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RESUMO 

Mundialmente o sistema bancário, em uma incessante busca por lucros, sujeita seus 

funcionários a estresses psicológicos, físicos e emocionais. Uma das formas de evitar 

ou minimizar os danos decorrentes destas pressões e suas consequências na saúde 

e nos negócios é o job crafting (JC): um processo voluntário, instintivo e autoiniciado 

de ressignificação do trabalho. A literatura acadêmica classifica pessoas com 

tendência a tomar iniciativa, agir e perseverar como possuidoras de personalidade 

proativa (PP) e trabalhadores orientados para a ação como portadores de iniciativa 

pessoal (IP). A presente pesquisa avaliou a influência de PP e IP em JC, no caso dos 

funcionários do Banco X, utilizando MEE-MQP, WarpPLS 7.0 e três escalas: a PPS, 

a de Iniciativa Pessoal e a JCS. A JCS mensura a ocorrência de JC por meio de quatro 

dimensões: aumento dos recursos estruturais e sociais (IStrJR e ISocJR), aumento 

das demandas desafiadoras (ICJD) e diminuição das demandas de obstáculo (DHJD). 

Foi identificada uma correlação positiva de PP e IP em relação a JC (PP → JC = .22; 

p <.01 e IP → JC = .50; p <.01) com razoável poder explanatório (R² = .45) e adequada 

relevância preditiva (Q² = .45), resultando na não rejeição de H1 e H2 (IP e PP 

antecedentes de JC, respectivamente). A maior amostra até aqui publicada com uso 

da JCS (n=553), ao reduzi-la a apenas quatro indicadores (ICJD1, 2, 3, e 5), revelou 

respondentes desejosos de aprender e de enfrentar novos desafios e novos projetos. 

Este estudo contribui com evidencias sobre a necessidade da inclusão de variáveis 

moderadoras no modelo proposto por Tims, Bakker e Derks (2012), questionamentos 

acerca da eficácia da capacitação exclusivamente via cursos online e reflexões sobre 

a utilização da cultura organizacional como instrumento de engajamento e a influência 

do isolamento social infringido pela pandemia de COVID-19 nas respostas obtidas. 

 

Palavras-chave: Job-crafting; Personalidade Proativa; Iniciativa Pessoal; JCS; 

COVID-19. 

  



ABSTRACT 

Worldwide, the banking system, in a continuous search for profits, subjects its 

employees to psychological, physical, and emotional stresses. One of the ways to 

avoid or minimize the damages resulting from these pressures and their consequences 

on health and business is job crafting (JC): a voluntary, intuitive, and self-initiated 

process of resignifying work. The academic literature classifies people with a tendency 

to take the initiative, act, and persevere as proactive personality individuals (PP) and 

action-oriented workers as bearers of personal initiative (IP). This research evaluated 

the influence of PP and IP in JC, in the case of Bank X employees, using SEM-PLS, 

WarpPLS 7.0, and three scales: PPS, Personal Initiative, and JCS. JCS measures the 

occurrence of JC through four dimensions: increasing structural and social resources 

(IStrJR and ISocJR), increasing challenging demands (ICJD), and decreasing 

hindering demands (DHJD). A positive correlation has been found between PP and 

JC, as well as between IP and JC (PP→JC = .22; p <.01 and IP→JC = .50; p <.01), 

with reasonable explanatory power (R² = .45), and adequate predictive relevance (Q² 

= .45), resulting in the non-rejection of H1 and H2 (IP and PP are JC antecedents, 

respectively). The largest sample so far published using JCS (n=553), by reducing it 

to only four indicators (ICJD1, 2, 3, and 5), revealed respondents willing to learn and 

to face new challenges and new projects. This study evidences the need of including 

moderating variables in the model proposed by Tims, Bakker, and Derks (2012), 

presents questions about the effectiveness of training exclusively via online courses 

and reflections on the use of organizational culture as an instrument of engagement 

and the influence of social isolation infringed by the COVID-19 pandemic in the 

responses obtained. 

 

Keywords: Job-crafting; Proactive Personality; Personal Initiative; JCS; COVID-19. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 
1.1.  Apresentação Inicial 

O final do século XIX e o início do XX foram períodos marcados por revoluções 

sociais, políticas e econômicas no ocidente. Neste lapso temporal que se seguiu à 

Revolução Industrial, o mundo testemunhou fenômenos sem precedentes que 

definiram em muitos aspectos as realidades sócio-político-econômicas vividas na 

atualidade (PIPEROPOULOS, 2019).  

O ocidente experimentou entre 1880 e 1920 uma mudança radical nas 

relações de trabalho. Na Grã Bretanha nasciam sindicatos reivindicando melhores 

condições de trabalho (PIPEROPOULOS, 2019). Na Alemanha surgia a social 

democracia, com a proposta de unir os trabalhadores na luta por liberdade 

democrática, justiça social e solidariedade coletiva (BERGER, 2013). Na França 

florescia o movimento trabalhista parisiense, demandando mais empregos e a 

erradicação da pobreza (MOSS, 1976). Greves por melhores condições de trabalho e 

melhores salários envolveram mais de dois milhões de trabalhadores na Rússia 

(TROTSKY, 1930). Os Estados Unidos, até então uma sociedade agrária 

predominantemente rural, haviam se transformado em uma economia industrial 

centralizada nas grandes regiões metropolitanas, e havia intensos protestos a favor 

da redução da jornada de trabalho e do aumento dos salários (BIGGS, 2002; 

HIRSCHMAN; MOGFORD, 2009). 

Foi neste cenário de greves, protestos e grandes transformações sociais e 

políticas que começaram a surgir os primeiros trabalhos teóricos de administração 

com ênfase nos aspectos relacionados à produção e ao papel dos gestores. Autores 

como Taylor, Fayol, Gulick e Urwick tinham particular interesse em questões práticas 

relacionadas à produtividade e foco na formulação de regras que pudessem ser 
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seguidas pelos gestores. A eficiência operacional era o objetivo principal das 

pesquisas e experimentos relacionados ao mundo do trabalho (WAHRLICH, 1977). 

A partir da década de 1930, à visão mecanicista desses primeiros trabalhos 

(MORGAN, 2009) somou-se uma nova abordagem e apareceram outras 

preocupações que integraram o fator humano, as interações e a complexidade da 

gestão (GAULEJAC, 2017). Começaram então a surgir estudos sobre a influência do 

elemento psicológico nas relações humanas e o impacto da qualidade destas nas 

organizações. As primeiras contribuições vieram de Maslow, Pavlov e Skinner 

(PIPEROPOULOS, 2019). 

Teorias e modelos diversos foram produzidos a partir da segunda metade do 

século XX com o foco na motivação, na satisfação, no engajamento e no bem-estar 

das pessoas no trabalho, tais como: a Teoria da Ativação e o Desenho de Tarefas 

(Task Design) (BERLYNE, 1967; GARDNER, 1982, 1986; SCOTT, 1966), a Teoria 

dos Dois Fatores (HERZBERG, 1968, 1974), a Teoria das Características do Trabalho 

(OLDHAM, 1975), o Work Design1 (HACKMAN; OLDHAM, 1976), o Work Redesign 

(HACKMAN; OLDHAM, 1980) e, mais recentemente, o Fluxo (Flow) 

(CSIKSZENTHMIHALY, 1990), o Inventário Burnout (MASLACH; JACKSON; LEITER, 

1996), o Job Design (PARKER; WALL, 1998) e o Job Demands-Resources Model – 

JD-R (Modelo Demandas-Recursos do Trabalho), (BAKKER; DEMEROUTI, 2014, 

2016; DEMEROUTI et al., 2001). 

 

1 Os substantivos job e work na língua inglesa são usualmente traduzidos para o português como 

“trabalho”, contudo, o dicionário on-line Merriam-Webster define o termo job como uma tarefa 

específica, um papel, uma função, e work como uma atividade a qual uma pessoa se dedica 

regularmente para ganhar a vida. Visando limitar esta distinção de significados, na presente pesquisa 

a nomenclatura de algumas teorias será mantida em inglês. 
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O burnout foi definido por Maslach, Jackson e Leiter (1996) como uma 

síndrome de exaustão emocional, despersonalização e redução do comprometimento 

pessoal. Fenômeno típico do contexto de trabalho contemporâneo, ele gera ausências 

prolongadas, que impactam negativamente a qualidade de vida do funcionário, as 

interações no ambiente de trabalho e o desempenho da equipe. O turnover dele 

resultante implica na perda de capital humano especializado, cuja substituição 

demanda investimento financeiro e tempo para treinamento e adaptação do novo 

membro. Dado o quadro descrito, parece ser urgente aumentar a satisfação, o bem 

estar e o engajamento do funcionário no trabalho (ILO, 2018). 

Estudando o burnout, Demerouti et al. (2001) buscavam um modelo de 

relação entre o funcionário e suas atribuições que gerasse menor esgotamento e 

maior envolvimento do trabalhador. As teorias sobre fadiga e burnout até então 

desenvolvidas explicavam a relação entre demanda e exaustão, mas a questão básica 

para a qual ainda se buscava resposta era: o que deixa algumas pessoas felizes, 

mesmo após terem se deparado com altas cargas de trabalho? (RICHTER; HACKER, 

2000). A possível resposta formulada: fatores de proteção da saúde, denominados 

recursos. Assim surgiu o Modelo JD-R (BAKKER; DEMEROUTI, 2014, 2016; 

DEMEROUTI et al., 2001) 

O JD-R considera que o trabalho é composto por duas variáveis: as demandas 

(carga física, pressão de tempo, contato físico com o cliente, ambiente físico e jornada 

de trabalho) e os recursos (feedback, recompensas, controle sobre o trabalho, 

participação, segurança no trabalho e suporte do supervisor). Demandas em excesso 

levam à exaustão e a falta de recursos leva ao desengajamento. Exaustão e 

desengajamento são componentes do burnout (DEMEROUTI et al., 2001). 
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Demerouti et al. (2001) acreditavam que a redução das demandas e o 

aumento dos recursos seria suficiente para a diminuição dos níveis de exaustão e de 

desengajamento e, consequentemente, gerar felicidade. Wrzesniewski e Dutton 

(2001), por outro lado, propuseram que o trabalho em si é uma construção dos 

trabalhadores a partir de suas próprias experiências de vida, mudando assim o foco 

do debate. A grande questão sobre a felicidade e o bem estar no trabalho deixou de 

ser  “o que determina as atitudes e o significado do trabalho” e passou a ser “como os 

indivíduos ressignificam seu trabalho” (WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2001). Pois, 

segundo Wrzesniewski e Dutton (2001), as fronteiras, o significado e a identidade do 

trabalho não são totalmente determinados pelos requisitos formais da função, posto 

que os indivíduos têm liberdade para definir e legitimar seu próprio trabalho. Estas 

mudanças físicas e cognitivas que o trabalhador realiza de forma autônoma e proativa 

na sua função ou nas fronteiras de relacionamento do seu trabalho foram 

denominadas job crafting2, a ação de operar estas mudanças de craft e o indivíduo 

que a executa de job crafter ou simplesmente crafter (BERG; DUTTON; 

WRZESNIEWSKI, 2008; WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2001). 

Segundo Berg, Dutton e Wrzesniewski (BERG; DUTTON; WRZESNIEWSKI, 

2007), o job crafting é uma tradução das ações do indivíduo na ressignificação de 

suas funções de forma que ele possa nutrir satisfação, engajamento, resiliência e 

prosperidade a partir do seu trabalho. Berg et al. (2008) defendem que as pessoas 

geralmente têm oportunidades de redesenhar seus próprios trabalhos de forma a 

alinhá-los aos resultados pretendidos, às suas características pessoais que julgam ser 

mais positivas, às suas preferências e às suas paixões. Estas mudanças feitas pelo 

 

2 Job crafting é o substantivo que designa o fenômeno, craft é o verbo e job crafter, ou simplesmente 

crafter, é o substantivo que designa o sujeito. 
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indivíduo podem envolver pequenas alterações que impactam a realização de 

objetivos profissionais de curto prazo (TIMS; BAKKER; DERKS, 2012) ou mudanças 

radicais, visíveis ou invisíveis (WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2001). O Job crafting, 

portanto, também pode ser definido como um processo voluntário pelo meio do qual 

as pessoas alteram seus trabalhos com o objetivo de torná-los mais envolventes 

(BERG et al., 2008). 

Como condições motivadoras para o job crafting, Van Wingerden, Derks e 

Bakker (2015) destacam a experiência de vida do indivíduo e as características do 

trabalho. Pessoas cuja vida fora do ambiente profissional não esteja suficientemente 

posicionada de forma a suprir sua necessidade de controle, conexão com seus pares 

ou identidade positiva, por exemplo, são mais motivadas ao job crafting como forma 

de exercer domínio sobre seu próprio trabalho. Por outro lado, aqueles que trabalham 

em níveis da organização nos quais liberdade e criatividade são restritas podem 

sentir-se mais motivados a agir contra estas mesmas restrições, utilizando o job 

crafting como meio de controle e auto expressão (WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2001). 

O job crafting pode ser visto como uma forma específica de comportamento 

proativo e auto iniciado, focado na forma como os funcionários percebem seus 

ambientes de trabalho e agem de acordo com suas preferências, valores e 

habilidades. É esperado, portanto, que o job crafting esteja conceitualmente 

relacionado aos construtos iniciativa pessoal e personalidade proativa (BAKKER; 

TIMS; DERKS, 2012) e que seja capaz de reduzir a incidência de burnout (TIMS; 

BAKKER; DERKS, 2013). 

Frese et al. (1996) consideram a iniciativa pessoal uma síndrome 

comportamental, que resulta em uma abordagem ativa e autoiniciada em relação ao 

trabalho. Segundo esta visão, a iniciativa pessoal leva o funcionário a ir além do que 
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lhe é formalmente requerido em determinada função. Já para Bateman e Crant (1993), 

personalidade proativa e iniciativa pessoal são conceitos que se sobrepõem, pois 

indivíduos com PP buscam oportunidades, mostram iniciativa, tomam ação e 

perseveram até o fim, o que resulta em mudanças no ambiente. Bakker, Tims e Derks 

(2012) concluíram que funcionários com PP utilizam o job crafting como forma de 

mobilizar recursos, fixar desafios e trabalhar seus próprios engajamentos. 

Tendo em visa que um fenômeno com tantas implicações demanda uma 

avaliação empírica, Tims, Bakker e Derks (2012) propuseram a criação de uma escala 

capaz de mensurar a ocorrência do job crafting em grandes grupos de trabalhadores, 

independentemente de suas áreas de atuação. Tal instrumento recebeu o nome de 

Escala Job Crafting (Job Crafting Scale – JCS). 

Considerando que o job crafting pode ser incentivado (VAN WINGERDEN; 

BAKKER; DERKS, 2016, 2017; VAN WINGERDEN; DERKS; BAKKER, 2015) e que 

sua prática pode ajudar os profissionais a fortalecerem as suas próprias motivações 

para o trabalho e assim reduzir os efeitos negativos do burnout (TADIĆ; BAKKER; 

OERLEMANS, 2015), investigá-lo empiricamente em um ambiente estressor pode 

trazer valiosas contribuições para a pesquisa acadêmica e para a melhora na gestão 

empresarial. 

O ambiente bancário vem sendo apontado mundialmente como 

potencialmente propenso à manifestações de violência e estresse devido 

principalmente à globalização e reestruturações, que por sua vez, ameaçam a 

estabilidade no emprego (GIGA; HOEL, 2003). Segundo Toivanen et al. (1993), a 

tensão constante e o estresse diário no trabalho bancário podem causar alterações 

comportamentais, reações psicológicas agudas ou crônicas, respostas fisiológicas, 

como dores e gripes frequentes, função imunológica deprimida, aumento de doenças 
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relacionadas ao trabalho e a consequente diminuição da capacidade laboral. Valente 

(2014), por sua vez, observou grande incidência de manifestação de depressão em 

trabalhadores de bancos privados, relacionando-as às condições psicossociais 

adversas próprias da atividade bancária, como alto desgaste, baixo apoio social no 

trabalho, alto esforço e baixa recompensa e comprometimento excessivo.  

