIPANTE
S1FA

RESPOSTA
trabalho eventos

S2MNC

rotina do trabalho e em momentos de conversas informais

S3MNC

reuniões, tarefas relacionadas, almoço

S4FA

partilhas, formações e atendimentos

S5MN

trabalhos e amenidades.

S6FA

trabalho, em que é necessária a troca de informações.

S7MN

qualquer situação

S8FN

trabalho

S9MAC

trabalho

S10FA

quando eu quero melhorar o ambiente

S11FA

todas as situações

S12MAC

sempre

Em relação à qualidade da relação entre os servidores e seus respectivos
chefes no trabalho, a maioria dos servidores respondeu o complemento da frase 16
alegando possuir uma relação de boa à excelente com seu superior. Esse resultado
está coerente com o que foi relatado nas entrevistas. As respostas podem ser
visualizadas no Quadro 22.

QUADRO 22 - Respostas da frase 16
16. A minha relação com o meu chefe é...
PARTICIPANTE
S1FA

RESPOSTA
muito boa

S2MNC

ótima

S3MNC

positiva, agregadora

S4FA

muito boa

S5MN

muito boa.

S6FA

maravilhosa.

S7MN

excelente

S8FN

amigável

S9MAC

de trabalho

S10FA

boa

S11FA

boa

S12MAC

ótima

119

Quando questionados a respeito do que fazem para melhorar o ambiente de
trabalho, as respostas foram no sentido de estar disponível, receptivo, dialogar,
ouvir, atuar com respeito e evitar conflitos desnecessários. Essas respostas
evidenciam que as melhorias nas relações do trabalho são vistas pelos servidores
como uma das técnicas que eles utilizam para melhorar o ambiente social do
trabalho, caracterizando o job crafting. Alguns servidores ainda apontaram a
importância da melhoria nos recursos pessoais como a autoestima e a renovação
diária. As respostas da frase 17 podem ser visualizadas no Quadro 23.

QUADRO 23 - Respostas da frase 17
17. Para melhorar o ambiente de trabalho eu procuro...
PARTICIPANTE
S1FA

me organizar

S2MNC

evitar conflitos desnecessários

S3MNC

dar o meu melhor

S4FA

estar receptiva às propostas de trabalho

S5MN

atuar com respeito e cortesia.

S6FA

ouvir meus colegas.

S7MN

me renovar a cada dia

S8FN

estar disponível

S9MAC

sempre o diálogo com os colegas

S10FA

meu chefe

S11FA

melhorar

S12MAC

5.5

RESPOSTA

exercer minha autoestima

JOB CRAFTING – ALTERAÇÃO DOS ASPECTOS COGNITIVOS DO
TRABALHO
A escala genérica do job crafting proposta por Tims, Bakker e Derks (2012)

para estudar o constructo dentro do modelo JD-R (BAKKER; DEMEROUTI, 2014;
2016) não inclui a dimensão da alteração dos limites dos aspectos cognitivos do
trabalho, que representa uma das técnicas do job crafting desenvolvidas pelos
criadores do conceito (WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2001). Porém, diante do
contexto da pesquisa, o CEFET – Maria da Graça, uma escola onde os servidores
técnico-administrativos podem atuar tanto na área meio quanto na área fim, lidando
diretamente com os alunos, torna-se importante relatar a percepção dos servidores
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em relação à forma que esses aspectos cognitivos podem modificar o significado do
trabalho deles. Dessa forma, tiveram poucos relatos sobre os aspectos cognitivos do
trabalho na entrevista, de forma que as evidências foram coletadas, em sua maior
parte, por meio do questionário para complemento de frases.

5.5.1

Resultado das Entrevistas
Como as perguntas da entrevista não questionavam diretamente sobre a

alteração dos limites cognitivos do trabalho, serão descritos alguns relatos dos
participantes da pesquisa que foram mencionados espontaneamente por eles,
mesmo quando se referiam a outros aspectos do job crafting. É importante destacar
que a maioria dos servidores que consegue enxergar o seu trabalho como um todo
integrado é atuante da área fim da Instituição, o que pode ser explicado novamente
pelo fato de que o ambiente de atuação de trabalho desses servidores proporciona
os recursos necessários para que eles permaneçam mais motivados no trabalho,
como significância das tarefas, variabilidade das tarefas, autonomia e principalmente
o conhecimento de seu desempenho, através do feedback feito pelos próprios
alunos da Instituição, apontados pelo modelo de Hackman e Oldham (1980).
Nesse sentido, um dos servidores atuantes da área fim relatou conseguir
reduzir a intensidade emocional do trabalho quando se dedica por completo em
casos de estudantes e famílias, que refletem a sua atuação nos resultados finais da
escola. Esse relato demonstra o comportamento de job crafting através da mudança
cognitiva, de modo a focar percepções, que de acordo com Berg, Dutton e
Wrzesniewski (2013) significa estreitar o alcance mental do propósito do seu
trabalho. Assim, de acordo com o servidor:
Eu de fato, hoje talvez eu consiga ter um, analisar melhor, ter uma leitura
mais criteriosa, mais crítica, porque realmente eu me entrego em algumas
situações né, principalmente quando são casos que envolvem estudantes e
famílias, a escola como um todo (S4FA).

Do mesmo modo, outro servidor também procura aprender coisas novas e
usar sua capacidade ao máximo no trabalho quando se refere ao seu
relacionamento com os próprios alunos, pois acredita que todos dentro da escola
possuem a capacidade de ensinar, demonstrando sua capacidade de enxergar o
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trabalho e a escola até o seu objetivo final, que é o aluno. O comportamento a que
se refere o relato a seguir está de acordo com a técnica de mudança cognitiva do job
crafting e reflete a ligação de percepções através da conexão mental entre a sua
tarefa

e

o

relacionamento

específico

com

o

aluno

(BERG;

DUTTON:

WRZESNIEWSKI, 2013).
Aprender com os próprios alunos. Os alunos tão... você tem a capacidade
de ensinar como de aprender também. (...) Levo até às vezes para casa pra
tentar ver com um pouco mais calma e depois no dia seguinte tentar ver o
que eu posso fazer por aquele aluno, ou os alunos (S10FA).

Outro servidor, atuante da área meio, procura se desenvolver e aprender
coisas novas no trabalho quando se comunica com outros colegas, principalmente
com aqueles da área acadêmica, que representa a principal função da escola. Esse
comportamento também está de acordo com a mudança cognitiva no sentido de
desenhar conexões mentais entre o relacionamento com os colegas e conhecimento
de necessidades da escola como um todo (BERG; DUTTON: WRZESNIEWSKI,
2013). Dessa forma, o servidor consegue enxergar a importância de suas tarefas
diante de um contexto maior, de forma a conhecer as melhores práticas que
funcionam na escola como um todo:
Uma ferramenta básica que é comunicar com outros colegas, tanto daqui
quanto de outros setores, quanto da área acadêmica, pra entender também,
porque a função principal do colégio tá voltada pra área acadêmica, quanto
de outras unidades, de outros setores de outras unidades, pra ver quais as
práticas que eles estão implementando que possam dar certo aqui (S7MN).