No Brasil, a incidência de estresse entre profissionais bancários tende a  

crescer, devido às ações estratégicas que o setor tem tomado ao longo da última 

década. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sociais - DIEESE 

(DIEESE, 2019) analisou o desempenho dos cinco maiores bancos brasileiros, Itaú-

Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Caixa Econômica Federal, e 

constatou que no ano de 2018 houve uma redução no número de agências da ordem 

de 108 e de funcionários em 3.305. Os cinco maiores bancos do país no final de 2018 

divulgaram ter no total 415.259 funcionários. A redução do quadro funcional destas 

instituições tem sido constante ao longo dos anos. De 2012 a 2018, o efetivo funcional, 

que era então de 454.788 trabalhadores, teve uma variação negativa de 8,7%. O corte 

de pessoal observado ao longo da última década foi motivado por programas de 

ajustes que visavam a melhoria dos índices de eficiência e lucratividade. Em outras 

palavras: para aumentar o lucro  as instituições financeiras nacionais optaram pela 

redução dos custos, principalmente por meio de corte nas despesas de pessoal 

(DIEESE, 2017).  

A dimensão da importância do setor bancário nacional pode ser expressa por 

meio dos dados do relatório sobre o desempenho dos cinco maiores bancos nacionais 

(DIEESE, 2019). O documento informa que, a despeito da crise econômica que atingiu 

o país no de 2018, os ativos das instituições analisadas totalizavam R$ 6,4 trilhões 

em dezembro daquele ano, o que representou um crescimento de 6,6% em 12 meses. 
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As instituições alvo da pesquisa apresentaram ainda um patrimônio líquido total de R$ 

508,8 trilhões, ou seja, um aumento de 5,3% em um ano. Quanto ao lucro líquido, o  

incremento foi de 16,2% em relação ao período anterior, somando R$ 85,9 bilhões.  

O setor bancário nacional tem investido maciçamente em tecnologias de auto 

atendimento, plataformas de atendimento remoto e na digitalização3 (FEBRABAN, 

2017). O auto atendimento é uma tendência mundial, reforçada no Brasil pela entrada 

das fintechs4 em nosso mercado financeiro. O cenários de mudanças e incertezas até 

aqui apresentados justificam o sentimento de insegurança e a percepção de 

instabilidade no emprego que atingem os profissionais bancários brasileiros (DIEESE, 

2019). 

Petrou, Demerouti e Schaufeli (2015) sustentam, contudo, que cenários de 

grandes mudanças - como é o nosso ambiente bancário -, apesar de serem 

potencialmente estressores e prejudiciais à saúde, também são encorajadores a 

práticas de job crafting, desde que o trabalhador tenha altos níveis de autonomia 

(DEMEROUTI; BAKKER, 2014). Além disso, pesquisas acadêmicas sugerem que o 

job crafting pode ser uma forma pela qual o indivíduo se adapte melhor às mudanças 

e às inovações (BERG, WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2010; DEMEROUTI; BAKKER, 

2014; PETROU; DEMEROUTI; SCHAUFELI, 2015). Isto se dá porque o principal 

 

3 A Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN (FEBRABAN, 2017) define digitalização como 

o intenso uso de tecnologia nos processos e serviços, que possibilita o auto atendimento do cliente via 

mobile e internet, a automação da abertura de contas, a captura e arquivamento de documentos, a 

assinatura eletrônica de contratos e termos de adesão, a venda de produtos e serviços e a condução 

de processos operacionais internos. 

4 O termo fintech é a junção das palavras em inglês financial e technology. Segundo definição do Banco 

Central do Brasil – BACEN (BACEN, 2019), são empresas que atuam exclusivamente por meio de 

plataformas o online oferecendo serviços de crédito, de pagamento, gestão financeira, empréstimo, 

investimento, financiamento, seguro, negociação de dívidas, câmbio e multisserviços. 
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efeito do job crafting é alterar as percepções que o trabalhador tem sobre o significado 

de seu trabalho e sua identidade profissional, alinhando-as às suas expectativas 

pessoais (BERG; DUTTON; WRZESNIEWSKI, 2007; WRZESNIEWSKI; DUTTON, 

2001).  

É preciso considerar também que a crescente flexibilidade dos arranjos 

profissionais, fruto dos avanços na tecnologia da informação, tem expandido de forma 

considerável a complexidade das funções. Consequentemente, cada cargo parece 

estar caracterizado por uma constelação única de condições de trabalho da qual a 

organização dificilmente consegue se dar conta. O job crafting pode ser utilizado como 

resposta a esta complexidade dos empregos contemporâneos (DEMEROUTI; 

BAKKER, 2014). Além do mais, considerando a dificuldade em encontrar pessoal 

adequado e treinado, é importante que os atuais funcionários se mantenham 

saudáveis e  motivados (PEETERS, M. C. W.; DE JONGE; TARIS, 2014). 

Demerouti e Bakker (2014) sugerem ser importante que as organizações não 

somente permitam como também estimulem seus funcionários a utilizarem o job 

crafting como forma de melhor se adequarem às suas funções e à empresa. É 

importante admitir que quem melhor conhece determinado trabalho é o indivíduo que 

o executa e que, assim sendo, ele é o único que pode detectar onde há espaço para 

melhor adequar a função à pessoa (DEMEROUTI; BAKKER, 2014) . 

O job crafting se apresenta, portanto, como um caminho para que os 

indivíduos se adaptem melhor às inovações e se tornem mais responsivos ao contexto 

de mudanças do atual mundo corporativo (DEMEROUTI; BAKKER, 2014). Ele tem se 

mostrado capaz de promover e sustentar o bem-estar no trabalho (HARJU; 

HAKANEN; SCHAUFELI, 2016), aumentar a eficácia e a resiliência, proteger o 
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trabalhador dos efeitos adversos de funções demasiadamente exigentes e reduzir sua 

exaustão (PETROU; DEMEROUTI; SCHAUFELI, 2015).  

Levando-se em conta que as causas mais comuns de burnout são grandes 

demandas e poucos recursos de trabalho (SCHAUFELI; SALANOVA, 2014),  que o 

comportamento de job crafting pode contribuir para a sua redução (TIMS; BAKKER; 

DERKS, 2013) e que o setor bancário brasileiro é grande empregador de 

trabalhadores qualificados (FEBRABAN, 2014), evidencia-se a relevância do estudo 

deste fenômeno psicológico entre os profissionais desta área.  

Sendo assim, a pesquisa ora proposta foi realizada no Banco X, uma 

instituição nacional de economia mista que figura entre as cinco mais importantes do 

país. A instituição tem mais de 440 mil acionistas, 67,4 milhões de clientes, tendo 

encerrado o ano de 2018 com quase um trilhão e meio de reais em ativos e um lucro 

líquido superior a R$ 13 bilhões. 

Os funcionários do Banco X são contratados pelo regime de trabalho da 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT após aprovação em concurso público. Uma 

vez admitidos no cargo inicial, todos passam pelo período probatório de 90 dias. Os 

aprovados nesta etapa devem permanecer no cargo inicial por período de um a dois 

anos, dependendo das especificidades do tipo de ascensão hierárquica pretendida.  

Segundo o Relatório Anual 2018, publicado em 2019 em seu site e disponível 

para consulta, o quadro funcional do Banco X é composto por mais de 95 mil 

funcionários, sendo 41% mulheres e 44% do total concentrados nos estados do 

sudeste do país.  
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1.2.  Questão Problema 

Devido ao fato dos funcionários do Banco X gozarem de estabilidade no 

emprego (BARROS, 2012), os gestores têm limitadas alternativas na seleção dos 

componentes de suas equipes e dos candidatos à ascensão hierárquica. Por outro 

lado, os critérios de seleções internas por vezes geram insatisfações e desmotivações 

entre os colaboradores, afetando a produtividade das unidades de negócios (MÁXIMO 

et al., 2011).  

Sendo o job crafting um fenômeno autoiniciado de ressignificação do trabalho, 

que provê satisfação, engajamento, resiliência e prosperidade (BERG; DUTTON; 

WRZESNIEWSKI, 2008), faz sentido avaliar a influência nele gerado pela 

personalidade proativa e pela iniciativa pessoal (TIMS; BAKKER; DERKS, 2012). 

Considerando este cenário, a questão problema proposta da presente 

pesquisa é: que influência têm a personalidade proativa e a iniciativa pessoal na 

manifestação do fenômeno job crafting nos funcionários do Banco X? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Principal 

Avaliar a influência da personalidade proativa (PP) e da iniciativa pessoal (IP) 

como antecedentes do job crafting (JC), no caso dos funcionários do Banco X. 

 

1.3.2. Objetivos Intermediários 

Os objetivos intermediários são os seguintes: 

• Verificar qual antecedente (PP ou IP) exerce maior influência sobre JC; 

• Identificar quais são as variáveis observadas mais importantes do construto JC; 

• Identificar quais são as variáveis observadas mais importantes do construto PP; 
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• Identificar quais são as variáveis observadas mais importantes do construto IP. 

 
1.4. Relevância 

1.4.1. Relevância Organizacional 

A pesquisa The Future of Jobs Report 2018, relatório sobre o futuro dos 

empregos, do Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum – WEF) (PARENT-

THIRION et al., 2017) entrevistou 15.126.280 trabalhadores em todo o mundo, 

classificando-os em 12 diferentes grupos de acordo com a área de atuação do 

empregador. A indústria financeira, que abrange bancos, empresas ligadas ao 

mercado de capitais, seguradoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, 

investidores privados e investidores institucionais, se destaca no relatório por 

empregar 1.129.210 trabalhadores do público alvo, ou seja 7,46% do universo da 

pesquisa, ficando atrás apenas do setor de consumo (28,43%), do automotivo 

(14,57%) e do de serviços profissionais (8,79%). Estes dados demonstram a 

dimensão do setor financeiro na economia mundial e no mundo do trabalho.  

Quanto maiores as possibilidades de lucros envolvidas, maiores as pressões 

psicológicas e emocionais sofridas pelos trabalhadores daquele setor específico da 

economia. Ambientes de trabalho estressores acarretam grande número de 

afastamentos com diagnóstico de doenças psíquicas, emocionais, cardíacas e 

vasculares, que são conhecidos fatores de risco para burnout (BRASIL. MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, [s.d.]).  

No Brasil, na visão do DIEESE (2016), ainda não é possível relacionar a 

ocorrência de burnout a uma determinada atividade laboral, pois o campo de 

pesquisas e investigação sobre a saúde do trabalhador brasileiro ainda é precário. 

Esta precariedade se deve basicamente a dois motivos: a responsabilização do 

próprio trabalhador ou da empresa pelo evento e a dificuldade em circunscrever ou 
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entender as diferentes manifestações que podem ser classificadas como doença do 

trabalho. O DIEESE menciona dados do Anuário Estatístico do então Ministério da 

Previdência Social de 2013, segundo o qual, 559 mil acidentes de trabalho foram 

notificados e destes 15 mil se referiam a doenças ocupacionais, sem maiores 

detalhamentos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

porém, também citado no mesmo documento do DIEESE (2016), informações da 

Pesquisa Nacional de Saúde também realizada em 2013 aponta que cerca de 5 

milhões de brasileiros maiores de 18 anos relataram ter sofrido algum acidente de 

trabalho nos últimos 12 meses. A partir da confrontação destes dois dados estatísticos 

sobre o mesmo ano, pode-se concluir haver subnotificação de grande parte dos 

acidentes de trabalho no Brasil. Considerando também a dificuldade de diagnosticar 

o burnout, classificá-lo como doença do trabalho e quantificá-lo, não é possível 

apresentar estatísticas oficiais, mas apenas estimativas. 

A despeito da falta de dados estatísticos oficiais, diversos estudos 

acadêmicos relatam a ocorrência de burnout entre funcionários de bancos públicos e 

particulares brasileiros (KOLTERMANN et al., 2012; LIMA et al., 2019; TOIVANEN et 

al., 1993; VALENTE, 2014). A competitividade agressiva, a elevada demanda de 

trabalho, bem como as incertezas relacionadas à futura empregabilidade 

potencializam a possibilidade de ocorrência de burnout no ambiente bancário nacional 

(SILVA; BRAGA; ALVES, 2012). 

A justiça do trabalho no ano de 2018 registrou 132.030 novas ações 

trabalhistas de funcionários do sistema financeiro nacional. Das 2.900.573 novas 

ações dos diversos ramos de atividade, 7% reivindicavam indenização por dano moral 

(BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 2018). Um banco brasileiro, por 

exemplo, foi condenado em setembro de 2017 a pagar uma indenização de R$ 475 
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mil a um bancário aposentado aos 31 anos por síndrome de burnout (BRASIL. 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 

SOCIAL, 2020). 

Apesar das disputas judiciais trabalhistas, é importante ressaltar que alguns 

estudos relacionam o JC à saúde e ao bem-estar do funcionário (TIMS; BAKKER; 

DERKS, 2013; VAN WINGERDEN; BAKKER; DERKS, 2016; WRZESNIEWSKI et al., 

2013). Esta relação se deve em parte à ideia de que pessoas felizes e satisfeitas são 

mais produtivas (TIMS; BAKKER, 2010). Nesta visão, ao maximizar-se o bem-estar, 

maximiza-se também o engajamento e a performance do trabalhador (BAKKER; 

TIMS; DERKS, 2012).  

 Demerouti e Bakker (2014) destacam haver evidências de que, quanto maior 

a autonomia, mais as pessoas recorrerem ao JC em ambientes corporativos com altos 

níveis de pressão e demanda (perfeita descrição do ambiente de trabalho bancário). 

E, consequentemente, ao ampliar o repertório de ações e estratégias, os crafters se 

capacitam para responder a demandas de novas situações (PETROU; DEMEROUTI; 

SCHAUFELI, 2015). De forma complementar, Devotto, Freitas e Wechsler (2020) 

defendem que uma investigação aprofundada do fenômeno JC pode constituir-se 

como um diferencial estratégico para a promoção do bem-estar nas organizações. 

Considerando, pois, a dimensão do setor financeiro na economia mundial 

(PARENT-THIRION et al., 2017) e as caraterísticas estressantes inerentes a este 

ramo de trabalho (TOIVANEN et al., 1993), é alto o risco de incidência de burnout 

entre profissionais bancários (VALENTE, 2014). Somando-se a isto as evidências 

empíricas de melhora de bem estar no trabalho advindas do JC (DEVOTTO; 

FREITAS; WECHSLER, 2020; TIMS; BAKKER, 2010; TIMS; BAKKER; DERKS, 2013; 

VAN WINGERDEN; BAKKER; DERKS, 2016; WRZESNIEWSKI et al., 2013), a 
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presente pesquisa apresenta alto grau de relevância no contexto da administração 

organizacional. 

 

1.4.2. Relevância Acadêmica 

Segundo Gamst (1995), o trabalho domina nossas psiquês e vidas sociais e, 

em um espectro mais amplo, molda a sociedade e canaliza o comportamento humano, 

sendo assim de suma importância entendermos as forças que dele advém.  

Desde seu surgimento, diferentes aspectos do JC têm sido pesquisados 

(WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2001). Na tentativa de melhor compreender este 

fenômeno, diversos estudos analisaram a relação entre JC e o engajamento 

(BAKKER; LEITER, 2010; HARJU; HAKANEN; SCHAUFELI, 2016; SHIN; HUR; 

KANG, 2018), a performance (BAKKER; DEMEROUTI, 2016; PETROU; 

DEMEROUTI; SCHAUFELI, 2015), o comprometimento organizacional (LLORENS et 

al., 2006), a motivação (SRINIVAS; ASHOK, 2018), o bem estar (BAKKER, 2015; 

BERG; GRANT; JOHNSON, 2010; HAKANEN; PERHONIEMI; TOPPINEN-TANNER, 

2008), o tédio (HARJU; HAKANEN; SCHAUFELI, 2016) e o burnout (SINGH; SINGH, 

2018; VAN DEN BERG et al., 2018).  

Sob a ótica do modelo de Tims, Bakker e Derks (2012), JC sofre influência de 

PP e IP. Portanto, os crafters são indivíduos que autonomamente buscam por mais 

recursos e desafios no trabalho (PETROU; DEMEROUTI; SCHAUFELI, 2015; VAN 

WINGERDEN; DERKS; BAKKER, 2015), que encontram motivação em novos 

desafios e que usualmente obtém sucesso na resolução de problemas de forma 

eficiente (HAKANEN; PERHONIEMI; TOPPINEN-TANNER, 2008).  