Um dos servidores procura incentivar a leitura pelos alunos por meio do
próprio exemplo, realizado na biblioteca do CEFET. Dessa forma, está criando um
elo entre suas tarefas e o resultado da escola, de forma a contribuir para o seu fim
maior, que é o ensinamento ao aluno e fazendo com que o seu trabalho seja uma
parte do todo. Essa atitude do servidor caracteriza o comportamento do job crafting,
no sentido de alterar os aspectos cognitivos de modo a expandir sua percepção
acerca do alcance mental do seu trabalho (BERG; DUTTON: WRZESNIEWSKI,
2013), para assim, trabalhar mais satisfeito:
E busca também fazer um pouco dessa intermediação entre a biblioteca e o
usuário né. Além das explicações, tenta trazer a pessoa de uma maneira,
com um olhar mais generoso né, pras pessoas verem o que a biblioteca é.
A gente tenta passar isso pra eles o tempo todo. Não é só um lugar pra
chegar aqui e pegar o livro só. Acho que dá pra usufruir com uma amplitude
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maior, entendeu? (...) Dentro da biblioteca você lê, e você crescer como
pessoa, você tá contribuindo para o crescimento da biblioteca, porque um
lugar de leitura, ao entrar um aluno e ver que você está lendo, né, tem tudo
a ver com o ambiente (S11FA).

O mesmo servidor ainda considera importante pedir treinamento ao chefe
quando deseja ampliar seu conhecimento, não apenas sobre as questões
relacionadas à sua rotina de trabalho, mas para obter conhecimento e entendimento
da escola como um todo:
Eu normalmente eu peço quando eu vejo que é alguma coisa interessante
pra eu continuar desenvolvendo o trabalho, principalmente pra eu trazer
elementos pro trabalho ou, que ainda que não seja dentro do setor que eu
esteja porque eu vejo a escola como um todo, alguma coisa pra que eu
possa entender melhor a escola. Então, normalmente eu tenho isso em
mente, pra entender melhor e pra que eu possa trazer elementos também
para que os outros possam entender (S11FA).

Além disso, esse servidor considera que seu crescimento e evolução na
escola se baseiam na visão que os colegas possuem acerca do que é o ensino,
mesmo quando não trabalha diretamente com ele. Novamente, o comportamento do
servidor vai ao encontro do que propõem Berg, Dutton e Wrzesniewski (2013) para
representar as mudanças cognitivas no trabalho de forma a ligar percepção através
da conexão mental entre seus relacionamentos e a visão do que a escola
representa. Ou seja, o servidor admira pessoas que tem uma visão da escola como
um todo e sua principal função, que é ensinar:
Então, eu tive muitas inspirações na escola. Hoje eu posso dizer que eu
cresci, evoluí como pessoa, vendo o que é uma escola na visão de alguns
colegas daqui. (...) É... na visão do que é o ensino, de que é convivência de
trabalho, que eu já trazia isso e não sabia bem como articular (S11FA).

5.5.2

Resultados dos Complementos de Frases
Em relação à percepção da importância de seus trabalhos pelos servidores,

alguns deles conseguem sentir a significância do seu trabalho quando os demais
sentem sua falta no trabalho, quando o resultado de seus esforços é visível ou
quando são elogiados durante reuniões ou discussões em grupo. Mais uma vez fica
evidente que a motivação para o job crafting se dá através da autoimagem positiva e
da necessidade de conexão com outros, como apontado por Wrzesniewski e Dutton
(2001). As respostas dos complementos das frases foram coerentes com o que foi
relatado durante as entrevistas e podem ser visualizadas no Quadro 24.
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QUADRO 24 - Respostas da frase 18
18. Percebo a importância do meu trabalho quando...
PARTICIPANTE
S1FA

RESPOSTA
fazemos reuniões setoriais

S2MNC

consigo ver na prática o resultado dele

S3MNC

procuram por mim

S4FA

vejo brilho nos olhos, discussões e ações criativas e potentes

S5MN

estou ausente.

S6FA

o objetivo é atingido e os alunos saem satisfeitos.

S7MN

não

S8FN

vejo resultados

S9MAC

sou elogiado

S10FA

fico doente

S11FA

trabalho

S12MAC

a unidade anda bem

De acordo com as respostas da frase 19, descritas no Quadro 25, quando os
servidores pensam em seu trabalho, conseguem identificá-lo como parte de algo
maior, representando um aspecto significativo da técnica do job crafting de alteração
dos limites dos aspectos cognitivos do trabalho. É importante notar que nesse
quesito, tanto servidores atuantes da área meio quanto atuantes da área fim
conseguem perceber que o seu trabalho é fundamental para que se consiga
alcançar o objetivo maior da instituição de ensino: ensinar e educar os alunos. Essa
forma de visualizar suas tarefas dentro da Instituição acaba alterando o significado
do trabalho para os servidores. Outros servidores ainda conseguem se enxergar
como importantes, privilegiados ou realizados diante de seu trabalho e um servidor
se enxerga apenas como um recurso dentro do CEFET - Maria da Graça, o que
pode ser reflexo de sua insatisfação com sua unidade de lotação e relacionamentos
dentro do trabalho.

QUADRO 25 - Respostas da frase 19
19. Quando penso no meu trabalho, eu me vejo como...
PARTICIPANTE
S1FA
S2MNC

RESPOSTA
contribuinte de um trabalho maior
parte de um todo
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S3MNC

uma peça que compõe uma engrenagem maior

S4FA

agregadora, crítica e potente

S5MN

uma pessoa privilegiada.

S6FA

parte essencial de um todo.

S7MN

recurso

S8FN

organizadora

S9MAC

realizado

S10FA

uma pessoa boa

S11FA

parte de um processo

S12MAC

importante

Quando se refere à tentativa de os servidores mudarem a forma como
enxergam o trabalho para se sentirem mais entusiasmados, as respostas da frase
20, descritas no Quadro 26, mostram que a maioria deles sente o seu trabalho como
uma conquista ou um presente de Deus, pelo fato de ter sido realizado um concurso
público. Outros tentam enxergá-lo como necessário para atingir seus objetivos
pessoais e independência, mas todos conseguem vê-lo como algo positivo.

QUADRO 26 - Respostas da frase 20
20. Para me sentir entusiasmado com o meu trabalho, tento vê-lo como...
PARTICIPANTE
S1FA

RESPOSTA
parte de algo maior

S2MNC

uma ferramenta para atingir objetivos pessoais

S3MNC

uma atividade digna

S4FA

potência e transbordamento

S5MN

uma conquista.

S6FA

um presente de Deus.

S7MN

minha independência

S8FN

aprendizado

S9MAC

bem comum

S10FA

bom

S11FA

algo positivo

S12MAC

importante

De acordo com o Quadro 27, quando os servidores participantes da pesquisa
pensam no CEFET, a maioria associa o seu trabalho a aspectos negativos. Dessa
forma, acreditam que o trabalho seja burocrático, sem reconhecimento, pouco
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valorizado, simples e desestimulante. Poucos servidores vêem o trabalho no CEFET
com motivo de orgulho ou realização. Os resultados apresentados nas respostas
dessa frase entram em desacordo com o que foi apontado por eles na frase anterior.
Pode-se perceber que os servidores sentem orgulhosos quando pensam em seu
trabalho, mas quando fazem uma associação dele com a Instituição, sentem-se
desmotivados. Esse resultado aponta que os servidores têm uma visão negativa do
CEFET, possivelmente devido aos seus aspectos limitadores do desempenho deles,
relacionados às dificuldades relacionadas à profusão de regras internas do Campus
e centralização de atividades na sede.
O resultado do complemento da frase 21 foi analisado na Figura 13, através
do software Freemind e os resultados apontam que os servidores com cargos de
chefia são aqueles que conseguem enxergar o trabalho no CEFET de forma mais
positiva, o que pode ser justificado pelo fato de precisarem acreditar na Instituição
para permanecerem na luta em busca de objetivos maiores. Esse fato está de
acordo com Wrzesniewski e Dutton (2001), quando discorrem que os funcionários
que participam dos objetivos estratégicos da organização podem estar motivando o
comportamento de job crafting.

QUADRO 27 - Respostas da frase 21
21. Quando penso no CEFET, vejo meu trabalho como...
PARTICIPANTE

RESPOSTA

S1FA

burocrático (majoritariamente)

S2MNC

menos do que eu poderia fazer

S3MNC

algo simples, mas muito necessário

S4FA

algo a ser mais valorizado

S5MN

não reconhecido.

S6FA

não-reconhecido.

S7MN

sem desafios

S8FN

desestimulante

S9MAC

grande realização

S10FA

orgulho

S11FA

uma possibilidade

S12MAC

um "braço" do todo
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FIGURA 13 - Respostas da frase 21 agrupadas pelos perfis dos participantes

Fonte: Elaboração própria com o uso do Freemind

A partir do Quadro 28, os servidores relatam como veem o trabalho, quando
pensam no que o CEFET oferece à sociedade. As respostas mostram que os
servidores consideram o trabalho importante, necessário e essencial quando
pensam no objetivo do CEFET diante da sociedade, que é ensinar e educar os
alunos. Isso mostra como é importante o indivíduo pensar no todo para atribuir um
significado maior ao seu próprio trabalho. Apenas dois servidores atuantes da área
meio não conseguem perceber a importância de seu trabalho diante do que o
CEFET oferece à sociedade. O resultado aponta novamente para o fato de que o
trabalho na área fim possui mais elementos que favorecem a motivação.

QUADRO 28 - Respostas da frase 22
22. Quando penso no que o CEFET oferece à sociedade, vejo meu trabalho
como...
PARTICIPANTE
RESPOSTA
S1FA

gratificante

S2MNC

de suma importância para a oferta de ensino com qualidade

S3MNC

os bastidores de um espetáculo

S4FA

necessário!

S5MN

insuficiente.

S6FA

essencial.

S7MN

não consigo perceber

S8FN

parte do todo

S9MAC

realizado

S10FA

esperança

S11FA

oportunizador

S12MAC

importante
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Quando se refere ao que os servidores participantes da pesquisa esperam do
seu trabalho, as respostas se dividem entre questões pessoais, como crescimento e
desenvolvimento pessoal, alcance de objetivos pessoais, remuneração, satisfação e
tranquilidade; e questões voltadas para o ambiente de trabalho e sociedade como
fazer

diferença,

maior

possibilidade

de

atuação,

servir

à

comunidade,

reconhecimento e profissionalismo. Apesar desta divisão, ela não ocorre
simultaneamente com a divisão dos perfis dos participantes. As respostas da frase
23 estão descritas no Quadro 29.

QUADRO 29 - Respostas da frase 23
23. Eu espero do meu trabalho...
PARTICIPANTE
S1FA

mais possibilidade de atuação

S2MNC

contribua para meu desenvolvimento pessoal

S3MNC

profissionalismo e respeito entre todos

S4FA

possa fazer diferença, ampliar horizontes!

S5MN

servir à comunidade.

S6FA

reconhecimento das atribuições do setor.

S7MN

reconhecimento

S8FN

alcançar objetivos pessoais

S9MAC

sempre um reconhecimento da chefia

S10FA

desenvolvimento e crescimento

S11FA

remuneração e satisfação

S12MAC

5.6

RESPOSTA

tranquilidade

ENGAJAMENTO NO TRABALHO
Segundo Kahn (1990), indivíduos engajados no trabalho empenham-se mais

nele e geram um estado mental capaz de produzir resultados positivos como
crescimento e desenvolvimento. O engajamento no trabalho é outro aspecto que não
é abordado na escala genérica do job crafting proposta por Tims, Bakker e Derks
(2012), que se refere apenas às dimensões do job crafting. Porém, como o objetivo
desta pesquisa é relacionar o job crafting com o engajamento do trabalho dentro da
perspectiva do modelo JD-R (BAKKER; DEMEROUTI, 2014; 2016), serão descritos
alguns relatos dos participantes e os resultados dos questionários para
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complemento de frases que descrevem o assunto, que de acordo com Schaufeli et
al. (2002), é caracterizado por três fatores: vigor, dedicação e absorção.

5.6.1

Resultado das Entrevistas
Baseado nos relatos dos itens anteriores e de acordo com as dimensões do

engajamento no trabalho propostas por Schaufeli et al. (2002), foi percebido que
muitos servidores apresentam a dimensão dedicação do engajamento no trabalho.
Essa dimensão foi identificada quando os servidores relataram perceber o
significado e utilidade do seu trabalho para os alunos e para a escola como um todo,
pelo qual sentem orgulho e se entregam por completo. Nesse sentido, foi possível
identificar que a maioria dos servidores gosta e se entrega ao trabalho que executa.
Em relação à dimensão absorção do engajamento no trabalho, os servidores
relataram que se sentem absorvidos por ele, de forma que não gostam dos
momentos que não conseguem desempenhar suas tarefas, pois percebem que a
demanda de trabalho existe e sentem-se bem quando estão realizando suas
atividades.
No entanto, em muitos momentos faltam energia e entusiasmo no trabalho
dos servidores para realizar suas tarefas, que caracterizam a dimensão vigor do
engajamento no trabalho. Isso foi observado no fato de alguns servidores não se
sentirem motivados nem pelas recompensas provenientes da ocupação de cargos
de chefia, na dificuldade que eles têm frente à Instituição de realizarem atividades ou
cursos na sua área de interesse, na dependência, profusão de regras internas e falta
de comunicação adequada em relação à Unidade Sede e na dificuldade de
organizar e planejar suas tarefas devido à sazonalidade de algumas funções que
fogem de seu controle. Além disso, o fato de alguns servidores considerarem suas
tarefas simples faz com que o trabalho não apresente grandes desafios para eles.
Dessa forma, os servidores muitas vezes não conseguem utilizar suas capacidades
e

conhecimentos

ao

máximo,

gerando

sentimento

de

frustração

e

não

reconhecimento pela Instituição. Esses resultados vão ao encontro do que foi
apresentado na pesquisa de Santos (2018) na unidade sede do CEFET/ RJ.
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5.6.2

Resultados dos Complementos de Frases
Em relação à dimensão dedicação do engajamento no trabalho, proposta por

Schaufeli et al. (2002), de acordo com o Quadro 30, em resposta a frase 24, os
servidores têm mais vontade de se dedicar mais ao trabalho em situações diversas,
tais como: existência de possibilidade de realizar projetos paralelos ou aprender algo
novo fora do trabalho; quando as tarefas estão sendo executadas da forma correta e
o trabalho está sendo bem compreendido; quando os servidores sentem-se
desafiados; e por último, quando as ações são construídas de forma coletiva. O que
pode ser percebido é que os servidores se dedicam mais às suas atividades laborais
quando há possibilidade de realizar o job crafting e isso está de acordo com os
efeitos de causa invertida entre o engajamento e o job crafting. Dessa forma, a
realização de projetos que alinham seu trabalho a interesses pessoais, as relações
no trabalho e as demandas de trabalho desafiadoras podem ser consideradas meios
para se alcançar a dedicação no trabalho.
De acordo com o que foi relatado nas entrevistas o ambiente do CEFET
favorece essas ações no trabalho. Os resultados estão de acordo com o estudo de
Santos (2018), no que se refere à dedicação no trabalho, que apontou que o
trabalho dos servidores apresenta características sazonais, de forma que em alguns
momentos ele apresenta mais aspectos desafiadores que em outros. O estudo de
Santos (2018) ainda relatou que os servidores percebem o significado de seu
trabalho para si e para a sociedade como um todo, o que também vai ao encontro
dos resultados deste estudo.
QUADRO 30 - Respostas da frase 24
24. Tenho vontade de me dedicar mais ao trabalho quando...
PARTICIPANTE
S1FA

RESPOSTA
existem outros projetos

S2MNC

vejo que estou conseguindo obter resultados

S3MNC

um projeto é iniciado

S4FA

as ações são construídas coletivas, com diálogo aberto

S5MN

realizo projetos paralelos.