Ao examinar o fenômeno JC na realidade bancária brasileira a presente 

pesquisa visou a contribuir com dados empíricos passíveis de agregarem novas 
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descobertas aos estudos organizacionais, ao tempo que também os confrontou com 

os resultados já apurados em outros países. Da análise comparativa entre os dados 

nacionais e internacionais surgiram conclusões e questionamentos sobre aspectos 

particulares do público-alvo, da cultura corporativa e de características inerentes ao 

trabalhador brasileiro. 

Adicionalmente, nas buscas realizadas na internet (Google Acadêmico, 

JSTOR, Elsevier Scopus, Periódicos CAPES, Scielo, por exemplo) não foi identificado 

estudo publicado com aplicação da Escala JCS e uso de MQP. Portanto, a presente 

pesquisa apresenta uma abordagem inovadora do fenômeno JC e, ao utilizar uma 

ferramenta estatística que permite analisar cada item das escalas utilizadas e sua 

relevância para o resultado, oferece novos insights que visam a contribuir para futuros 

estudos. 

 

1.5. Delimitação 

1.5.1. Delimitação Geográfica 

A pesquisa envolveu funcionários do Banco X em todo o território nacional. 

 

1.5.2. Delimitação Temporal 

Os questionários foram disponibilizados e respondidos no mês de junho de 

2020 e a análise dos dados foram realizadas de junho a julho de 2020. 

 

1.5.3. Delimitação Teórica 

O presente trabalho tem como principais alicerces teóricos o Modelo JD-R de 

burnout de Demerouti et al. (2001), a perspectiva JC, proposta por Wrzesniewski e 

Dutton (2001), a Escala JCS (Job Crafting Scale)  (CHINELATO; FERREIRA; 
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VALENTINI, 2015; TIMS; BAKKER; DERKS, 2012), a Escala PPS (Proactive 

Personality Scale) (BATEMAN; CRANT, 1993; CLAES; BEHEYDT; LEMMENS, 2005; 

MARTINS, 2014), e a Escala de Autoavaliação de Iniciativa Pessoal (FRESE et al., 

1996, 1997).  Este referencial base, por sua vez, tem como origem comum os escritos 

de Hackman e Oldham acerca da motivação por meio do work design e do work 

redesign (HACKMAN; OLDHAM, 1976, 1980). 
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CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O componente humano no trabalho foi objeto de diversos estudos ao longo 

da história.  Os primeiros estudiosos e práticos da administração organizacional 

entendiam que os trabalhos deveriam ser projetados para que qualquer função 

desnecessária fosse eliminada e para que métodos de trabalho mais rápidos e 

eficientes fossem padronizados.  O objetivo era aumentar a eficiência organizacional 

por meio da maximização da produção de cada subparte do trabalho e simplificar 

todas as funções na organização, incluindo as de supervisão. Todas as tarefas 

deveriam ser executadas da maneira mais simples e rotineira possível, aumentando 

a intercambialidade (HACKMAN; OLDHAM, 1980). De forma resumida, enquanto o 

objeto de estudo era o trabalhador, o foco ou estava na simplificação das tarefas (job 

simplification) ou na rotação dos funcionários em intervalos regulares entre diferentes 

atividades (job rotation) ou na expansão horizontal do trabalho, de forma a envolver 

mais atividades, com vista a torná-lo mais atraente (horizontal job enlargement) 

(PARKER; WALL, 1998). 

Nas primeiras décadas do século XX, portanto, desenvolveu-se uma visão e 

um conjunto de proposições gerenciais consideradas capazes de gerar um 

funcionamento mais racional e mais eficiente das empresas. O entendimento era o de 

que membros da organização, funcionários e gerentes apresentariam maior eficiência 

se desempenhassem as mesmas funções especializadas repetidamente, em lugar de 

distribuírem sua atenção e suas energias por várias tarefas mais complexas ou 

ambíguas (HACKMAN; OLDHAM, 1980). 
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No começo do século XX a importância da motivação para o trabalho, bem 

como do bem-estar e da satisfação do funcionário não eram óbvias e o trabalho era 

visto como uma necessidade básica. A partir do final da década de 20, porém, a teoria 

organizacional inicia a suplantação desta visão mecanicista e começa a fazer 

considerações biológicas, psicológicas e comportamentais acerca dos trabalhadores 

(MORGAN, 2009). 

Uma marcante mudança na abordagem sobre as relações humanas no 

trabalho foi o Experimento Hawthorne, estudo desenvolvido entre 1924 e 1932 por 

Elton Mayo (australiano, psicólogo e professor de sociologia, 1880-1949) na Western 

Eletric Company, localizada no subúrbio de Hawthorne, Chicago, Illinois, Estados 

Unidos. A intenção era avaliar o efeito do nível de iluminação sobre a produtividade. 

De forma inesperada, porém, tanto o grupo experimental quanto o de controle 

apresentaram níveis de produção elevados (PIPEROPOULOS, 2018). Isto levou 

Mayo a teorizar sobre o efeito das relações humanas de qualidade como motivadoras 

sóciopsicológicas e geradoras de satisfação e melhora da produção (MAYO, 1945). A 

partir de então, gestores e cientistas sociais passaram a dar cada vez mais atenção à 

importância do clima das relações humanas nas organizações (HACKMAN; OLDHAM, 

1980). 

Na sequência, surgiram os primeiros estudos sobre a influência do elemento 

psicológico nas relações humanas e o conhecimento científico por eles produzido 

passou a ser aplicado ao mundo do trabalho. Dentre os principais pesquisadores 

merecem destaque Ivan Pavlov (russo, fisiologista, 1849-1936) e o papel do 

condicionamento na psicologia do comportamento, Abraham Maslow (americano, 

psicólogo, 1908-1970) e sua Hierarquia das Necessidades e Burrhus Frederic Skinner 

(americano, psicólogo, 1904-1990) e sua Caixa de Skinner, utilizada para analisar a 
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cadeia de processos de estímulo-resposta na aprendizagem (PIPEROPOULOS, 

2019). 

Em termos de abordagem comportamental, merece destaque o Job 

Characteristics Model – JCM (Modelo de Características do Trabalho) proposto por 

Hackman e Oldham (1980) e que enfoca as especificidades  das funções e dos 

funcionários que as desempenham.  A ideia básica é incorporar aos cargos atributos 

que criem condições para alta motivação, satisfação e melhor desempenho no 

trabalho. Ao reconhecer que as pessoas respondem de maneiras diferentes no 

desempenho da mesma função, esta teoria defende que as características  de ambos 

sejam consideradas na concepção do cargo. Trata-se, portanto, de uma teoria que 

versa basicamente a cerca de motivações individuais (HACKMAN; OLDHAM, 1980).  

Enquanto Hackman e Oldham (1980) estudavam a relação entre o trabalho e 

a motivação, Maslach, Jackson e Leiter (1996) analisavam exaustão emocional 

relacionada à atividade profissional, denominada síndrome de burnout. Estudos 

iniciais, porém, consideravam que tal fenômeno estava restrito aos trabalhadores que 

interagiam diretamente com os clientes, tais como: professores-alunos, enfermeiras-

pacientes e atendentes-público alvo em geral (MASLACH, 1986). A partir da década 

de 1990, porém, o burnout passou analisado como uma síndrome relacionada ao 

trabalho em geral, a ser investigada também fora da prestação humana de serviços 

(DEMEROUTI et al., 2002; MASLACH; SCHAUFELI; LEITER, 2001). Com a 

ampliação de seu conceito, o burnout hoje é considerado uma construção 

multidimensional que abrange uma reação ao estresse (exaustão ou fadiga), uma 

resposta distanciadora mental (despersonalização ou cinismo) e uma crença negativa 

(falta de realização ou eficácia) (SCHAUFELI; LEITER; MASLACH, 2009; 

SCHAUFELI; SALANOVA, 2014). 
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Buscando compreender o processo gerador de burnout, atualizar sua 

conceituação e propor modelos de mensuração, surgiu a Teoria JD-R com o objetivo 

de analisar duas variáveis básicas relacionadas ao trabalho: demandas (job demands) 

e recursos do trabalho (job resources) (BAKKER; DEMEROUTI, 2014; DEMEROUTI 

et al., 2001). 

As demandas do trabalho se referem a aspectos pessoais, sociais ou 

organizacionais que requerem esforço físico ou mental sustentado. Elas estão 

associadas a certos custos fisiológicos ou psicológicos que podem levar à exaustão, 

tais como: carga física de trabalho, pressão de tempo, contato com o cliente, ambiente 

físico e escala de trabalho. Já os recursos do trabalho, que também dizem respeito a 

aspectos pessoais, sociais ou organizacionais, têm a capacidade de auxiliar no  

atingimento de objetivos profissionais, na redução das demandas de trabalho e no 

estímulo ao crescimento e ao desenvolvimento pessoal (BAKKER; DEMEROUTI, 

2007). Em suma, a Teoria JD-R propõe que o desenvolvimento do burnout segue dois 

processos. No primeiro, aspectos exigentes do trabalho (ex.: demandas de trabalho 

extremas) resultam em sobrecarga constante e, por fim, em exaustão. No segundo, a 

falta de recursos (ex.: suporte do supervisor) dificulta o atingimento das demandas de 

trabalho, que por sua vez leva a um comportamento de afastamento e, como 

consequência de longo prazo, o desengajamento (BAKKER; DEMEROUTI, 2007, 

2016). 

Em que pese o processo gerador de burnout, Bakker e Demerouti (2014) 

questionaram por que alguns funcionários se sentem entediados com o trabalho, 

enquanto outros se entusiasmam de tal forma que o tempo parece voar. A Teoria JD-

R tem como propósito, portanto, explicar como as demandas e os recursos do trabalho 
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têm efeitos únicos e multiplicativos no estresse e na motivação do trabalhador 

(BAKKER; DEMEROUTI, 2014).  

Adicionalmente, a Teoria JD-R propõe haver um efeito causal reverso, ou 

seja, enquanto trabalhadores vítimas de burnout podem com o tempo ser geradores 

de mais demandas para si mesmos, funcionários engajados mobilizam seus próprios 

recursos para se manterem cada vez mais engajados. Esta mobilização pessoal de 

recursos é um processo psicológico gerador de entusiasmo desenvolvido pelo agente 

por meio da alteração de suas tarefas com vistas a tornar seu próprio trabalho mais 

significativo (BAKKER; DEMEROUTI, 2016). Portanto, uma das formas de reverter os 

efeitos do burnout é justamente o JC, tema da pesquisa aqui proposta (SINGH; 

SINGH, 2018) e que será abordado a seguir. 

 

2.1. Job Crafting (JC) 

Segundo Wrzesniewski e Dutton (2001), os indivíduos utilizam basicamente 

três estratégias para customizar seus trabalhos: mudanças ativas em suas funções 

(task crafting), interações com seus pares e superiores hierárquicos (relational 

crafting) e alterações na concepção pessoal do trabalho (cognitive crafting). Algumas 

formas de alterar os limites do trabalho é realizar mais ou menos tarefas, expandir ou 

diminuir o escopo destas ou alterar a maneira como elas são realizadas. Ao 

transformar a natureza ou a extensão de suas interações com outras pessoas os 

crafters mudam os relacionamentos. Já a percepção do trabalho como um todo 

coletivo e não meramente um conjunto de tarefas separadas é um efeito da 

transformação cognitiva (BERG; DUTTON; WRZESNIEWSKI, 2007). 
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Segue Tabela 1, confeccionada por Teixeira (2019), inspirada em Berg, 

Dutton e Wrzesniewski (2013), com uma síntese da operacionalização das estratégias 

de JC (denominadas ‘técnicas’ pela autora) acompanhadas de exemplos.  

 
Tabela 1 - Estratégias Job Crafting 
Fonte: TEIXEIRA, L. M. (2019) 

 

Posteriormente, Demerouti e Bakker (2014) identificaram três necessidades 

geradoras do engajamento no job crafting: 1) controle sobre a tarefa a ser 

desenvolvida, 2) aumento da identificação com o trabalho e 3) conexão com os pares 

e superiores. 

Tims e Bakker (2010) utilizaram o Modelo JD-R para enquadrar JC ao 

considerarem que os funcionários podem mudar seus níveis de demandas e recursos 

a fim de alinhar seus trabalhos às suas próprias habilidades e preferências. Segundo 

esta perspectiva, um funcionário pode voluntariamente: 1) aumentar o nível de 
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recursos disponíveis no trabalho, 2) aumentar o nível de demandas desafiadoras de 

seu trabalho ou ainda 3) diminuir o nível de demandas de obstáculo seu trabalho.  

Os recursos do trabalho estão relacionados à motivação e as demandas ao 

estresse (BAKKER; DEMEROUTI, 2007). Os recursos são aspectos funcionais de 

ordem física ou psicológica utilizados para o atingimento dos objetivos e para a 

redução das demandas (TIMS; BAKKER; DERKS, 2012). Já as demandas, dizem 

respeito aos estressores diretamente relacionados à satisfação no trabalho e ao 

comprometimento organizacional (PODSAKOFF; LEPINE; LEPINE, 2007). 

Considerando a perspectiva JD-R do JC, a busca pelo aumento dos recursos 

do trabalho pode abranger comportamentos como pedir conselhos a colegas ou 

supervisores, pedir feedback sobre o desempenho no trabalho ou procurar 

oportunidades de aprendizado (PETROU et al., 2012). Procurar uma nova tarefa no 

trabalho assim que termina outra, assumir responsabilidades adicionais e manter-se 

ocupado(a) durante a jornada de trabalho, são exemplos de aumento de demandas 

desafiadoras (DEMEROUTI; BAKKER, 2014). Executar uma função de forma lenta ou 

desleixada e procrastinar são maneiras de diminuir os níveis de exigência e, ao 

mesmo tempo, buscar bom desempenho e satisfação (PETROU et al., 2012; TIMS; 

BAKKER, 2010). Contudo, quando um trabalho é exigente demais, as demandas não 

são mais vistas como desafios, e reduzi-las pode ser um mecanismo necessário para 

preservar a saúde (PETROU et al., 2012). 

Os trabalhos iniciais produzidos sobre JC eram teóricos ou qualitativos (BERG 

et al., 2008; BERG; DUTTON; WRZESNIEWSKI, 2007; TIMS; BAKKER, 2010; 

WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2001). Visando a suprir esta lacuna de mensuração 

quantitativa, Tims, Bakker e Derks (2012) propuseram, testaram e validaram a Escala 

JCS.  
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A Escala JCS (TIMS; BAKKER; DERKS, 2012) foi concebida com base no 

Modelo JD-R, obedecendo ao enquadramento já adotado por Tims e Bakker (2010). 

Das variáveis demandas e recursos do Modelo JD-R (BAKKER; DEMEROUTI, 2007), 

emanaram quatro dimensões, a saber: 1) aumento dos recursos estruturais 

(Increasing Structural Job Resources – IStrJR), 2) redução das demandas de 

obstáculo (Decreasing Hindering Job Demands – DHJD), 3) aumento dos recursos 

sociais (Increasing Social Job Resources – ISocJR) e 4) aumento das demandas 

desafiadoras (Increasing Challenging Job Demands – ICJD) (TIMS; BAKKER; 

DERKS, 2012).  

A primeira dimensão JC na Escala JCS é IStrJR, composta de cinco questões 

que visam avaliar o desenvolvimento do aprendizado e as capacidades e habilidades 

do funcionário.  A dimensão DHJD engloba seis questões que avaliam as ações do 

indivíduo para tornar seu trabalho menos intenso física, emocional e mentalmente. Já 

o ISocJR diz respeito ao recebimento de feedback e ao relacionamento com o 

supervisor e pares, sendo uma dimensão composta por cinco perguntas. O ICJD, por 

fim, está relacionado à proatividade e ao envolvimento em projetos e ações similares 

sem que haja um retorno financeiro diretamente relacionado. Cinco questões avaliam 

esta quarta e última dimensão JC (TIMS; BAKKER; DERKS, 2012).  

Instrumento composto de 21 questões, portanto, a Escala JCS se propõe a 

mensurar a ocorrência das quatro diferentes dimensões de JC. Os resultados colhidos 

a partir de sua utilização podem auxiliar na identificação dos antecedentes e 

consequentes deste fenômeno (TIMS; BAKKER; DERKS, 2012).  