S6FA

encontro dificuldades.

S7MN

aprendo algo novo fora

S8FN

tenho demanda

S9MAC

as tarefas estão certas
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S10FA

me sinto chateada

S11FA

consigo compreendê-lo

S12MAC

sou desafiada

Em relação ao modo como os servidores se sentem quando pensam no
respectivo trabalho, o Quadro 31 demonstra uma divisão nas respostas dos mesmos
que pode ser visualizada na Figura 14. Desta forma, é possível perceber que os
servidores da área fim, além de satisfeitos quando pensam em seus trabalhos,
sentem-se instigados, com necessidade de melhorar e em crescimento. Apenas um
servidor da área fim relatou sentir-se triste quando pensa no trabalho, apresentando
uma inconsistência na resposta em relação ao que foi relatado na sua entrevista e
nos demais complementos de frases. De modo contrário, alguns servidores da área
meio relataram sentir-se desanimados, obsoletos e não reconhecidos. Alguns até
sentem-se orgulhosos ou satisfeitos, porém não se percebeu a vontade de melhorar
em suas respostas, o que poderia caracterizar o comportamento de job crafting.
QUADRO 31 -Respostas da frase 25
25. Quando penso no meu trabalho me sinto...
PARTICIPANTE
S1FA

RESPOSTA
com necessidade de melhorar

S2MNC

um pouco desanimada

S3MNC

feliz por contribuir de alguma forma

S4FA

instigada

S5MN

obsoleta.

S6FA

feliz.

S7MN

não reconhecido

S8FN

em crescimento

S9MAC

orgulhoso

S10FA

triste

S11FA

útil

S12MAC

satisfeita

FIGURA 14 - Respostas da frase 25 agrupadas pelos perfis dos participantes

Elaboração própria com o uso do software Freemind
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As respostas da frase 26, visualizadas no Quadro 32, apontam para o fato de
que a dimensão vigor do engajamento no trabalho, proposta por Schaufeli (2002),
que representa a energia com a qual os servidores trabalham, não está presente na
rotina de alguns dos participantes da pesquisa, de modo que eles se sentem
infelizes e desmotivados quando chega a hora de ir ao trabalho. Outros servidores
sentem-se

realizados,

agradecidos

e

motivados

pelas

relações

e

pela

responsabilidade no trabalho. Os resultados vão ao encontro do que foi apontado no
estudo de Santos (2018) em relação à divergência de opiniões, porém segundo essa
autora a divisão das respostas no CEFET – Maracanã se deram mais em torno dos
servidores novos e antigos, os quais ficam mais desanimados quando chega a hora
de ir para o trabalho.

QUADRO 32 - Respostas da frase 26
26. Quando chega a hora de ir para o meu trabalho...
PARTICIPANTE
S1FA

RESPOSTA
penso nas pessoas que vou encontrar

S2MNC

me sinto desmotivada

S3MNC

agradeço a Deus por ter saúde e trabalhar

S4FA

depende das circunstâncias

S5MN

penso em fazer além da demanda.

S6FA

sinto-me realizada e pronta.

S7MN

indiferente

S8FN

é uma obrigação

S9MAC

fico satisfeito

S10FA

alegria

S11FA

responsável

S12MAC

nem sempre vou feliz

Ainda relacionado à dimensão vigor do engajamento no trabalho, a maioria
dos

servidores

participantes

da

pesquisa

relataram

sentir-se

angustiados,

desmotivados, desanimados e tristes quando pensam nas dificuldades no trabalho.
Apenas quatro dos servidores entrevistados acreditam que as dificuldades possam
ser contornadas, enfrentadas, desafiadas ou mesmo ser criado algo novo que possa
sanar as dificuldades, o que caracteriza o comportamento do job crafting. Foi
possível perceber, durante as entrevistas, que muitas dificuldades que os servidores
enfrentam estão relacionadas à centralização de algumas atividades na Unidade
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Sede ou mesmo à falta de oportunidade de desenvolver projetos ligados à área de
interesse de cada um. As respostas da frase 27 estão descritas no Quadro 33.

QUADRO 33 - Respostas da frase 27
27. Quando penso nas dificuldades do meu trabalho...
PARTICIPANTE
S1FA

RESPOSTA
fico angustiada

S2MNC

me sinto desmotivada

S3MNC

penso que podem ser contornadas

S4FA

às vezes desanimo; ora me fortaleço; em geral, enfrento.

S5MN

penso com quem terei que trabalhar.

S6FA

me desanimo.

S7MN

não vejo grandes dificuldades

S8FN

fico cansada

S9MAC

fico triste

S10FA

tristeza

S11FA

eu crio

S12MAC

me sinto desafiada

Em relação à dimensão absorção do engajamento no trabalho (SCHAUFELI,
et al. 2002), a partir das respostas da frase 28, descritas no Quadro 34, é possível
perceber que os servidores do CEFET – Maria da Graça, participantes da pesquisa,
sentem-se absorvidos pelo trabalho. De acordo com as respostas do complemento
de frases, foi apontado que os servidores buscam se concentrar sempre em suas
atividades para fazer o melhor trabalho possível. Quando eles se referem a termos
como “melhor possível” pode haver comportamento de job crafting na execução de
suas atividades, pois estão fazendo além do necessário. Uma servidora relatou
concentrar-se raramente, o que está inconsistente com suas respostas na entrevista
e demais complementos de frases. Os resultados são ainda mais positivos do que
foi relatado no estudo de Santos (2018), onde os servidores também apontaram que
há alta concentração no trabalho no sentido de buscar melhores resultados.

QUADRO 34 - Respostas da frase 28
28. Ao realizar meu trabalho me concentro...
PARTICIPANTE
S1FA

RESPOSTA
raramente
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S2MNC

na tarefa que está sendo executada

S3MNC

nos resultados desejados

S4FA

no que é mais urgente e prioritário

S5MN

para fazer o melhor possível.

S6FA

nas melhorias que posso proporcionar aos alunos.

S7MN

na minha atividade

S8FN

na tarefa realizada

S9MAC

em fazer sempre o melhor

S10FA

sempre

S11FA

o necessário

S12MAC

em fazê-lo bem feito

O mesmo resultado é encontrado a partir das respostas da frase 29, no
Quadro 35, que também se refere à absorção no trabalho. Os servidores
demonstram se sentir totalmente absorvidos pelo trabalho quando relatam que o
tempo passa rápido durante a execução de suas tarefas. O resultado do
complemento de frases está de acordo com o que foi relatado durante as
entrevistas, onde os servidores demonstraram se sentir insatisfeitos e incomodados
nos momentos onde não havia o que fazer no trabalho. O estudo de Santos (2018)
também relatou que os servidores sentem o tempo passar rápido no momento em
que estão trabalhando e essa autora chama atenção para o fato de que isso indica
que não há indicativo de esgotamento com o trabalho por eles, visto que, em
situações extremamente negativas, a tendência é de que as pessoas sintam que o
tempo demora a passar.

QUADRO 35 - Respostas da frase 29
29. Quando estou trabalhando sinto que o tempo...
PARTICIPANTE
S1FA

RESPOSTA
passa rápido em épocas específicas

S2MNC

passa mais rápido

S3MNC

voa

S4FA

passa muito rápido

S5MN

tem passado rápido.

S6FA

passa rápido.

S7MN

passa mais rápido

S8FN

voa
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S9MAC

passa rápido

S10FA

leve

S11FA

passa

S12MAC

passa rápido

A partir das respostas da frase 30, no Quadro 36, é possível notar indícios da
ocorrência do processo do job crafting por meio dos efeitos de causa invertida.
Deste modo indivíduos que se sentem engajados no trabalho criam os recursos
necessários para trabalharem mais satisfeitos. O servidor 3 respondeu que quando
se sente mais empenhado no trabalho enxerga soluções sendo criadas. O servidor 5
ainda relatou se sentir mais motivado quando está empenhado e outros servidores
percebem que o trabalho flui melhor nessas circunstâncias. Esse comportamento é
típico do job crafting e pode gerar efeitos multiplicativos quando os servidores estão
engajados, criam recursos para trabalharem mais felizes e satisfeitos e assim
acabam ainda mais envolvidos com o trabalho.
QUADRO 36 - Respostas da frase 30
30. Quando me sinto empenhado no trabalho...
PARTICIPANTE

RESPOSTA

S1FA

me sinto mais feliz

S2MNC

me sinto mais feliz

S3MNC

enxergo soluções sendo criadas

S4FA

fico mais satisfeita.

S5MN

me sinto motivada.

S6FA

estou satisfeita.

S7MN

sinto-me bem

S8FN

ele flui melhor

S9MAC

fico tranquilo

S10FA

tranquilo

S11FA

é porque é necessário

S12MAC

ele flui naturalmente
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES, RECOMENDAÇÕES E APLICABILIDADE

6.1 CONCLUSÕES
O objetivo principal deste estudo foi descrever a relação entre o processo de
job crafting e o engajamento no trabalho dos servidores técnico-administrativos
(TAEs) do Campus Maria da Graça do CEFET/ RJ, com base no modelo teórico JDR (BAKKER; DEMEROUTI, 2014; 2016). Para isso, buscou descrever os elementos
que compõem o processo motivacional do modelo JD-R, como os recursos de
trabalho e recursos pessoais, as técnicas do job crafting - alteração dos limites das
tarefas, das relações e dos aspectos cognitivos de trabalho e o engajamento no
trabalho. Também foram descritas características específicas da Administração
Pública presentes na Instituição pesquisada que poderiam influenciar esse tipo de
comportamento dentro das atribuições do trabalho.
A partir dos resultados obtidos por meio das entrevistas semiestruturadas, das
respostas dos questionários para complemento de frases, da análise documental e
observação direta, baseados nos elementos do modelo teórico JD-R, foram
elaboradas algumas conclusões ao longo deste capítulo. Tais conclusões indicam
pontos relevantes sobre o tema estudado, que podem ser aproveitados tanto para
fins acadêmicos quanto para gerar reflexões e ações que podem ser abordadas pela
gestão de pessoas, especialmente no contexto do CEFET/ RJ.
De modo a se responder à questão problema sobre a relação entre o
processo de job crafting e o engajamento no trabalho dos servidores técnicoadministrativos (TAEs) do Campus Maria da Graça do CEFET/ RJ, com base no
modelo teórico JD-R (BAKKER; DEMEROUTI, 2014; 2016) e aos objetivos
intermediários deste estudo, serão apresentadas as percepções e conclusões
relacionadas a cada elemento pesquisado.
No que tange ao contexto de trabalho do CEFET – Maria da Graça, os
servidores percebem as regras e legislações como importantes para respaldarem a
correta execução de suas atribuições e padronizar as atividades. Porém, os
servidores acreditam que no Brasil as regulamentações no serviço público se
apresentam de forma excessiva, não funcionando apenas como uma forma de
orientar as ações dos servidores. Mesmo assim, os servidores do CEFET
consideram que, dentro do CEFET – Maria da Graça, seja possível realizar

136

mudanças na forma de realizar suas atribuições para tornar o ambiente mais
agradável e que a inovação na área pública depende mais da própria vontade e da
atuação do gestor do órgão que da própria legislação. Além disso, os servidores
relataram possuir baixa demanda e bom clima de trabalho.
Quanto à estabilidade dos servidores no serviço público, eles consideram que
ela favorece a autonomia de trabalho e proporciona tranquilidade no trabalho e não
acreditam que sua existência prejudique o desempenho de suas atribuições, desde
que cada um tenha consciência de suas tarefas e lute para manter o ânimo no
trabalho para não tornar o ambiente desagradável. Os servidores sentem-se
insatisfeitos com os momentos em que eles não têm o que fazer no trabalho, pois
consideram que a demanda de trabalho existe, porém, algumas vezes a sua
execução não depende da vontade deles. As evidências apresentaram dados
contraditórios sobre a estabilidade, que pode gerar satisfação e acomodação ao
mesmo tempo; e sobre as regras e legislações, que foram apontadas como fatores
limitadores da criatividade durante a complementação de frases, dificultando uma
conclusão real sobre a percepção dos servidores em relação ao contexto de trabalho
na Administração Pública.
É interessante notar que os servidores não demonstraram sentir que a atual
crise econômica que o Brasil está vivendo impacta ou desestimula as mudanças que
eles realizam no seu modo de trabalhar. Do mesmo modo, apesar do CEFET –
Maria da Graça estar vivenciando uma fase de crescimento relacionada ao aumento
do número de cursos, alunos e servidores devido à tentativa do CEFET alcançar a
meta institucional de se transformar em Universidade Tecnológica, os servidores em
nenhum momento se referiram a esse aspecto, de modo que é possível entender
que a meta institucional, no momento, não interfere na forma como eles trabalham
ou nos seus objetivos profissionais.
Em relação ao setor de Recursos Humanos, foi possível perceber que ele não
favorece

o

comportamento

do

job

crafting

pelos

servidores.