Para examinar a validade convergente da Escala JCS, Tims, Bakker e Derks 

(2012) relacionaram JC conceitualmente à PP e à IP. Estes construtos serão 

detalhados no item a seguir. 
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2.2. Personalidade Proativa (PP) e Iniciativa Pessoal (IP) 

Bateman e Crant (1993) definiram PP como uma tendência estável de 

escanear oportunidades, tomar iniciativa, agir e perseverar até o atingimento do 

objetivo final. Pessoas com PP não são receptoras passivas de restrições ambientais 

(CRANT, 2000), elas assumem a responsabilidade de ter um impacto no mundo ao 

seu redor (BATEMAN; CRANT, 1993), são desbravadoras e transformadoras da 

organização (CLAES; BEHEYDT; LEMMENS, 2005). Claes, Beheydt e Lemmens 

(2005) atestaram ainda que PP esteja positivamente relacionada à extroversão, 

necessidades de realização, necessidade de domínio e conscienciosidade. 

Adicionalmente, Wu, Parker e Bindl (2013) concluíram que PP está relacionada a 

múltiplas formas de comportamentos proativos, entre eles a criatividade, a criação de 

networking, a expressão e a assunção de comando. 

Quanto a IP, consistência com a missão da organização, foco de longo prazo, 

direcionamento ao alvo, orientação para a ação, persistência em face a barreiras e 

contratempos, autoiniciativa e proatividade são as principais características 

destacadas por Frese et al. (1996). Complementando essa visão, Hakanen, 

Perhoniemi e Toppinen-Tanner (2008) concluíram que pessoas com altos índices de 

IP buscam e encontram desafios novos e motivadores no trabalho, além de 

solucionarem problemas de forma eficiente. 

O construto PP foi medido por meio da Escala PPS (Proactive Personality 

Scale – Escala de Personalidade Proativa) de Bateman e Crant (1993),  atualizada 

por Claes, Beheydt e Lemmens (2005), e IP pela escala autoadministrada de Frese et 

al. (1997). Trata-se de um instrumento com seis questões que visam avaliar em que 

medida o trabalhador se empenha de forma voluntária, persistente  e resiliente para 

alcançar satisfação, sucesso e novas oportunidades (BATEMAN; CRANT, 1993; 
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CLAES; BEHEYDT; LEMMENS, 2005; MARTINS, 2014). Para Tims, Bakker e Derks 

(2012), os itens que mensuram PP focam na persistência em caso de contratempos.  

Já a Escala de Iniciativa Pessoal (FRESE et al., 1997) é composta de sete 

itens que têm o objetivo de mensurar a proatividade, a resolutividade, a eficiência, a 

eficácia, a prontidão, a diligência e a capacidade inovativa do sujeito. Os itens que 

mensuram PP, segundo Tims, Bakker e Derks (2012), têm foco excessivo no 

comportamento proativo.  

As três escalas aqui descritas foram aplicadas em um estudo com 

funcionários do Banco X. Para melhor entendimento dos resultados obtidos, algumas 

particularidades desta categoria profissional estão destacadas a seguir. 

 

2.3. O Bancário Brasileiro 

Primeiramente, deve ser observado que os bancários brasileiros se dividem 

os em dois grupos com condições de trabalho e empregabilidade distintas: 

funcionários de bancos públicos e funcionários de bancos privados. Segundo Jinkings 

(2000), o ingresso por meio de concurso público garantiu ao primeiro grupo, ao longo 

de décadas, promoção e remuneração por meio de planos de carreiras e melhores 

condições de trabalho, enquanto os bancários de instituições privadas ficaram 

dependentes de decisões administrativas unilaterais, e por vezes arbitrárias, de 

seleção, promoção e demissão. Os funcionários do Banco X, apesar de serem 

celetistas, gozam de estabilidade no emprego garantida constitucionalmente devido 

ao fato do Governo Federal ser detentor de mais de 51% do capital da empresa 

(BRASIL, 1998). Cabe ressaltar que tal estabilidade é uma proteção limitada à 

demissão abusiva e imotivada, não se estendendo, portanto, ao desligamento devido 

a ineficiência na atuação profissional (BARROS, 2012). 
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Outra peculiaridade das instituições bancárias é a força da cultura 

organizacional nos processos de progressão de carreira. A ascensão hierárquica no 

Banco X, por exemplo, usualmente ocorre por meio de um processo de seleção 

interna baseado em um currículo digital que apura a pontuação do candidato a partir 

de cursos, certificações, cargos anteriormente ocupados e no resultado das três 

últimas avaliações de desempenho. Reforçando o critério de meritocracia, 

recentemente, a instituição tem realizado seleções para bancos de talentos que pré-

qualificam profissionais de acordo com o perfil desejado e a performance comprovada. 

Nas instituições privadas, por outro lado, ainda é comum o critério é de indicação 

interna, segundo Máximo et al. (2011).  

Quanto ao clima organizacional, Morf, Bakker e Feierabend (2019) destacam 

que a qualidade das relações entre os bancários em geral e seus superiores 

hierárquicos diretos influencia a forma como aqueles percebem seu relacionamento 

com a organização em si e que, quando as práticas organizacionais não são 

percebidas como justas e confiáveis, instala-se o cinismo organizacional. O cinismo é 

uma dimensão central do burnout que gera o desengajamento e o afastamento (TIMS; 

BAKKER; DERKS, 2012). Paiva (2005) observa que, apesar de haver uma tendência 

à depressão entre os profissionais deste ramo, o bem-estar psicológico é alcançado 

quando há o domínio das tarefas, o desejo por alcançar novos objetivos e a busca 

pelo crescimento profissional. A amostra avaliada por Paiva (2005), composta de 

bancários de bancos públicos e privados, revelou haver muita competitividade e 

relações interpessoais frouxas no ambiente de trabalho e atribuiu tais 

comportamentos à acirrada concorrência entre os pares. Reforçando este 

entendimento acerca da competitividade, Westman (1992) verificou que as restrições 

características dos cargos de nível hierárquico mais baixos, resultantes da baixa 
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autonomia decisória, geram estresse e tensão psicológica adicional a este grupo 

específico. 

Jinkings (2003) destaca ainda que os bancários, independente da instituição 

ser pública ou privada, foram convertidos, ao longo do tempo, em vendedores de 

“produtos” e serviços financeiros que têm sua competência mensurada de forma 

objetiva com base neste quesito. A pressão pela produtividade é intensificada por 

campanhas de qualidade, metas individuais e coletivas de vendas e um sistema 

complexo de premiações e punições, completa Jinkings (2003). 

Também merece destaque o fato de a classe dos bancários brasileiros ser 

composta de profissionais com alta especialização técnica. As grandes instituições 

financeiras mantém universidades corporativas que oferecem cursos de formação 

profissional gratuitos e incentivam a contínua evolução da educação formal por meio 

de bolsas de estudo (MÁXIMO et al., 2011). Contudo, a intensa demanda por 

aperfeiçoamento, a valorização cada vez maior da capacidade de gerenciamento, a 

exigência pela compreensão do mercado financeiro e de interpretação de cenários 

econômicos e as necessidade de manifestação de habilidades de interação pessoal 

para a prestação de atendimento personalizado aos clientes têm levando estes 

profissionais a sacrificarem, em nome da carreira, o tempo livre que deveria ser 

dedicado à família e ao lazer (JINKINGS, 2000, 2003; MÁXIMO et al., 2011). 

Scorsolini-Comin e Ruwer (2010), acrescentam que há um entendimento comum 

neste ramo específico de trabalho de que as pessoas devem se adequar às exigências 

e às necessidades de incrementos em formação e que a saúde, a qualidade de vida 

e a dinâmica da vida familiar não devem ser vistas como prioritárias. 

Considerando JC ser um fenômeno que visa principalmente a adequar as 

características do trabalho às necessidades, habilidades e preferências do indivíduo 
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(BERG; DUTTON; WRZESNIEWSKI, 2008), o cenário aqui descrito, de elevadas 

demandas e poucos recursos do ambiente bancário, parece ser ideal à manifestação 

de JC, PP e IP.  

O modelo proposto desta pesquisa será descrito no item subsequente. 

 

2.4. Modelo Proposto 

O modelo hipotético da presente pesquisa foi inspirado no estudo de Tims, 

Bakker e Derks (2012) se limitando, contudo a avaliar a influência de IP e PP em JC, 

conforme figura 1 a seguir. 

 

Figura 1 - Modelo Proposto 
Fonte: a autora, com base em Tims, Bakker e Derks (2012). 

 

Dos estudos quantitativos publicados acerca do fenômeno JC que utilizaram 

a Escala JCS (TIMS; BAKKER; DERKS, 2012) como instrumento de mensuração, 

cinco foram selecionados como base comparativa para os resultados desta pesquisa, 

a saber: 1) a criação e validação da Escala JCS (TIMS; BAKKER; DERKS, 2012), que 

no estudo dois deste documento avaliou as correlações entre JC, PP, IP e cinismo em 

duas amostra de trabalhadores holandeses (n = 415, n = 201); 2) a validação da 

Escala JCS no Brasil (CHINELATO; FERREIRA; VALENTINI, 2015) em uma amostra 
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de 491 respondentes brasileiros; 3) o estudo de Petrou et al. (2012) que se propôs a 

avaliar a ocorrência diária do JC entre 95 trabalhadores holandeses; 4) uma avaliação 

do papel do JC no engajamento (BAKKER; TIMS; DERKS, 2012) em uma pesquisa 

que envolveu 190 trabalhadores holandeses; e 5) uma avaliação realizada na Holanda 

sobre a relação entre o JC, o engajamento, a empregabilidade percebida e a 

performance entre 353 trabalhadores selecionados eletronicamente a partir do 

Linkedin e do Facebook (BRUINSMA, 2016).  

Tims, Bakker e Derks (2012) constataram que as quatro dimensões de JC 

estão positivamente correlacionadas à PP a e que a dimensão DHJD (redução das 

demandas de obstáculo) se correlaciona negativamente com a IP. Ou seja, pessoas 

com PP buscam aumentar os recursos estruturais (IStrJR), aumentar os recursos 

sociais (ISocJR), aumentar as demandas desafiadoras (ICJD) e reduzir as demandas 

de obstáculos (DHJD).   

As constatações de Tims, Bakker e Derks (2012) obtidas a partir da validação 

da Escala JCS, portanto, guardam coerência os estudos anteriores (BATEMAN; 

CRANT, 1993; CLAES; BEHEYDT; LEMMENS, 2005; FAY; FRESE, 2001; FRESE et 

al., 1996, 1997; HAKANEN; PERHONIEMI; TOPPINEN-TANNER, 2008) quanto a 

relação entre IP e PP. Complementarmente, Bakker, Tims e Derks (2012) concluíram 

que funcionários com PP têm maior probabilidade de se utilizarem de estratégias de 

JC para melhorar seus desempenhos. 

Na amostra composta majoritariamente por estudantes de Chinelato, Ferreira 

e Valentini (2015), a dimensão DHJD de JC não foi replicada. Os autores, então, 

reduziram a Escala JCS às dimensões IStrJR, ISocJR e ICJD e atribuíram a diferença 

de resultados em relação ao estudo original (TIMS; BAKKER; DERKS, 2012) à 

ocupação e à experiência. Segundo este grupo de pesquisadores, diferentes 
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ocupações apresentam configurações específicas de recursos e demandas 

(BAKKER; DEMEROUTI, 2007) e JC se manifesta de formas distintas entre 

trabalhadores com maior ou menor experiência e habilidade (BERG; 

WRZESNIEWSKI; DUTTON, 2010). 

Já Petrou et al. (2012), aplicaram a Escala JCS em um estudo diário e 

atestaram que, quando os funcionários experimentavam alta autonomia e alta pressão 

no trabalho, eles se envolviam em maiores buscas por recursos e menores reduções 

de demandas de obstáculos. Assim, este modelo particular propõe basicamente que 

as demandas desafiadoras estão associadas positivamente aos resultados 

motivacionais no trabalho.   

Bakker, Tims e Derks (2012) utilizaram as Escala JCS e PPS para examinar 

o impacto da PP no engajamento e no comportamento JC. Suas conclusões 

demonstram que indivíduos com PP estão mais inclinados a mudar seu ambiente de 

trabalho de maneira proativa e que JC facilita o engajamento e, indiretamente, a 

performance. Isto se dá porque a proatividade alinha demandas e recursos de trabalho 

às habilidades e necessidades do funcionário. 

Bruinsma (2016), por fim, ao verificar a associação positiva em entre JC e o 

engajamento, a performance e a empregabilidade percebida atestou que os 

funcionários percebem as organizações como lugares apropriados para o 

desenvolvimento dos KSAOs (knowledges, skills, abilities and other characteristics – 

conhecimentos, competências, habilidades e outras características). Suas principais 

conclusões, porém, destacam a importância de IStrJR e ICJD para resultados 

positivos do trabalho, especialmente para aqueles com alta competência em 

networking. 
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2.5. Hipóteses do Modelo 

Segundo Frese e Fay (2001), IP é um comportamento de trabalho autoiniciado 

e proativo que supera barreiras para atingir uma meta. Wrzesniewski e Dutton (2001) 

definiram JC como mudanças físicas e cognitivas que o trabalhador realiza de forma 

autônoma e proativa em seu trabalho. IP e JC, portanto, têm características bastante 

semelhantes: são autoiniciados, autônomos e proativos.  

Complementarmente, Bakker, Tims e Derks (2012) verificaram que indivíduos 

com PP têm maior tendência em praticar JC e concluíram que sua característica 

central é o fato do funcionário alterar sua tarefa ou outros atributos de seu trabalho 

por iniciativa própria visando melhor adequá-lo às suas preferências. 

 Ao aplicar as escalas JCS, PPS e de iniciativa pessoal, Tims, Bakker e Derks 

(2012) observaram que tanto IP quanto PP são comportamentos proativos 

conceitualmente relacionados a JC e que há uma relação moderadamente positiva de 

IP e PP em relação a JC. Como sugestão para futuros trabalhos, eles sugeriram a 

aplicação da escala JCS para melhor entendimento dos antecedentes e consequentes 

do JC. 

Considerando, pois, as pesquisas e testes anteriormente realizados e a 

literatura selecionada, o objetivo principal do estudo realizado foi avaliar a influência 

de PP e IP como antecedentes de JC no contexto dos trabalhadores de um banco 

público brasileiro, resultando nas seguintes hipóteses testadas: 

H1: PP influencia positivamente JC, considerando os funcionários do Banco X 

H2: IP influencia positivamente JC, considerando os funcionários do Banco X 
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Testadas as hipóteses, os resultados da análise estatística inferencial foram 

avaliados e comparados em relação a alguns estudos acadêmicos selecionados que 

também utilizaram a escala JCS, conforme descrito no Capítulo 3 - Metodologia. 

 

2.6. Diagrama de Caminho 

O diagrama de caminho facilita a visualização do modelo hipotético do estudo, 

uma vez que exibe todas as hipóteses do modelo de mensuração e do modelo 

estrutural (HAIR et al., 2009). Segue Figura 2 com o diagrama de caminho proposto, 

baseado em Tims, Bakker e Derks (2012), demonstrando os nexos causais entre os 

construtos JC, PP e IP. 

 

 

Figura 2 - Diagrama de Caminho 
Fonte: a autora, com base em Tims, Bakker e Derks (2012). 

 
A traduz graficamente o teste de hipóteses realizado, ou seja, PP e IP como 

variáveis exógenas impactando positivamente JC. Os itens das escalas que 

mensuraram PP, IP e JC estão representados pelos grupos indicadores relacionados 

a cada construto (PP: PP1, PP2, PP3, PP4, PP5 e PP6, por exemplo). 
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Assim sendo, as respostas dos funcionários do Banco X aos itens das 

escalas, após tratamento por meio do software WarpPLS 7.0 possibilitou avaliar a 

probabilidade estatística de rejeição ou não das hipóteses nulas e deduções acerca 

dos fenômenos observados. 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

 

Segundo Bollen (2002), é prática comum entre os seres humanos explicar, 

entender e prever eventos com base em conceitos que não sejam diretamente 

observáveis.  Na psicologia e nas ciências sociais estes conceitos são denominados 

variáveis não observáveis ou variáveis latentes ou construtos (BOLLEN, 2002). As 

variáveis latentes, portanto, representam ideias ou pensamentos amplos sobre 

conceitos abstratos que os pesquisadores estabelecem e se propõem a medir em 

suas produções acadêmicas, segundo Hair e Sarstedt (2019). No presente trabalho, 

estes conceitos abstratos são representados pelo JC, pela PP e pela IP, inicialmente 

propostos por Wrzesniewski e Dutton (2001), Bateman e Crant (1993) e Frese et al. 