Apesar

da

disponibilidade de cursos e treinamentos, eles se sentem distantes do setor. O fato
de seu serviço se centralizar na Unidade Sede, dificulta mais o acesso às
informações. Segundo os servidores, o setor de Recursos Humanos não possui uma
função preventiva, preparada para lidar com questões emocionais e interesses
individuais dos mesmos. Além disso, os servidores consideram que a forma de
avaliação individual dos servidores seja executada de forma fictícia, que não revela
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o real desempenho de cada um e acaba favorecendo a desmotivação daqueles que
realmente executam bem suas tarefas.
A partir das evidências, os servidores revelaram possuir percepções positivas
relacionadas aos recursos de trabalho. Assim, apesar da centralização de muitas
atividades na Unidade Sede, existe autonomia de trabalho em suas atribuições
dentro do CEFET – Maria da Graça, mais evidente nos servidores atuantes da área
fim. A maioria dos chefes apoia e incentiva os servidores na realização de atividades
de seu próprio interesse. Há disponibilização de cursos e treinamentos pela
Instituição e alguns servidores da área fim conseguem associar esses cursos a
interesses pessoais e atuação dentro da Instituição. Além disso, alguns servidores
demonstraram que a remuneração não é suficiente para mantê-los motivados no
trabalho e muitas vezes recusam ou têm vontade de abandonar funções gratificadas
em busca de maior tranquilidade no trabalho, o que vai ao encontro do que apontam
teorias motivacionais clássicas como o modelo de dois fatores de Herzberg (1966),
segundo a qual a remuneração não é um fator motivacional sustentável.
Eles demonstraram que os recursos pessoais relacionados ao otimismo,
autoestima e proatividade dependem do momento e do contexto de trabalho em que
eles estejam vivenciando. Dessa forma, esses recursos são criados quando eles se
sentem desafiados e motivados no trabalho pela vontade de melhorar, pelas
relações com os colegas no trabalho e pela possibilidade de realizar projetos
paralelos ao trabalho. A maioria dos servidores possui dificuldade de usar sua
capacidade ao máximo, principalmente devido à profusão de regras existentes, falta
de incentivo da Instituição ou colegas de trabalho e devido à falta de recursos
materiais. Aqueles servidores que possuem cargos de chefia alegaram ter maior
facilidade quanto à atuação mais participativa. Desse modo, conseguem ter uma
influência maior na forma de realização das tarefas dentro da Instituição, refletindo a
maior autonomia referente aos cargos que ocupam.
Relativamente à técnica de alteração nas tarefas do job crafting, os servidores
conseguem realizar adaptações em suas tarefas mesmo quando limitados em parte
pela legislação, centralização e traços culturais da Instituição. Alguns servidores
atuantes do cargo de Assistente em Administração alegam não possuir funções bem
definidas, o que, por um lado, pode favorecer ao desempenho de atribuições ligadas
ao seu interesse e por outro lado, pode colocá-los em situação oposta às suas
preferências. Todos os servidores entrevistados alegaram existir interdependência
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entre suas funções e dos colegas, de forma que esse fato apenas incomoda no
momento que essa dependência se refere às atividades centralizadas na Unidade
Sede. Alguns servidores muitas vezes conseguem planejar e organizar suas tarefas
de acordo com seu modo de trabalhar e através de reuniões de equipe, porém a
maioria deles enfrenta problemas relacionados à sazonalidade do serviço ou
exigências de órgãos superiores ou de controle que não permitem essa organização
ao longo do ano.
A maior parte dos servidores está constantemente buscando formas de se
desenvolver através de cursos e treinamentos voltados para sua área de interesse
ou para à sua área de atuação. É interessante notar que os servidores mais antigos
buscavam treinamentos apenas no início de suas atividades na Instituição. Em
relação às tarefas extras propostas pela Instituição, os servidores consideram que
deveria haver algum incentivo, que poderia ser financeiro, para realizar funções
extras que demandam responsabilidade extra e fogem de suas atribuições rotineiras,
principalmente aquelas relativas a pregão, gestão de contratos e participação em
comissão. Dessa forma, a criatividade dos servidores é estimulada quando essas
novas tarefas são vistas como desafios e envolvem outros colegas. Essas tarefas
são executadas com maior animação quando eles percebem uma utilidade real para
a Instituição mesmo quando não são ligadas à sua área de interesse. Além disso, os
servidores percebem as reuniões com colegas e a identificação de algo que possa
ser melhorado no trabalho como uma oportunidade para o job crafting. É importante
notar que os servidores da área fim possuem mais facilidade em alinhar suas
atividades aos seus interesses pessoais no trabalho e muitos citam como exemplo a
participação em projetos de extensão de seu interesse. Desse modo, esses
servidores alegam que seu crescimento pessoal é estimulado quando o trabalho faz
sentido para ele e para os envolvidos. De acordo com as evidências, quando os
servidores conseguem realizar mudanças em suas tarefas, são produzidos estados
positivos nos indivíduos, como motivação, satisfação, animação e felicidade.
Quanto à técnica de alteração nas relações de trabalho do job crafting as
evidências demonstraram que a qualidade nas relações no trabalho influencia em
todos os elementos do processo do job crafting. O contato com os colegas, de
maneira formal ou informal, é fundamental para manter a animação e dedicação ao
trabalho. Muitos dos servidores acreditam que para melhorar o ambiente de trabalho
é