(1996), respectivamente. 

O uso científico de variáveis latentes, segundo Bollen (2002) valoriza o 

desenho de pesquisas para testar hipóteses e fornece um grau de abstração que 

permite descrever relações entre uma classe de eventos ou variáveis que 

compartilham algo em comum, em vez de fazer declarações altamente concretas. 

Contudo, devido ao fato das variáveis latentes serem abstratas, é necessário apoiá-

las em variáveis observáveis que presumivelmente tenha  associação com as 

variáveis de interesse teórico (WOLD, 1980). 

As variáveis observáveis da presente pesquisa são descritas por cada um dos 

itens das três diferentes escalas, totalizando 34 indicadores. A variável latente JC é 

mensurada pelos 21 itens da  Escala JCS de Tims, Bakker e Derks (2012), traduzida, 

testada e validada por Chinelato, Ferreira e Valentini (2015). O construto PP é 

mensurado por meio dos seis itens da Escala PPS de Bateman e Crant (1993), 

traduzida, testada e validada por Sousa (2010). Já a variável latente IP é mensurada 
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por meio da Escala de Iniciativa Pessoal (autoavaliação) de por sete itens de Frese et 

al. (1997). Como não foi localizada versão em português, a própria autora da pesquisa 

traduziu esta última escala e a submeteu a um professor nativo no idioma inglês para 

verificação da coerência e da manutenção do sentido original. 

Dentre as técnicas de análise estatística mais utilizadas em pesquisas 

acadêmicas, a modelagem de equações estruturais (MEE) é a mais adequada, 

segundo Hair et al. (2017), pois combina aspectos de análise fatorial e de regressão, 

possibilitando o exame das relações entre variáveis observadas e variáveis latentes e 

das variáveis latentes entre si. A MEE é na verdade uma família de métodos 

estatísticos que estimam relações entre os construtos do modelo e seus indicadores. 

As principais características da MEE, segundo Hair et al. (2009), são: 1) estimação de 

relações de dependências múltiplas e interrelacionadas, 2) habilidade para 

representar conceitos não observados nessas relações e corrigir erro de mensuração 

no processo de estimação e 3) definição de um modelo para explicar o conjunto inteiro 

de relações. 

Há dois tipos básicos de MEE: a baseada em matriz de covariância (MEE-

MC) e a fundamentada em mínimos quadrados parciais (MEE-MQP). A MEE-MC é 

utilizada para confirmar ou rejeitar teorias e realiza essa tarefa determinando quão 

bem o modelo teórico proposto pode estimar a matriz de covariância para o conjunto 

de dados da amostra. Já a MEE MQP é usada basicamente para desenvolver teorias 

em pesquisa exploratória e, para tanto, concentra seu foco na explicação da variância 

das variáveis dependentes ao examinar o modelo (HAIR et al., 2017). Hair, Ringle e 

Sarstedt (2011) afirmam que a MQP é uma técnica de poder estatístico 

comparativamente alto e é particularmente adequada para aplicações que visam à 

construção de previsões ou teorias. Já Hair e Sarstedt (2019) defendem que este tipo 
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de técnica estatística oferece muita flexibilidade para lidar com as inter-relações 

progressivamente mais complexas que povoam os modelos teóricos. 

Na presente análise de dados escolheu-se utilizar a MEE baseada em 

mínimos quadrados parciais (MQP). Esta escolha se baseou nas proposições de Wold 

(1980) quanto às condições de sua aplicabilidade, a saber: 1) capacidade de análise 

causal preditiva da MEE-MQP, 2) complexidade dos problemas explorados e do 

modelo; 3) escassez de conhecimentos teóricos anteriores; 4) desconhecimento 

quanto à normalidade das variáveis observadas e 5) tamanho da amostra 

relativamente ao número de variáveis observadas. Como esta pesquisa busca explicar 

as relações causais entre as variáveis latentes JC, PP e IP, construtos complexos por 

natureza, e não há registro até o momento de pesquisas anteriores avaliando a 

influência do modelo proposto entre profissionais bancários brasileiros, o uso da MEE-

MQP nesta pesquisa se adequa a forma proposta por Wold (1980). Além dos mais, a 

MME-MQP é, segundo Vinzi et al. (2010), uma abordagem de modelagem suave, na 

qual não são necessárias premissas fortes com relação a distribuição, tamanho da 

amostra e escala de medição. 

Por fim, segundo Wold (1980), usar muitas variáveis observáveis gera um rico 

conteúdo empírico de sustentação modelo, favorecendo a precisão do procedimento 

de estimativa da MEE-MQP. A grande quantidade de variáveis observáveis (34 

indicadores, somando-se os itens das três escalas), portanto, reforça a justificativa da 

escolha da MEE-MQP como técnica de análise estatística. 

Segundo Hair et al. (2014), um modelo estimativo de fornece medidas 

empíricas das relações entre os indicadores e os construtos (modelos de 

mensuração), bem como dos construtos entre si (modelo estrutural). A partir dos 

dados da amostra emergem as medidas empíricas que nos permitem comparar a 
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teoria e os modelos estruturais com a realidade. Em outras palavras, podemos 

determinar quão bem a teoria se ajusta aos dados (HAIR; SARSTEDT; et al., 2014). 

Os pesquisadores que usam o MEE-MQP confiam em medidas que indicam 

as capacidades preditivas do modelo para julgar sua qualidade (HAIR; SARSTEDT; 

et al., 2014). Dependendo do tipo de modelo, reflexivo ou formativo, diferentes 

aspectos deverão ser considerados em dois diferentes estágios de avaliação, 

conforme tabela abaixo. 

 
Avaliação do Modelo de Mensuração 

Modelo Reflexivo Modelo Formativo 

✓ Confiabilidade de consistência interna 
(Alpha de Cronbach) 

✓ Validade Convergente 

✓ Indicador de confiabilidade ✓ Colinearidade entre os indicadores 
✓ Validade convergente (Variância Média 

Extraída – VME) 
✓ Significância ou relevâncias das cargas 

externas 
✓ Validade discriminante  

Avaliação do Modelo Estrutural 

✓ Coeficientes de determinação (R²) 
✓ Relevância preditiva (Q²) 
✓ Tamanho e significância dos coeficientes de caminho 
✓ Efeitos dos tamanhos f² 
✓ Efeitos dos tamanhos q² 

Tabela 2 - Avaliação Sistemática dos Resultados da MEE-MQP 
Fonte: Hair et al., 2014 

 

Considerando que o modelo analisado foi classificado como reflexivo, pois os 

construtos latentes são a causa dos indicadores (HAIR et al., 2009) e a abordagem 

recomendada por Hair et al. 2014 na Tabela 5 acima, esta análise se iniciou pelo 

modelo de mensuração.  

Segundo Ringle, Silva e Bido (2014), a análise do modelo de mensuração 

ocorre em dois momentos. Primeiramente se dá o exame conjunto da validade 

convergente e da validade discriminante. Em segundo lugar avalia-se o modelo de 

caminhos.  

Um instrumento de mensuração é considerado de boa qualidade, ou seja, 

válido, quando os indicadores associados a cada variável latente não são confundidos 



40 
 

pelos respondentes com os de outros construtos (HAIR et al., 2009). O critério de 

Fornell-Larcker e o exame das cargas cruzadas é utilizado nos modelos reflexivos 

para avaliar a validade discriminante. Segundo este critério, a raiz quadrada da 

variância de cada variável latente deve ser maior do que qualquer uma das 

correlações envolvendo este mesmo construto (FORNELL; LARCKER, 1981; KOCK; 

LYNN, 2012). A validade convergente é avaliada por meio da observação da variância 

média extraída (VME), que deve ser superior a .50 (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). 

Segundo Kelloway e Day (2014), há pelo menos três questões a serem 

consideradas no tocante a dificuldade no estabelecimento da validade de um 

instrumento de mensuração: 1) a deficiência do construto, 2) a contaminação do 

construto e 3) a variância comum do método. A deficiência ocorre quando o 

instrumento não mensura de forma completa o construto desejado. A contaminação 

se dá quando o instrumento mensura outro construto e não aquele que estava suposto 

mensurar. Já a variância comum do método, ocorre quando parte das relações podem 

ser explicadas pela forma como os dados foram coletados e não pela verdadeira 

interação entre os construtos. Kock (2015) argumenta que a variância comum do 

método pode ocorrer quando, por exemplo, as instruções no topo de um questionário 

influenciam as respostas fornecidas por diferentes entrevistados na mesma direção 

geral ou quando a conveniência social implícita leva os indivíduos a responder 

perguntas de um questionário de uma mesma maneira particular.  

Quanto a confiabilidade do modelo, o alfa de Cronbach é uma estimativa da 

confiabilidade de consistência interna baseada nas intercorrelações das variáveis 

observadas. Esta medida supõe que todos os indicadores são igualmente confiáveis, 

mas a MEE-MQP considera os indicadores de acordo com sua confiabilidade 

individual. Este é, portanto, um critério tradicional que deve ser avaliado de forma 
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complementar pela confiabilidade composta (CC), pois esta considera as distintas 

cargas externas das variáveis observadas.  

Hair et al. (2014) defendem que a avaliação estrutural do modelo em MEE-

MQP deve se dar na seguinte ordem: 1) colinearidade (VIF), 2) significância dos 

coeficientes de caminho, 3) poder explicativo da teoria (R²) , 4) tamanho do efeito dos 

construtos no modelo (f²) e 5) relevância preditiva do modelo e seus efeitos (Q²).  

As análises do modelo de mensuração e do modelo estrutural foram 

realizadas conforme aqui descrito e estão detalhadas a partir do Capítulo V. 

 

3.1.  População e Amostra 

A decisão de analisar uma amostra do tipo não probabilística por conveniência 

se deu em função da homogeneidade da população (funcionários do Banco X), da 

facilidade de acesso, da otimização do tempo dedicado a coleta de dados e da 

ausência de conhecimentos estatísticos sobre este público em relação ao fenômeno 

job crafting. Segundo Oliveira (2001), apesar da superioridade de uma amostra 

probabilística ser incontestável, o custo de sua aplicação, neste caso específico, não 

seria justificável.  

Foi extraída uma amostra de 562 funcionários do Banco X. Contudo, nove 

respostas precisaram ser descartadas por estarem incompletas ou pelo fato de o 

sujeito ter se declarado como aposentado(a). A quantidade final de 553 respondentes 

é considerada adequada para atender às especificidades dos métodos de tratamento 

de dados escolhidos, descritos no item 3. (HAIR et al., 2012; HAIR; GABRIEL; PATEL, 

2014). 

Os questionários descritos no item 3.2. foram administrados pela internet por 

meio de formulário interativo Survey Monkey. O convite foi veiculado via Facebook em 
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grupo exclusivo de funcionários do Banco X com mais de 33 mil membros. Portanto, 

a participação foi voluntária e as respostas, na sua grande maioria, coletadas fora do 

horário de expediente, conforme relatório da ferramenta de pesquisa. 

 

3.2.  Coleta e Tratamento dos Dados 

Foi adotada a pesquisa de survey como técnica de coleta de dados, pois 

Freitas et al. (2000) recomendam seu uso em análises de natureza explicativa ou 

explanatória cujo interesse seja produzir descrições quantitativas de uma determinada 

população. 

A pesquisa survey é um método que envolve o uso de questionários 

padronizados ou entrevistas para coletar dados sobre pessoas e suas preferências, 

pensamentos e comportamentos de maneira sistemática. Sendo muito popular em 

pesquisas quantitativas nas ciências sociais e adequada para estudos que têm 

indivíduos  como unidade de análise (BHATTACHERJEE, 2012).   

Segundo Bhattacherjee (2012), a pesquisa survey é um excelente veículo 

para medir uma ampla variedade de dados não observáveis, ideal para coletar 

remotamente dados sobre uma população grande demais para ser observada 

diretamente, além de ser de natureza discreta, ou seja, o indivíduo pode responder 

conforme sua conveniência. Estes atributos demonstram a adequação do método 

escolhido ao tipo de pesquisa desenvolvido. 

Para o processo de coleta de dados foram empregados quatro questionários 

estruturados e autoadministrados (Tabelas 2 e 3) divididos em dois blocos. O primeiro 

contém 34 questões fechadas, com escala Likert de cinco opções de resposta (1 = 

nunca, 2 = raramente, 3 = algumas vezes, 4 = frequentemente e 5 = sempre). O 

segundo bloco contém uma questão dicotômica, oito questões demográficas e uma 
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afirmativa para atribuição de nota, em escala de 0 a 10. Somados os dois blocos, o 

questionário contém um total de 43 questões.  

O primeiro bloco da coleta de dados é subdividido em três partes. A primeira 

parte do questionário foi inspirada na Job Crafting Scale – JSC (Escala Job Crafting) 

de Tims, Bakker e Derks (2012). Este instrumento avalia o impacto de cada uma das 

quatro dimensões JC por meio de perguntas fechadas, a saber: cinco afirmativas para 

avaliar o construto IStrJR (aumento dos recursos estruturais), seis afirmativas para 

avaliar o construto DHJD (redução das demandas de obstáculo), cinco afirmativas 

para avaliar o construto ISocJR (aumento dos recursos sociais) e, para concluir a 

análise, mais cinco afirmativas para avaliar o construto ICJD (aumento das demandas 

desafiadoras). A Escala JCS está descrita do item 1 ao 21 da tabela 3.  

A segunda parte do questionário tem como base a Escala PPS de Bateman e 

Crant (1993), na versão simplificada de Claes, Beheydt e Lemmens (2005),. 

Instrumento composto de seis afirmativas que têm o objetivo de avaliar 

voluntariedade, persistência, resiliência, satisfação, sucesso e busca por novas 

oportunidades. Os itens de 22 ao 27 da Tabela 3 apresentam as afirmativas da Escala 

PPS. 

Já a terceira parte do questionário é baseada na Escala de Iniciativa Pessoal 

(FRESE et al., 1997), sendo composta de sete itens que visam mensurar a 

proatividade, a resolutividade, a eficiência, a eficácia, a prontidão, a diligência e a 

capacidade inovativa do trabalhador. A Escala de Iniciativa Pessoal corresponde aos 

itens de 28 ao 34 do Tabela 3 apresentada a seguir. 
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Item Código Afirmativa 

1 IStrJR 1* Tento desenvolver as minhas capacidades. 

2 IStrJR 2* Tento me desenvolver profissionalmente. 

3 IStrJR 3* Tento aprender coisas novas. 

4 IStrJR 4* Procuro usar minhas capacidades ao máximo. 

5 IStrJR 5* Decido sozinho como fazer as coisas. 

6 DHJD 1* Procuro fazer com que o meu trabalho seja mentalmente menos intenso. 

7 DHJD 2* Tento garantir que o meu trabalho seja emocionalmente menos intenso. 

8 DHJD 3* 
Gerencio o meu trabalho de modo a minimizar o contato com pessoas cujos 
problemas me afetam emocionalmente. 

9 DHJD 4* 
Organizo o meu trabalho de modo a minimizar o contato com pessoas cujas 
expectativas são irreais. 

10 DHJD 5* Tento não ter que tomar muitas decisões difíceis. 

11 DHJD 6* 
Organizo o meu trabalho de modo a me certificar de que não tenho que me 
concentrar por um período muito longo de uma só vez. 

12 ISocJR 1* Peço ao meu supervisor (superior) para me treinar. 

13 ISocJR 2* 
Pergunto ao meu supervisor (superior) se ele está satisfeito com o meu 
trabalho. 

14 ISocJR 3* Observo meu supervisor (superior) para ter inspiração. 

15 ISocJR 4* Peço aos outros feedbacks sobre o meu desempenho. 

16 ISocJR 5* Peço conselhos aos meus colegas. 

17 ICJD 1* Quando um projeto interessante aparece, me ofereço para participar dele. 

18 ICJD2* 
Se são introduzidos novos procedimentos, sou um(a) dos(as) primeiros(as) a 
aprender sobre eles e testá-los. 

19 ICJD 3* 
Quando não há muito para fazer, vejo isso como uma oportunidade de iniciar 
novos projetos. 

20 ICJD 4* Costumo assumir tarefas extras, embora eu não receba salário extra por elas. 

21 ICJD 5* 
Tento tornar o meu trabalho mais desafiador, procurando examinar as 
relações existentes entre os vários aspectos do mesmo. 

22 PP 1** Se vejo algo que não gosto, tomo as medidas necessárias para corrigi-lo. 

23 PP 2** 
Se acredito em algo, vou em frente, independente da probabilidade de 
sucesso. 

24 PP 3** 
Gosto de ser reconhecido(a) pelo sucesso das minhas ideias, mesmo quando 
elas vão contra a opinião de alguém. 

25  PP 4** Empenho-me em identificar novas oportunidades. 

26 PP 5** Procuro maneiras mais eficazes de fazer as coisas. 

27 PP 6** 
Se acredito numa ideia, nenhum obstáculo me vai impedir de tentar colocá-la 
em prática. 

28 IP 1*** Eu ataco os problemas de forma ativa. 

29 IP 2*** Quando algo dá errado, imediatamente busco uma solução. 

30 IP 3*** Quando há uma chance de me envolver ativamente, eu a aproveito. 

31 IP 4*** Tomo iniciativa imediatamente, mesmo que outros não o façam. 

32 IP 5*** Eu uso rapidamente oportunidades para atingir meus objetivos. 

33 IP 6*** Faço mais do que o que me pedem. 

34 IP 7*** Eu sou particularmente bom/boa em transformar ideias em realidade. 

Tabela 3 - Itens do Questionário - Bloco I 
Fonte: *Tims, Bakker e Derks (2012); **Bateman e Crant (1993); ***Frese et al. (1997). 
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O segundo bloco do questionário contém oito questões demográficas e uma 

questão para atribuição de nota, conforme Tabela 4 a seguir. 

 

Tabela 4 - Itens do Questionário – Bloco II 
 

O item 42 do questionário aborda a atuação do funcionário durante o período 

de isolamento social imposto pela COVID-19. Devido à escassez de estudos 

científicos publicados a respeito do comportamento do corpo funcional dos grandes 

bancos nacionais e estrangeiros e das grandes corporações como um todo na 

adaptação ao home office, as respostas a esta questão em particular serão tratadas 

em artigo futuro sobre o tema COVID-19. 

O item 43, último do questionário, é uma afirmativa para atribuição de nota. 

As respostas coletadas neste item específico foram confrontadas com o resultado 

geral das respostas às Escala JC, PPS e IP e estão apresentadas no subitem 
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“discussão”. No futuro, outros estudos estatísticos poderão ser desenvolvidos a partir 

desta última questão da pesquisa. 

Os resultados da pesquisa foram automaticamente tabulados, 

eletronicamente tratados e formatados para a leitura de dois diferentes softwares 

escolhidos por conveniência. As respostas aos itens das escalas utilizadas (itens de 

1 a 34) foram analisadas por meio de estatística inferencial com a aplicação de 

modelagem de equações estruturais fundamentada em mínimos quadrados parciais 

(MEE-MQP), com auxílio do software WarpPLS 7.0. Já os dados demográficos foram 

analisados através de estatística descritiva com uso do Microsoft Excel Office 365. 

Em uma planilha Excel, as colunas representavam as questões demográficas 

e as linhas as respostas de cada indivíduo. Cada alternativa correspondia um código, 

por exemplo: a primeira coluna identificava o respondente numericamente (de 1 a 

553), a segunda coluna se referia ao sexo, com valor um para masculino e dois para 

feminino; na terceira coluna foram alocadas as respostas acerca das horas 

trabalhadas, com um valor para cada faixa, e assim por diante. Em seguida, os valores 

de cada coluna foram agrupados de acordo com as respostas recebidas, quantificados 

e transformados em valores percentuais. 

A análise estatística inferencial será detalhada no item Metodologia deste 
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CAPÍTULO IV – CONTEXTO DA PESQUISA 

 
4.1. O Banco X 

O Banco X é uma instituição financeira de economia mista que figura entre as 

cinco maiores e mais importantes do país. Seus mais de 95 mil funcionários, como já 

dito anteriormente, ingressam na empresa exclusivamente por meio de concurso 

público, mas têm seus contratos de trabalho regidos pela CLT. A estabilidade no 

emprego e os benefícios vinculados (plano de saúde, plano de previdência próprio, 

bolsas de estudos etc.) não somente atraem candidatos dos mais diversos perfis 

profissionais, como os mantém em seus quadros por longos anos.  

A diversidade é vista no Banco X, segundo seu relatório anual de 2018, como 

estimuladora da produtividade e geradora de sinergia e de empatia entre funcionários 

e clientes. Dentro deste contexto, 2,88% do total dos funcionários se auto declararam 

negros, 20% pardos, 0,18% indígenas e 1,7% portadores de deficiência. Dos que 

ocupam cargo de chefia, apenas 7,25% se declararam negros e 0,28% portadores de 

deficiência. 

O Banco X também declara reconhecer a importância do estabelecimento de 

mecanismos que garantam a equidade de gênero e raça por meio da conscientização, 

da responsabilização e da construção orgânica de representatividade interna. Dentre 

as ações pró-equidade de gênero, por exemplo, são destacadas: licença maternidade 

de 180 dias, licença paternidade de até 15 dias, programas corporativos de ascensão 

com dispositivos de ações afirmativas de gênero, atuação da ouvidoria interna e de 

comitês estaduais de gestão da ética em situações discriminatórias, levantamento e 

acompanhamento estatístico de raça/etnia e gênero de ocupantes de cargos de 

chefia, curso autoinstrucional sobre equidade de gênero e estabelecimento de meta 

corporativa para a nomeação de mulheres como gerentes de agência. Não há registro 
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de ações específicas para maior representatividade de raças ou etnias minoritárias. 

Também não consta no último relatório anual publicado informações quantitativas que 

permitam avaliar a efetividade das ações tomadas no tocante a elevação do efetivo 

de mulheres em níveis hierárquicos superiores ou a punição relativa a atos 

comprovadamente discriminatórios relacionados ao gênero, raça ou etnia. 

Como exemplos de criação de valor em relação à dimensão humana, o Banco 

X informa ter pagado em 2018 R$ 20 bilhões em salários, gratificações, treinamentos 

e demais benefícios. Na dimensão intelectual a instituição reporta ter investido quase 

R$ 73 milhões em treinamentos e mais de R$ 101 milhões em educação corporativa 

sem, contudo, distinguir estes dois componentes. 

A empresa conta com uma universidade corporativa como instrumento de 

disseminação de conhecimento para aprimoramento técnico e comportamental e 

divulgação de ações estratégicas, de cultura organizacional, de bem-estar e de 

valores organizacionais. São mais de 700 cursos online disponíveis em diversos 

formatos e com ambientes colaborativos. São vídeos, podcasts, textos e 

apresentações diversas acessíveis por página da internet ou APP. No ano de 2018 

foram registradas 11.258.757 horas de treinamentos realizadas por todos os 

funcionários. 

Como incentivo à capacitação profissional, a instituição informa conceder 

periodicamente bolsas de estudo em diversos níveis, além de custear cursos de 

preparação e provas de certificações legais, indispensáveis no desempenho de 

determinadas funções, e promover provas de certificações internas sobre temas que 

a empresa julga relevantes. Em 2018 o relatório anual informa que havia 6.650 bolsas 

de estudo em andamento, sendo que 3.783 deste total haviam sido concedidas 
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naquele ano. A saber: 695 de graduação, mais de 2.087 de pós lato sensu, 68 de pós 

stricto sensu e 933 de idiomas. 

Como forma de fomentar a busca por conhecimento e a capacitação 

profissional, o Banco X disponibiliza aos funcionários e suas famílias acesso a 

bibliotecas virtuais e físicas sobre os mais diversos temas, cujos acervos podem ser 

consultados on-line por meio da universidade corporativa. Exemplares das bibliotecas 

físicas podem ser enviados diretamente aos funcionários interessados por 

empréstimo via malote interno.  

O Banco X destaca como ação de estímulo à criatividade um programa que 

incentiva os funcionários de qualquer nível hierárquico a contribuir com soluções 

inovadoras. No ano de 2018, mais de 18 mil ideias foram coletadas e avaliadas para 

posterior implantação. Quatro delas mereceram destaque no relatório anual 2018 por 

terem sido consideradas relevantes para a estratégia corporativa. No entanto, não há 

informação sobre a quantidade de ideias implementadas. 

A empresa também revela preocupação em monitorar anualmente a 

satisfação e o engajamento de seus colaboradores. A satisfação dos funcionários é 

medida desde 2003. Já o engajamento passou a ser avaliado a partir de 2017. O 

instrumento de avaliação, cuja participação é voluntária, é denominado Pesquisa de 

Clima. Trata-se de um questionário eletrônico autoadministrado com escala Likert de 

5 pontos (1 = nunca, 2 = raramente, 3 = algumas vezes, 4 = frequentemente e 5 = 

sempre), acessível individualmente por meio de matrícula e senha em determinado 

período do ano. Em 2018 o resultado da pesquisa identificou 77,6% dos funcionários 

engajados e 83,6% satisfeitos, com uma taxa de resposta de 67,7%.  

As ações de capacitação, de estímulo à criatividade e de acompanhamento 

da satisfação e do engajamento visam o bem-estar do corpo funcional, além da 
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identificação, do desenvolvimento e da retenção de talentos. Adicionalmente, a 

empresa informa estar em andamento um estudo para identificar as causas do 

absenteísmo por meio dos exames anuais de saúde, obrigatórios a todos seus 

funcionários. Para o período compreendido entre os anos de 2019 e 2021 há um plano 

de contratação de uma consultoria externa independente para avaliar a saúde, a 

segurança e o bem estar dos funcionários. 

Todos os funcionários têm seu desempenho avaliado semestralmente por 

meio de uma ferramenta de 360 graus. Ou seja, funcionários se autoavaliam, são 

avaliados pelos seus superiores, seus pares e seus subordinados e avaliam seus 

superiores, seus pares e seus subordinados. Todas as avalições recebidas e emitidas 

têm igual peso na formação do conceito final. Duas dimensões são consideradas: 

competências e metas. Na dimensão competências, as perspectivas financeira, 

clientes, processos internos, aprendizado e crescimento e socioambiental são 

avaliadas. Na dimensão metas, a entrega dos resultados e os prazos pactuados são 

avaliados. O resultado da avaliação de desempenho subsidia programas de 

remuneração variável e ações de capacitação. Em caso de performance insatisfatória 

na função, a avaliação de desempenho pode ser utilizada, a critério da chefia 

responsável, como critério objetivo para perda de cargo comissionado. 

O Banco X demonstra preocupação com a saúde de seu quadro funcional por 

meio da manutenção de plano de saúde de custeio compartilhado com os funcionários 

e campanhas antitabagismo, antidrogas e antialcoolismo. O plano de saúde obedece 

ao modelo de auto gestão e oferece ampla cobertura para cônjuges e filhos menores 

de 24 anos, podendo ainda ser ampliado para demais parentes até o terceiro grau, 

desde que o custeio deste seja integralmente coberto pelo beneficiário. Está 

disponível ainda, para adesão voluntária, uma equipe de atenção primária com médico 
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de família para atendimento integral e personalizado ao funcionário e seus 

dependentes e um sistema de fornecimento de medicação de uso contínuo sem custo 

para o usuário.  

Nos relatórios anuais de desempenho publicados no site do Banco X, constam 

dados estatísticos sobre rotatividade e absenteísmo, mas não há informações sobre 

a taxa de incidência de doenças ocupacionais, tais como o burnout. Há, contudo, uma 

menção a ações que visam minimizar os riscos de problema de saúde, destacando 

estar em curso um estudo do absenteísmo por doença.  

A versão de 2017 de um estudo epidemiológico está disponível para consulta 

no site do plano de saúde dos funcionários do Branco X. Todavia, o perfil avaliado 

inclui apenas a incidência das seguintes condições crônicas: diabetes mellitus, 

hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, obesidade e sobrepeso, comorbidades 

relacionadas ao risco vascular, neoplasias malignas e saúde mental. Deve-se 

destacar que foram analisados apenas dados referentes aos  atendidos pelas equipes 

de atenção primária à saúde. Em dezembro de 2017, este total foi de 181.392 

pessoas, portanto, 26% dos associados ao plano de saúde em questão. O contingente 

de associados é composto por funcionários do Banco X, seus cônjuges e filhos 

menores de 24 anos, ex-funcionários aposentados e seus cônjuges e pensionistas de 

funcionários e ex-funcionários falecidos.   

Apesar do estudo do perfil epidemiológico de 2017 não estar limitado ao 

quadro de funcionários do Banco X, um dado por ele revelado é preocupante. Trata-

se da detecção de 19.498 casos de transtornos neuróticos, transtornos relacionados 

com o estresse e transtornos somatoformes. Ou seja, 10,75% das pessoas 

acompanhadas pelas equipes de atenção primária à saúde, funcionários ou não, 

estavam submetidas a sofrimentos semelhantes aos infringidos pelo burnout. Não é 
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possível, porém, criar uma relação direta entre estes dados estatísticos e a incidência 

de burnout.  

 

4.2. A COVID-19 

Em dezembro de 2019, a Comissão Municipal de Saúde de Wuhan, província 

de Hubei, na China, reportou casos de pneumonia grave (WHO, 2020a). Segundo ZU 

et al. (2020), tratava-se, na verdade, de uma síndrome respiratória aguda grave 

(SRAG ou SARS – Severe Acute Respiratory Syndrome) associada a um novo 

coronavírus. Nas semanas seguintes, as infecções espalharam-se pela China e por 

outros países em todo o mundo. Em 12 de fevereiro de 2020, a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) nomeou esta SRAG como Doença do Coronavírus 2019 

(Coronavirus Disease 2019 - COVID-19) e no dia 11 do mês seguinte a declarou como 

uma pandemia (WHO, 2020a).  

Na quarta-feira de carnaval, dia 26 de fevereiro, o Ministério da Saúde 

divulgou o primeiro caso confirmado de COVID-19 no Brasil (MS, 2020) e, desde 

então, os números de contaminados e de vítimas fatais crescem exponencialmente. 

Dados atualizados em 18 de agosto de 2020 davam conta de mais de 3.3 milhões de 

infectados e 107 mil vítimas fatais (WHO, 2020b).  

Segundo a Mayo Clinic (2020), o risco de sintomas graves e morte é maior 

para pessoas com mais de 65 anos e portadores de doenças pulmonares, doenças 

cardíacas, diabetes, obesidade, transplantados, pacientes renais ou hepáticos 

crônicos e demais pessoas com sistema imunológico debilitado. A estas pessoas, 

convencionou-se chamar de público de risco. 

Diversas empresas nacionais e internacionais, independente do porte, 

adotaram o home office (trabalho remoto em casa) para alguns de seus funcionários 
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como parte da estratégia de evitar o contágio pela COVID-19 (CORREIO 

BRAZILIENSE, 2020; FORBES, 2020). Especificamente no Banco X, foram 

estabelecidas duas formas para o funcionário se habilitar ao trabalho remoto: se 

autodeclarando como pessoa que faz parte do grupo de risco ou como pessoa que 

reside com outra nesta condição.  

Kniffin et al. (2020) destacam a pandemia de COVID-19 afertará alguns 

grupos de trabalhadores mais fortemente do que outros e atribuem estas nuances a 

idade, raça e etnia, gênero ou personalidade. Algumas considerações acerca dos 

possíveis efeitos do isolamento social causado COVID-19 serão apresentadas no 

último capítulo desta dissertação (Considerações Finais), após a análise dos dados. 
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CAPÍTULO V – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
5.1. Resultados 

A Tabela 4 apresenta um resumo dos dados demográficos consolidados a 

partir de uma amostra de 553 funcionários do Banco X. 