preciso

dialogar, ser

receptivo,

atuar

com

respeito

e

evitar

conflitos
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desnecessários. Alguns servidores percebem que algumas relações podem causar o
desgaste emocional, mas esse desgaste ocorre apenas entre servidores, e não
inclui o relacionamento deles com os alunos. Os servidores procuram manter
relações saudáveis com os colegas e chefes e não medem esforços para pedir
opinião sobre o trabalho. Alguns dos contatos entre eles ocorrem durante a avalição
de desempenho individual, reuniões de equipe ou ainda durante encontros informais
como cafés ou almoços. Em alguns setores da área fim as tomadas de decisão são
realizadas conjuntamente em equipe. É importante notar que os servidores atuantes
da área fim realizam reuniões periódicas, onde há conversas sobre o trabalho e
essas reuniões foram citadas em vários momentos por eles como um motivo de
orgulho. Mais uma vez, os servidores relataram que os maiores problemas nas
relações de trabalho ocorrem devido à centralização das atividades na Unidade
Sede.
Os servidores não se sentem prejudicados por aqueles servidores cujos
problemas poderiam afetá-los emocionalmente ou com expectativas irrealistas, pois
é possível manter um relacionamento mais objetivo com essas pessoas e evitar
conversas fora do campo de trabalho. Em relação ao feedback de desempenho
entre colegas e chefes, percebe-se que os servidores que conseguem manter esse
tipo de conversa sentem-se mais estimulados e confiantes em relação ao trabalho.
No que se refere aos colegas que os servidores se inspiram para trabalhar, percebese que os servidores atuantes da área fim têm facilidade e orgulho em exaltar
qualidades dos colegas e na área meio os servidores não citaram colegas, mas
apenas os aspectos que admiram em profissionais como comprometimento,
aspectos éticos, dignidade, justiça, alegria, motivação, organização do trabalho e
visão sistêmica da Instituição.
No que se relaciona à técnica de alteração dos aspectos cognitivos do
trabalho do job crafting conclui-se que os servidores atuantes da área fim e que têm
a oportunidade de conviver diretamente com os alunos, têm maior facilidade de
enxergar o trabalho como um todo integrado. Mesmo assim, ambos os perfis de
servidores do CEFET conseguem identificar o seu trabalho com parte de algo maior.
Dessa forma há servidores que conseguem reduzir a intensidade emocional do
trabalho por meio do relacionamento com alunos, onde é possível ver a escola como
um todo. Alguns servidores da área meio procuram compreender melhor a função da
escola por meio da comunicação com servidores da área acadêmica para conseguir
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implementar melhores práticas no seu trabalho. Os servidores percebem o
conhecimento da escola como um todo e a visão do que é o ensino como uma forma
de crescimento e evolução deles diante do trabalho. Ao mesmo tempo em que os
servidores procuram aprender coisas novas através do contato com alunos, eles
tentam incentivar o aprendizado deles através de exemplos, que acabam por
contribuir com o objetivo da escola com um todo. Embora os servidores percebam a
importância de seu trabalho diante da sociedade e sintam-se gratificados e
privilegiados diante dele, sentem-se desvalorizados e sem reconhecimento quando
associam o seu trabalho ao CEFET. Isso ocorre devido principalmente à profusão de
regras internas na Instituição, que, muitas vezes, podem ser associada à
centralização das atividades principais na Unidade Maracanã. É interessante notar
também, que os servidores chefes associam o seu trabalho a aspectos positivos, o
que poderia ser justificado pelo fato de precisarem acreditar na Instituição para que
consigam passar essa imagem para os subordinados.
No que se refere à dimensão dedicação do engajamento no trabalho, os
servidores apresentaram vontade de se dedicar mais ao trabalho, principalmente
quando conseguem alinhar suas tarefas aos seus interesses pessoais, quando
consideram que o trabalho esteja sendo executado de forma correta, quando o
trabalho apresenta algum desafio e quando o trabalho acontece coletivamente em
equipe. Em relação ao modo como os servidores se sentem quando pensam no
trabalho, os servidores atuantes da área fim demonstraram sentir uma necessidade
de melhorar enquanto os atuantes da área meio revelaram sentir não reconhecidos.
No que se refere à dimensão vigor do engajamento no trabalho, percebe-se que ele
não está presente na rotina da maioria dos servidores do CEFET – Maria da Graça.
Dessa forma, os servidores sentem-se desmotivados quando pensam nas
dificuldades do trabalho. Em relação à dimensão absorção do engajamento no
trabalho, foi percebido que os servidores sentem-se absorvidos quando estão
executando suas atividades e não percebem o tempo passar. Os resultados da
percepção dos servidores do CEFET – Maria da Graça convergem com os
resultados dos estudos de Santos (2018) realizados no CEFET do Maracanã no que
se refere à dedicação presente no trabalho dos servidores e em relação à ausência
do vigor no desempenho de suas atividades. Em relação à absorção, os servidores
de Maria da Graça demonstraram se sentir absorvidos pelo trabalho de forma que
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não gostam de não ter o que fazer, se concentram em suas atividades e sentem o
tempo passar rápido quando estão executando-as.
A suposição inicial da pesquisa presumia que diante da atual conjuntura
econômica do país, os servidores técnico-administrativos do CEFET, embora
possuidores de recursos pessoais e de trabalho necessários, e ainda diante de
reduzida demanda de trabalho, sentem-se desestimulados a realizarem alterações
nas suas tarefas e relacionamentos para melhorar o seu engajamento no trabalho.
Os resultados apontam para a convergência com a suposição inicial, pois conforme
demonstrado nos parágrafos anteriores, o grupo de servidores participantes da
pesquisa alega possuir os recursos pessoais e de trabalho necessários, possuir
baixa demanda de trabalho e procurar realizar alterações nas suas tarefas,
relacionamentos e aspectos cognitivos do trabalho. Porém, essas alterações
melhoram o engajamento do trabalho apenas nas dimensões da absorção e
dedicação ao trabalho. Os servidores não apresentam elevados níveis de energia e
perseverança frente às dificuldades de trabalho que caracterizam a dimensão vigor
do engajamento no trabalho. Foi possível perceber que alguns aspectos
provenientes do serviço público relatados por eles podem influenciar na ausência do
vigor no trabalho, como profusão de regras internas, centralização das principais
atividades da Instituição na Unidade Sede e pela sazonalidade das funções da
escola. Outro ponto que deve ser notado é que os servidores atuantes da área fim
são mais propensos a procurar melhorar o engajamento através do job crafting por
meio de reuniões com a equipe, maior facilidade a associar o trabalho a interesses
pessoais e maior possibilidade de enxergar seu trabalho como parte de um todo
integrado. Cabe destacar que o trabalho realizado pelos servidores atuantes nas
atividades fim apresenta mais elementos que favorecem a motivação. Isso pode
explicar, ao menos em parte, as diferentes percepções dos servidores em relação ao
job crafting.
Pode-se concluir ainda, a partir das evidências, que há ocorrência do
processo de job crafting por meio dos efeitos de causa invertida e dos efeitos
multiplicativos do constructo. Isso pode ser observado quando os servidores
relataram dedicar-se mais ao trabalho quando encontram algum problema ou
sentem-se desafiados por ele, de forma que vão criar os recursos necessários para
conseguir solucionar questões e muitas vezes esses recursos envolvem a
participação de uma equipe de trabalho. A realização de projetos que alinham seu
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trabalho a interesses pessoais, as relações no trabalho e as demandas de trabalho
desafiadoras podem ser considerados meios para se alcançar a dedicação no
trabalho. Dessa forma, eles dedicam-se mais ao trabalho quando há possibilidade
de praticar o job crafting. Há servidores que relataram enxergar soluções sendo
criadas e sentir-se mais motivados quando está empenhado. Esse comportamento
pode gerar efeitos multiplicativos quando os servidores estão engajados, criam
recursos para trabalharem mais felizes e satisfeitos, caracterizando o job crafting, e
assim acabam ainda mais engajados no trabalho.
É importante considerar também que mesmo alguns servidores considerados
novos na Instituição, especialmente aqueles atuantes da área meio, de acordo com
os perfis de servidores apresentados na pesquisa, já apresentam características de
desânimo quanto a aprender coisas novas, treinamentos e atividades extras. Muitos
desses aspectos podem ser influenciados por questões específicas do ambiente de
trabalho do CEFET – Maria da Graça, como a centralização e o não envolvimento de
outros servidores nesses assuntos. Dessa forma, é possível notar que há um o
contágio emocional negativo no nível coletivo das relações interpessoais,
principalmente referente aos servidores mais antigos, que não permite manter o
engajamento a médio e longo prazos. Do mesmo modo, como os servidores
participantes da pesquisa percebem-se detentores dos recursos pessoais e de
trabalho, considerados os principais antecedentes às práticas do job crafting e do
engajamento no trabalho, especula-se que, no contexto da Administração Pública
brasileira, possam existir outros elementos que influenciem a relação positiva entre
os elementos do modelo JD-R.

6.2 RECOMENDAÇÕES
Como os servidores do CEFET – Maria da Graça revelaram que esta unidade
depende de atividades da unidade sede para seu funcionamento básico, sugere-se
que seja realizada pesquisa sobre a relação do job crafting com o engajamento no
trabalho no CEFET, unidade sede, ou ainda nas outras unidades descentralizadas
para averiguar se os resultados deste estudo podem trazer informações divergentes
sobre o assunto.
Considerando que o constructo foi analisado sob a abordagem qualitativa e que
no Brasil ainda não foram encontradas pesquisas sobre a percepção do job crafting,
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recomenda-se a aplicação de estudo semelhante por meio da abordagem
quantitativa em instituições de quaisquer áreas da Administração Pública para
verificar se os resultados obtidos na área educacional se configuram como algo
comum às demais áreas da Administração Pública.
Como a presente pesquisa realizou estudo sobre a percepção dos servidores
acerca do job crafting, sugere-se também que sejam realizadas pesquisas que
abordam o conceito na forma de processo de intervenção, realizados geralmente em
estudos longitudinais, onde os gerentes tentam criar um ambiente favorável ao
desenvolvimento do comportamento através de treinamento dos funcionários.
Além disso, como os relatos dos servidores da presente pesquisa
apresentaram aspectos comparativos entre o contexto de trabalho na área pública e
privada, pode ser interessante realizar pesquisa comparativa sobre percepção do job
crafting entre servidores de instituições públicas e funcionários de empresas
privadas no Brasil. Assim, se verificaria se as características do ambiente de
trabalho influenciam na diferença entre o job crafting percebido pelos trabalhadores
das duas iniciativas, bem como na relação dele com o engajamento no trabalho.