Sexo Homem 
27% 

Mulher    
73% 

   

Horas 
Trabalhadas 
por semana 

Até 30h 

32% 

De 31 a 40h 

43% 

Mais de 40h 

25% 

  

Tempo na 
empresa 
atual (anos) 

Menos de 6  

14% 

De 7 a 10  

24% 

De 11 a 15  

31% 

Mais de 16  

31% 

 

Idade (anos) De 18 a 29 

5% 

De 30 a 39 

39% 

De 40 a 49 

37% 

De 50 a 59 

16% 

Mais de 60 

3% 

Nível 
educacional 
(concluído) 

Médio 

6% 

Superior 

26% 

Especialização 

62,3% 

Mestrado 

5,5% 

Doutorado 

0,2% 

Cargo Atual Inicial ou 
caixa 

29% 

Assistente 

25% 

Nível 
Gerencial 

36% 

Direção 

3% 

Demais 
Cargos 

7% 

Local de 
Trabalho 
(região) 

Norte 

4% 

Nordeste 

11% 

Centro Oeste 

17% 

Sudeste 

50% 

Sul 

18% 

Trabalho na 
pandemia por 
COVID-19 

Somente 
na agência 

34% 

Somente em  
home office 

37% 

Home office e 
agência 

12% 

Home office 
e afastado(a) 

10% 

Afastado(a) 

7% 

Tabela 5: Dados Demográficos da Pesquisa 
 

No geral, os dados demográficos emanados da pesquisa apresentam 

similaridades com as informações divulgadas no relatório anual 2018 do Banco X, 

excetuando-se a representatividade por sexo. A amostra aqui analisada apresentou 

73% de público do sexo feminino, contrastando com os 41% informados naquele 

documento.  
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Segundo os responsáveis pela manutenção do grupo do Facebook no qual a 

pesquisa foi veiculada, a quantidade de membros mulheres e homens é equilibrada 

(49% são do sexo feminino). Dos cinco estudos que utilizaram a Escala JCS e que 

aqui foram utilizados como base de comparação, quatro também apresentaram uma 

participação um pouco maior de mulheres (67%, 52%, 68% e 54%), conforme Tabela 

10  ao final do item 5.2. (Discussão). Por outro lado, diversas pesquisa acadêmicas 

acerca do tratamento e análise dados demográficos apresentaram equilíbrio entre o 

quantitativo de homens e mulheres (BRYCE; HAWORTH, 2010; CURTIN; PRESSER; 

SINGER, 2000; MALHOTRA; KROSNICK, 2007; WATSON, 2001). O site americano 

Pew Research Center  (https://www.pewresearch.org/),  especializado em pesquisas 

de opinião pública, também detectou uma diferença de sexo relevante entre os 

usuários da internet. Segundo aquele site, em 2019, 43% dos adultos daquele país 

utilizaram o Facebook como fonte de notícias e, deste quantitativo, as mulheres eram 

maioria (61%) (GRAMLICH, 2019). Não foi possível, porém, determinar o porquê de 

uma participação superior das mulheres tanto na amostra extraída quanto nos demais 

estudos que utilizaram a JCS. 

A despeito de haver mais respondentes mulheres do que homens, a 

distribuição do público em relação às regiões brasileiras, o tempo de casa, a idade, o 

nível educacional e o cargo atual revelaram uma amostra de boa qualidade 

representativa da população de 95 mil funcionários do Banco X. 

Dos dados demográficos apurados, merece destaque o tempo de empresa 

(62% dos funcionários têm mais de 11 anos de casa), o nível educacional (mais de 

94% com escolaridade máxima concluída igual ou superior a graduação), a 

concentração de trabalhadores por região do país (50% na região Sudeste) e a 

https://www.pewresearch.org/
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quantidade de funcionários mantidos integralmente em home office durante a 

pandemia por COVID-19 (37%). 

A análise inferencial dos dados estatísticos iniciou-se pela avaliação das 

cargas cruzadas. Hair et al. (2014) defendem que ao invés de automaticamente 

eliminar os indicadores com carga externa inferior a .70, é preciso avaliar o efeito 

desta remoção na confiabilidade composta (CC) e no Alfa de Cronbach. Feitas estas 

considerações e os ajustes pertinentes, os indicadores remanescentes compõe o 

modelo final ajustado, conforme Tabela 6 a seguir. Como pode ser observado, dos 21 

indicadores iniciais de JC apenas quatro foram mantidos. Assim como quatro dos seis 

inicialmente propostos para a mensuração de PP e seis dos sete propostos para IP. 

 JC PP IP Type (a SE P value 

ICJD1 0.757 0.071 -0.105 Reflect 0.039 <0.001 
ICJD2 0.787 -0.074 0.023 Reflect 0.039 <0.001 

ICJD3 0.761 0.005 -0.119 Reflect 0.039 <0.001 
ICJD5 0.738 0.001 0.206 Reflect 0.039 <0.001 

PP_2 -0.151 0.736 -0.235 Reflect 0.039 <0.001 

PP_4 0.257 0.775 0.175 Reflect 0.039 <0.001 
PP_5 -0.053 0.735 0.171 Reflect 0.039 <0.001 
PP_6 -0.063 0.780 -0.113 Reflect 0.039 <0.001 

IP_1 -0.064 -0.065 0.745 Reflect 0.039 <0.001 
IP_2 -0.237 0.044 0.745 Reflect 0.039 <0.001 
IP_3 0.097 -0.110 0.776 Reflect 0.039 <0.001 
IP_4 0.027 -0.109 0.820 Reflect 0.039 <0.001 
IP_5 0.009 0.109 0.796 Reflect 0.039 <0.001 
IP_7 0.168 0.148 0.709 Reflect 0.039 <0.001 

Tabela 6 - Indicadores Selecionados e Suas Respectivas Cargas Fatoriais em 
Cada Construto 
Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

 
 

Conforme demonstrado na Tabela 7 a seguir, o instrumento de pesquisa 

utilizado, após a eliminação dos indicadores com carga externa inferior a .70 

apresentou qualidade métrica satisfatória para os construtos JC, PP e IP. 
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 JC PP IP  

Confiabilidade Composta (CC) .846 .843 .895 Aceitável >.70 e < .90 
Alfa de Cronbach (α) .757 .751 .858 Aceitável >.70 
Variância Média Extraída (VME) .579 .573 .587 Aceitável >.50 

Validade Discriminante JC PP IP  

JC .761 .566 .651  
PP .566 .757 .700  
IP .651 .700 .756  

Tabela 7 - Confiabilidade e Validade dos Construtos 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Indicadores válidos (validade discriminante e validade convergente) e 

confiáveis (confiabilidade composta e alfa de Cronbach) demonstram que as escalas 

utilizadas têm boa qualidade e não geraram confusão aos respondentes. 

Prosseguimos então para a avaliação estrutural do modelo (HAIR et al., 2009). 

 JC PP IP 

VIF* 1.813 2.046 2.414 
Coeficientes de Caminho (p <.001)  .215 .503 
Erros Padrão por Coeficientes de Caminho  .041 .040 
R2 / R² Ajustado .451/.449   
Tamanho do Efeito (f2)**  .122 .329 
P Valor para Efeitos Totais   <.001 <.001 
Q2  .452    

Tabela 8 - Avaliação Estrutural do Modelo 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 
* valor ideal inferior a 5.000 
**.02 = fraco, .15 médio e .35 grande 

 

O modelo testado apresentou valores adequados de VIF e de coeficientes de 

caminho do modelo estrutural (HAIR; et al., 2014; HENSELER; RINGLE; SINKOVICS, 

2009). O VIF inferior a 5.000, indicou nível adequado de multicolinearidade e ambos 

coeficientes de caminho atingiram nível de significância de 1%. Nota-se, porém, que 

a influência de IP em JC (β→.50, p<.01) foi bastante superior ao de PP (β→.22, p<.01). 

Esta relação entre coeficientes de caminho será analisada com maior profundidade 

no item “Discussão” deste documento. Seguiu-se então a avaliação do poder 

explicativo da teoria proposta. 

O R² expressa o quanto uma determinada teoria explica (ou prevê) uma 

determinada realidade (BHATTACHERJEE, 2012). Para as ciências sociais, um R² a 
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partir de 26% é considerando como de grande efeito (COHEN, 1988). Como a amostra 

analisada apresentou R²=.45, conclui-se que o modelo apresentou poder explanatório 

razoável para a influência positiva de PP e IP em JC. Complementarmente, o tamanho 

do efeito (f²) permite avaliar a variação de R² quando determinado construto exógeno 

é  omitido do modelo, bem como o impacto desta omissão (HAIR et al., 2014). Tanto 

PP quanto IP exibem impactos de médio efeito (f² = .122 e .329, respectivamente) em 

JC. 

Além da magnitude do R² como critério de acuidade preditiva, Hair et al. 

(2014) recomendam examinar o Q² de Stone-Geisser para avaliar a relevância 

preditiva do modelo e consideram que valores superiores a .35 são considerados de 

grande relevância. O valor Q² de .452 atingido pelo modelo proposto indica, pois, sua 

adequada relevância preditiva. 

Considerando as análises do modelo de mensuração e do modelo estrutural 

apresentadas nas Tabelas 7 e 8, conclui-se pela não rejeição das hipóteses 

propostas, a saber: 

 

H1: PP influencia positivamente JC, considerando os funcionários do Banco X 

H2: IP influencia positivamente JC, considerando os funcionários do Banco X 

 

Portanto, o objetivo principal da pesquisa (avaliar a influência de PP e IP sobre 

JC) foi atingido, assim como os intermediários. A saber:  IP exerce maior influência  

em JC do que PP e, quanto às variáveis observadas mais importantes de cada 

construto, segue Tabela 9 com os resultados extraídos da amostra. 
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VO Afirmativa 

ICJD 1 Quando um projeto interessante aparece, me ofereço para participar dele. 

ICJD2 
Se são introduzidos novos procedimentos, sou um(a) dos(as) primeiros(as) a aprender 
sobre eles e testá-los. 

ICJD 3 
Quando não há muito para fazer, vejo isso como uma oportunidade de iniciar novos 
projetos. 

ICJD 5 
Tento tornar o meu trabalho mais desafiador, procurando examinar as relações 
existentes entre os vários aspectos do mesmo. 

PP 2 Se acredito em algo, vou em frente, independente da probabilidade de sucesso. 

PP 4  Empenho-me em identificar novas oportunidades. 

PP 5 Procuro maneiras mais eficazes de fazer as coisas. 

PP 6 Se acredito numa ideia, nenhum obstáculo me vai impedir de tentar colocá-la em prática. 

IP 1 Eu ataco os problemas de forma ativa. 

IP 2 Quando algo dá errado, imediatamente busco uma solução. 

IP 3 Quando há uma chance de me envolver ativamente, eu a aproveito. 

IP 4 Tomo iniciativa imediatamente, mesmo que outros não o façam. 

IP 5 Eu uso rapidamente oportunidades para atingir meus objetivos. 

IP 7 Eu sou particularmente bom/boa em transformar ideias em realidade. 

Tabela 9 - Variáveis Observáveis Mais Importantes da Amostra Testada 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.2. Discussão 

Os dados da pesquisa revelaram uma manifestação diferente do fenômeno 

JC. Em lugar das quatro dimensões originalmente propostas por Tims, Bakker e Derks 

(2012), apenas ICJD manifestou indicadores que conferiram validade e confiabilidade 

ao modelo proposto. 

Na criação e validação da Escala JCS, Tims, Bakker e Derks (2012) já haviam 

apontado uma correlação positiva entre PP (β →.55, p<.01) e IP (β →.61, p<.01) e a 

dimensão ICJD na primeira amostra e uma correlação negativa entre DJHD e IP (β 

→-.17, p<.01) na segunda amostra. Estes padrões de correlações também foram 

observados no presente estudo. Na amostra aqui analisada, porém, as demais 

dimensões JC quando mantidas, afetavam negativamente o modelo de mensuração 

quanto a validade convergente e a validade discriminante. Assim sendo, para fins de 

adequação métrica os indicadores das dimensões IStrJR e DHJD, ISocJR foram 

removidos um a um com a concomitante verificação da adequação das medidas. 
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Somente quando o modelo foi reduzido a quatro indicadores JC da dimensão IDJD, 

quatro de PP e seis de IP (ver Tabela 9), as medidas de validade, confiabilidade e 

capacidade preditiva do modelo proposto atingiram os valores adequados, conforme 

Hair et al.(2014). 

O estudo brasileiro de Chinelato, Ferreira e Valentini (2015) testou e validou 

a Escala JCS e a reduziu às dimensões IStrJR, ISocJR e ICJD. Características 

demográficas daquela amostra, composta basicamente de estudantes de graduação 

e de profissionais em início de carreira, podem ter afetado as respostas dadas aos 

itens que compõem as dimensões IStrJR e ISocJR. A saber: 80,4% dos respondentes 

não havia completado a graduação, a média de idade era de 26.7 anos e a experiência 

profissional estava resumida a uma média de 3.6 anos. Na amostra de funcionários 

do Banco X, apenas 6% não tinham nível superior, 76% tinham entre 30 e 50 anos de 

idade e 62% tinham mais de onze anos de trabalho prestado na mesma empresa. Os 

diferentes perfis dos respondentes das duas pesquisas podem explicar a divergência 

de resultado das dimensões JC nestas duas análises brasileiras que utilizaram a 

Escala JCS. 

Petrou et al. (2012) consideraram apenas três dimensões de JC: buscar 

recursos (IStrJR + ISocJR), buscar desafios (ICJD) e reduzir demandas (DHJD). Eles 

observaram que, nos dias em que os funcionários experimentavam alta autonomia e 

alta pressão no trabalho (ICJD), eles se envolviam mais na busca por recursos (IStrJR 

e ISocJR) e menos na redução das demandas de obstáculo (DHJD).  Petrou et al. 

(2012) concluíram que a busca por desafios (ICJD) resulta no acúmulo de 

experiências de superação que, por sua vez, estimulam ainda mais os funcionários, 

enquanto o comportamento direcionado para a redução de demanda (DHJD) resulta 

em um ambiente menos estimulante. Portanto, a pesquisa com 95 trabalhadores 
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holandeses propõe que os estressores de desafio (ICJD) estão associados 

positivamente aos resultados motivacionais no trabalho. De certa forma, este 

resultado confirma os da pesquisa brasileira em análise, posto que, aqui também os 

553 respondentes evidenciaram a dimensão ICJD como a mais relevante do construto 

JC e DHJD como a menos relevante. 

Bakker, Tims e Derks (2012) concluíram que funcionários com PP eram mais 

propensos a aumentar seus recursos estruturais (IStrJR) e aumentar seus desafios 

(ICJD) e que PP prediz a performance por meio de JC e do engajamento. Os autores 

destacam, porém, que indivíduos geralmente inclinados a serem proativos não terão 

necessariamente uma performance melhor do que seus colegas passivos. À PP é 

preciso somar-se o comportamento proativo no local de trabalho, ou seja, JC. 

Confirma-se assim a conclusão da presente pesquisa de que PP  é antecedente de 

JC. 

Bruinsma (2016) submeteu a Escala JCS a uma análise fatorial confirmatória, 

e, como a dimensão DHJD não apresentou valores significativos, foi removida do 

modelo testado. Além disto, IStrJR e ICJD não apresentaram distinção entre si e seus 

itens passaram a compor uma única dimensão. Para Bruinsma (2016), portanto, JC 

se resume a ISocJR e IStrJR + ICJD. Apesar considerações acerca da Escala JCS se 

limitarem a estas observações, é interessante notar que em dois estudos com 

amostras de características similares (trabalhadores altamente qualificados e 

respostas acolhidas por meio da internet) a dimensão DHJD também não foi manifesta 

e que, a despeito da união com IStrJR, fica clara a relevante influência de ICJD no 

construto JC. 

Os estudos aqui utilizados como base de comparação (BAKKER; TIMS; 

DERKS, 2012; BRUINSMA, 2016; CHINELATO; FERREIRA; VALENTINI, 2015; 
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PETROU et al., 2012; TIMS; BAKKER; DERKS, 2012) não revelam se ocorreu uma 

análise  particularizada de cada dos 21 indicadores JC, se limitando a comentar dados 

amplos sobre as dimensões JC (IStrJR, DHJD, ISocJR e ICJD). 