6.3 APLICABILIDADE
Os resultados da presente pesquisa podem contribuir para as organizações
em alguns aspectos. Especificamente o CEFET poderia implementar ações que
visem a descentralização de algumas de suas funções para aumentar a autonomia
dos demais campus, e assim, aumentar o nível de engajamento dos servidores,
especialmente relacionado à dimensão vigor. Para isso, poderia implementar
programas de comunicação entre os campus para que todos os servidores tenham
acesso às informações relevantes que impactam no trabalho deles. Além disso, a
realização de reuniões com os servidores do Campus Maria da Graça é importante
para que eles consigam mudar a imagem negativa que têm da Instituição, através da
integração e participação de todos nos seus objetivos estratégicos. Também poderia
ser realizado treinamento aos gestores acerca da importância da avaliação de
desempenho individual como instrumento que pode incentivar a motivação dos
servidores. As diferenças observadas entre os funcionários da área fim e área meio
também evidenciam a necessidade de políticas e práticas de gestão de pessoas que
sejam voltadas para os diferentes contextos de trabalho dentro da organização.
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Uma

forma

importante

de

as

instituições

públicas

promoverem

o

comportamento de job crafting e, consequentemente, aumentar o engajamento no
trabalho dos servidores seria através da correta alocação dos seus servidores em
áreas onde fosse possível associar a execução eficaz do trabalho aos interesses
pessoais de cada um. Muitos servidores pertencem a carreiras que não especificam
muito as atribuições, e podem portanto, atuar em diferentes áreas. Para isso, as
instituições públicas poderiam investir em um banco de talentos, onde houvesse
uma política facilitada de movimentação de pessoal interna de forma que cada
servidor consiga conciliar sua área de interesse e formação e pudesse assim
vivenciar novos desafios no trabalho.
É importante que as organizações públicas se atentem para o fato de que os
servidores percebem a profusão de regras internas como inibidoras ao
comportamento do job crafting, e consequentemente à dimensão vigor, do
engajamento no trabalho. A própria legislação é percebida por eles como algo que
padroniza, respalda e não impacta negativamente o trabalho deles. Isso significa
que as organizações públicas, mesmo diante de legislações rigorosas, podem atuar
no sentido de facilitar e incentivar o comportamento de job crafting de seus
servidores.
Além disso, a pesquisa permite às organizações públicas e privadas o
conhecimento do constructo do job crafting e de sua relação com engajamento no
trabalho. Portanto, ambas devem atentar à importância da implementação de
políticas de recursos humanos que incentivem esse comportamento pelos
funcionários.

A

área

de

recursos

humanos

deve

procurar

conhecer

as

especificidades e necessidades de cada funcionário para que eles possam utilizar
suas habilidades e conhecimentos de acordo com o job crafting e trabalhar mais
engajados.
É importante notar que qualquer ação promovida pelas organizações a fim de
incentivar a motivação no trabalho poderia impactar no maior engajamento do
trabalho, de forma eles possam sentir estimulados a criarem seus próprios recursos
de trabalho para se sentirem mais satisfeitos, caracterizando os efeitos
multiplicativos do processo do job crafting no modelo JD-R.
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA QUALITATIVA

Aumentar os recursos estruturais do trabalho






Você tenta se desenvolver profissionalmente? Como?
Você procura desenvolver suas capacidades e aprender coisas novas no
trabalho? Como?
Você tenta usar suas capacidades ao máximo? Como?
Em quais aspectos você decide sobre sua própria maneira de fazer as
coisas?
Seu trabalho depende do trabalho de outras pessoas para ser realizado?

Diminuir demandas obstáculo do trabalho





Você tenta fazer com que seu trabalho seja emocionalmente menos intenso?
Como?
Como você tenta gerir o seu trabalho para minimizar o contato com as
pessoas cujos problemas te afetam emocionalmente e/ ou com pessoas cujas
expectativas são irrealistas?
Como você organiza seu trabalho para que não tenha que se concentrar em
um período demasiadamente longo de uma só vez em tarefas exaustivas?
Como você considera que as regras, rotina de trabalho e estabilidade,
presentes no serviço público, influenciam no seu trabalho?

Aumentar os recursos sociais de trabalho







Em quais situações você pede treinamento ao seu chefe?
Você costuma perguntar se seu chefe está satisfeito com o seu trabalho
(feedback)?
Você se inspira em algum colega ou chefe no trabalho? Baseia-se em que?
Você pede feedback para seus colegas sobre o seu desempenho no
trabalho?
Costuma pedir conselhos aos colegas mais experientes ou a seu chefe?
Como você vê o papel da área de recursos humanos no desenvolvimento do
trabalho dos servidores?

Aumento da demanda de trabalho desafiador





Quando surgem novos projetos no trabalho, qual a sua reação? Há
proatividade da sua parte para participar?
Quando há disponibilidade de novos treinamentos, qual a sua reação? Você
se interessa em participar e testá-los no seu trabalho?
Quando não há muito para fazer no trabalho, como você enxerga essa
situação? Aproveita para participar de novos projetos?
Como você reage com relação às tarefas extras que surgem durante o
trabalho mesmo quando não recebe remuneração extra para elas?
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RELAÇÕES
NO
TRABALHO

TAREFAS

RECURSOS

APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO PARA COMPLEMENTO DE FRASES
1. O meu volume de trabalho é...
2. O que me desafia no meu trabalho é...
3. O que me deixa motivado no meu trabalho é...
4. No trabalho, minha autoestima e otimismo são...
5. O clima no meu ambiente de trabalho é...
6. As minhas tarefas são controladas por...
7. Falta no meu trabalho para me sentir mais animado (a)...
8. Tento alinhar meu trabalho às minhas preferências e interesses quando...
9. No trabalho, a minha criatividade é estimulada por...
10. Para realizar minhas tarefas, dependo de...
11. Eu percebo que posso mudar a forma de trabalhar quando...
12. O meu trabalho estimula meu desenvolvimento e crescimento pessoal
quando...
13. Quando consigo realizar mudanças no meu trabalho, me sinto...
14. No meu trabalho eu procuro me relacionar com...
15. Geralmente me relaciono com os colegas em situações de...
16. A minha relação com o meu chefe é...
17. Para melhorar o ambiente de trabalho eu procuro...
18. Percebo a importância do meu trabalho quando...
19. Quando penso no meu trabalho, eu me vejo como...
20. Para me sentir entusiasmado com o meu trabalho, tento vê-lo como...
21. Quando penso no CEFET, vejo meu trabalho como...
22. Quando penso no que o CEFET oferece à sociedade, vejo meu trabalho
como...
23. Eu espero do meu trabalho...
24. Tenho vontade de me dedicar mais ao trabalho quando...
25. Quando penso no meu trabalho me sinto...
26. Quando chega a hora de ir para o meu trabalho...
27. Quando penso nas dificuldades do meu trabalho...
28. Ao realizar meu trabalho me concentro...
29. Quando estou trabalhando sinto que o tempo...
30. Quando me sinto empenhado no trabalho...
31. Quando penso no trabalho no serviço público lembro-me de...
32. Quando penso que tenho estabilidade no emprego, eu...
33. No meu trabalho, vejo a burocracia como...
34. Inovar no trabalho na área pública depende de...