Como já mencionado, foram realizadas buscas na internet com o uso de 

ferramentas diversas (Google Acadêmico, JSTOR, Elsevier Scopus, Periódicos 

CAPES, Scielo) e, até a aprovação do projeto da presente pesquisa, não havia sido 

localizado estudo publicado com aplicação da Escala JCS e uso de MQP. O uso da 

MEE-MQP na presente pesquisa possibilitou não somente mensurar a influência de 

PP e IP em JC, mas também interpretar, com base em dados empíricos, a relevância 

de cada indicador na amostra analisada . 

A dimensão DHJD da Escala JCS não se manifestou nesta pesquisa e em 

nenhum dos cinco estudos utilizados como base comparativa (BAKKER; TIMS; 

DERKS, 2012; BRUINSMA, 2016; CHINELATO; FERREIRA; VALENTINI, 2015; 

PETROU et al., 2012; TIMS; BAKKER; DERKS, 2012). A estratégia JC de reduzir 

demandas abrange comportamentos que visam minimizar aspectos emocionais, 

mentais e físicos do trabalho, reduzindo o volume de trabalho e os possíveis impactos 

na vida particular do funcionário (DEMEROUTI; BAKKER, 2014). Considerando o 

público pesquisado ter sido composto exclusivamente por bancários, as demandas de 

obstáculo podem ser representadas pela burocracia, por atendimentos que 

demandem envolvimento emocional ou ainda pela falta do adequado conhecimento 

técnico. Segundo Tims, Bakker e Derks (2013) há duas possíveis explicações para 

este resultado: os funcionários podem não sentir necessidade de reduzir demandas 

de obstáculo ou terem relutado em reportar tal comportamento por sentirem que o 

mesmo seria considerado com socialmente indesejável. 
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Os indicadores da dimensão IStrJR versam sobre o desenvolvimento de 

capacidades, treinamento e aprendizado e os da dimensão ISocJR sobre 

comunicação e feedback entre pares e superiores (ver Tabela 2). Bakker e Demerouti 

(2007) destacam que o papel que demandas e recursos desempenham em uma 

determinada organização dependem das características específicas do trabalho. 

Podemos concluir, portanto, que o fato das dimensões IStrJR e ISocJR não terem sido 

manifestas de forma relevante na análise estatística pode refletir a rotina estressante 

e o volume excessivo de trabalho da classe profissional dos bancários (TOIVANEN et 

al., 1993), indicar haver um conflito de interesses empregador-empregado no tocante 

a capacitação (SCORSOLINI-COMIN; RUWER, 2010) e sinalizar quer a  comunicação 

entre pares e superiores é insuficiente ou ineficiente (PAIVA, 2005). 

Pesquisas anteriores concluíram que o aumento de demandas desafiadoras 

têm efeitos benéficos no bem-estar (DEMEROUTI; BAKKER, 2014; TIMS; BAKKER; 

DERKS, 2012, 2013) e que o acúmulo de experiências de superação serve de 

estímulo para o enfrentamento de novos desafios (PETROU et al., 2012). A 

manifestação da dimensão ICJD com grande relevância estatística é bastante 

coerente frente às altas demandas de trabalho enfrentadas e a resiliência já 

demonstrada pelos profissionais bancários (JINKINGS, 2000, 2003; MÁXIMO et al., 

2011; WESTMAN, 1992). 

Um destaque especial merece ser dado aos indicadores IStrJR5 (decido 

sozinho como fazer as coisas), ISocJR1 (peço ao meu supervisor para me treinar) e 

ISocJR5 (peço conselhos aos meus colegas), que no exame inicial de cargas 

cruzadas (com o modelo completo de 34 indicadores) apresentaram valores abaixo 

de .50 (.335, .356 e .328, respectivamente). Estes resultados parecem refletir 

características específicas da categoria profissional dos bancários, tais como pressão 
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do tempo, demanda excessiva de trabalho (GIGA; HOEL, 2003), elevado nível de 

competição interna (TOIVANEN et al., 1993) e pouca autonomia decisória 

(WESTMAN, 1992). 

A necessária remoção dos indicadores PP1 (se vejo algo que não gosto, tomo 

as medidas necessárias para corrigi-lo),  PP3 (gosto de ser reconhecido(a) pelo 

sucesso das minhas ideias, mesmo quando vão contra a opinião de alguém) e IP6 

(faço mais do que o que me pedem) para adequação do modelo, também podem ser 

manifestações da percepção de pouca autonomia do trabalhador bancário 

(WESTMAN, 1992).  

A presente pesquisa confirmou o estudo inicial de criação e validação da 

Escala JCS (TIMS; BAKKER; DERKS, 2012) acerca da correlação positiva entre PP 

e IP no comportamento JC. Ocorre, porém, que enquanto naquele estudo a correlação 

era bastante similar (PP→JC .55 e IP→JC .60), na amostra aqui analisada os 

resultados revelam maior influência de IP em JC (IP→JC .50) do que PP em JC (PP→ 

.22). Além das possíveis diferenças culturais entre o comportamento do europeu e do 

brasileiro em relação ao trabalho (CHINELATO; FERREIRA; VALENTINI, 2015), 

características específicas da categoria profissional dos bancários e da cultura 

organizacional podem ter exercido influência no maior impacto da IP no JC. 

Ademais, diferenças conceituais entre os construtos PP e IP reforçam a 

relevância deste último sobre JC. Pois, enquanto Bateman e Crant (1993) definem PP 

como uma tendência relativamente estável de alterar o ambiente, Fay e Frese (2001) 

defendem que IP é uma síndrome comportamental que resulta na abordagem ativa 

do sujeito em relação ao atingimento de metas, cumprimento de tarefas e persistência 

na superação de barreiras e contratempos. Esta é uma descrição perfeita do perfil 
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desejável do profissional bancário, mencionada frequentemente nos processos de 

seleção interna para evolução hierárquica do Banco X. 

Bakker, Tims e Derks (2012) já haviam concluído também que não é PP em 

si que prediz a performance, e sim a transformação desta em ação. E exemplificam 

dizendo que os gerentes nem sempre estão disponíveis, por isso, é importante que 

os funcionários mobilizem suas próprias demandas e recursos por meio de um 

comportamento proativo de JC. Leia-se: por meio da IP. 

Segundo Tims, Bakker e Derks, a correlação negativa entre DHJD e IP é 

justificável, pois o foco em tomar iniciativa imediatamente geralmente acarreta a 

geração de mais trabalho, tornando menos provável que haja redução de demandas. 

Ou seja: quem tem elevada IP aumenta suas próprias demandas, tanto desafiadoras 

(ICJD) quanto de obstáculo (DHJD). Complementando este entendimento, Petrou et 

al. (2012) destacam que, quando um trabalho é exigente demais, as demandas não 

são mais vistas como desafios, e reduzi-las pode ser um mecanismo necessário para 

preservar a saúde.
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Referência Amostra X 
% de 

mulheres 

Tipo de 
Amostra 

Público-alvo 
e local da 
pesquisa 

Objetivo Tempo de 
Casa (anos) 

Escolaridade 

(>ou = graduação) 

Resultados das Análises das Escalas 

TIMS; BAKKER; DERKS, 2012 n = 414, 
67% e  

n = 201, 
52%  

Não 
probabilística 

por 
conveniência 

Trabalhadores 
de diversas 
empresas; 
Holanda 

Avaliar o 
impacto de PP, 
IP e cinismo em 

JC 

Média de 8 70% • IStrJR, DHJD, ISocJR e ICJD 
positivamente relacionadas a PP; 

• DHJD negativamente relacionada a IP. 

BAKKER; TIMS; DERKS, 2012 n = 190, 
65% 

Não 
probabilística 

por 
julgamento 

 

Trabalhadores 
de diversas 
empresas: 
Holanda 

Avaliar o 
impacto de PP 
em JC e deste 
na performance 

Média de 6 57,7% • IStrJR e ICJD positivamente relacionada a 
PP; 

• PP resulta em melhor performance, 
somente se houver comportamento 
proativo; 

• PP é antecedente de JC. 

PETROUT et al., 2012 n = 95, 
68% 

Não 
probabilística 

por 
conveniência 

Trabalhadores 
de diversas 
empresas; 
Holanda 

Examinar a 
ocorrência diária 

de JC 

NÃO 
INFORMADO 

NÃO INFORMADO • Quanto maior a autonomia e a pressão, 
mais IStrJR e ISocJR se manifestam; 

• ICJD resulta no acúmulo de experiências 
de superação; 

• ICJD se relaciona positivamente à 
motivação; 

• DHJD resulta em um ambiente menos 
estimulante. 

CHINELATO; FERREIRA; 
VALENTINI, 2015 

n = 491, 
54,2% 

Não 
probabilística 

por 
conveniência 

Universitários; 
Brasil 

Validar a Escala 
JCS no Brasil 

Média de 3.6 19,6% • Somente as dimensões IStrJR, ISocJR e 
ICJD  de JC foram manifestas; 

• A experiência de trabalho e a escolaridade 
influenciam os resultados das escalas 

BRUINSMA, 2016 n = 353, 
27% 

Não 
probabilística 

por 
conveniência 

Trabalhadores 
de diversas 
empresas; 
Holanda 

Examinar o 
impacto de JC 
em relação ao 

engajamento, a 
empregabilidade 

percebida e a 
performance 

69% > 10 
anos 

89,2% • DHJD removida da Escala JCS por ser 
considerada irrelevante; 

• Escala JCS de dimensão única (IStrJR + 
ISocJR + ICJD); 

• Tem melhor performance quem tem alta 
competência em networking e manifesta 
maior IStrJR e ICJD. 

Esta pesquisa n = 553, 
73% 

Não 
probabilística 

por 
conveniência 

Funcionários 
do Banco X, 

Brasil 

Avaliar a 
influência de PP 

e IP como 
antecedentes de 

JC 

72% > 11 
anos * 

94% • PP e IP são antecedentes de JC; 

• Maior influência de IP sobre JC; 

• A estabilidade no emprego afeta o tempo 
de casa e a escolarização, que, por sua 
vez, impactam a manifestação de JC 
concentrada na dimensão ICJD. 

* Os dados demográficos relativos ao tempo de casa foram acolhidos por faixas, conforme Tabela 4; 

Tabela 10 – Quadro Comparativo de Estudos que Utilizaram a Escala JCS 
Fonte: Dados da pesquisa 
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CAPÍTULO VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como objetivo principal avaliar a influência da 

personalidade proativa (PP) e da iniciativa pessoal (IP) no comportamento de job 

crafting (JC), no caso dos funcionários do Banco X. Para o atingimento deste objetivo 

foi utilizada como técnica de análise estatística a MEE-MQP devido a sua capacidade 

causal preditiva e três diferentes instrumentos de pesquisa: a Escala JCS (TIMS; 

BAKKER; DERKS, 2012), a Escala PPS (BATEMAN; CRANT, 1993) e a Escala de 

Iniciativa Pessoal (FRESE et al., 1997). 

Os resultados obtidos identificaram haver correlação positiva da 

personalidade proativa (PP) e da iniciativa pessoal (IP) em relação ao job crafting (JC), 

confirmando achado anterior de Tims, Bakker e Derks (2012). A amostra analisada 

apresentou preponderância da influência de IP sobre JC com significância estatística 

(PP → JC = .22; p <.01 e IP → JC = .50; p <.01), razoável poder explanatório (R² = 

.45) e adequada relevância preditiva (Q² = .45). Concluiu-se, portanto, pela não 

rejeição de H1 (influência positiva de IP em JC) e de H2 (influência positiva de PP em 

JC). Ou seja, quanto mais o indivíduo manifesta características de iniciativa pessoal 

(IP) e de personalidade proativa, maior a probabilidade de ter comportamentos de job 

crafting (JC). Este resultado corrobora as hipóteses do modelo proposto, para a 

amostra estudada. 

Para que fosse atestada a validade e confiabilidade dos instrumentos de 

pesquisa, no exame de cargas cruzadas os 34 indicadores iniciais (Tabela 3) foram 

reduzidos a 14 (Tabela 6). Os indicadores remanescentes da Escala JCS descrevem 

os respondentes como sujeitos desejosos de aprender e de enfrentar novos desafios 

e novos projetos (ICJD2, 3, 1 e 5), perfil alinhado a visão de proatividade no exercício 
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do JC, descrita por Berg, Wrzesniewski e Dutton (2010). Quanto aos antecedentes de 

JC, Bakker, Tims e Derks (2012) já haviam concluído que funcionários com PP têm 

maior probabilidade de manifestar o fenômeno JC mobilizando suas próprias 

demandas e recursos por meio de um comportamento proativo. Segundo Frese e Fay 

(2001), IP é manifesta por meio de comportamento proativo, confirmando assim a 

maior influência de IP sobre JC. 

Os dados revelaram que, no caso do Banco X, a estabilidade no emprego 

reduziu drasticamente o turnover (62% dos funcionários têm mais de onze anos na 

mesma empresa). Com o tempo de casa, naturalmente, ocorre a aquisição de 

conhecimento técnico e a escolarização (94% dos respondentes afirmaram ter 

escolaridade igual ou superior a graduação), como forma de atender aos pré-

requisitos estabelecidos para a ascensão hierárquica (71% dos respondentes já 

haviam passado dos cargos iniciais da empresa). Este conjunto de peculiaridades por 

sua vez, impactou diretamente a manifestação do fenômeno JC concentrada na 

dimensão ICJD, revelando comportamentos característicos de indivíduos com 

elevada IP. Estas informações são relevantes para que as empresas possam 

considerar políticas internas de estabilidade no emprego combinadas com a adoção 

de incentivos de escolarização e de regras de encarreiramento como forma de 

redução do turnover e dos custos decorrentes da seleção, contratação, treinamento e 

adaptação de novos colaboradores. 

É interessante perceber que os respondentes não consideraram a carência 

de recursos sociais (ISocJR) e de recursos estruturais (IStrJR) como relevantes no 

contexto do JC e que demonstraram interesse por novos projetos e tarefas extras. 

Este comportamento pode ser característico dos bancários, por serem profissionais 

que em geral manifestam comportamentos competitivos ou revelar a força da cultura 
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organizacional na transformação do comportamento do indivíduo. Em agosto de 2018 

o Banco X distribuiu três ações a cada empregado em uma ação de endomarketing.  

A ideia era transformar em acionista cada um dos seus 98 mil funcionários e assim  

incentivar a “postura de dono”. A partir das informações aqui divulgadas, empresas 

dos mais diversos ramos podem refletir sobre o perfil de seus funcionários e sobre a 

cultura organizacional como instrumento promotor de inovação, transformador de 

comportamentos e gerador de engajamento. 

Ao Banco X, especificamente, este trabalho deseja contribuir com reflexões 

acerca da atual estratégia de capacitação. Muito embora seu Relatório Anual 2018 

mencione um total de 11.258.757 horas aula totais ministradas, 99,8% de 

colaboradores treinados e 116,20 horas de formação profissional por funcionário, os 

resultados da pesquisa fazem emergir uma outra realidade. Na prática, os 

respondentes revelaram dificuldades em conciliar o treinamento obrigatório, visando 

o atingimento de metas e a geração de estatísticas de treinamento divulgadas pelo 

Banco X, e a percepção do real desenvolvimento de suas capacidades. O fato de a 

imensa maioria dos cursos ser oferecida de forma on-line na universidade corporativa 

do Banco X, reduz o contato entre os membros das diferentes equipes de trabalho, 

inviabiliza a troca de experiências gerada em sala de aula real e o feedback, 

impactando negativamente os recursos sociais (ISocJR). É recomendável que o 

Banco X busque formas alternativas de treinamento que permitam a interação entre 

os funcionários de diferentes equipes, ainda que a distância (Microsoft Teams ou 

Skype, por exemplo). 

Sendo a maior amostra já registrada com uso da JCS (n=553), esta pesquisa 

contribui com dados empíricos atualizados para a consolidação da literatura de 

administração de empresas, gestão de pessoas e de psicologia do trabalho ao 
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confirmar serem PP e IP antecedentes de JC (DEMEROUTI; BAKKER, 2014; TIMS; 

BAKKER; DERKS, 2012), considerando os funcionários do Banco X.  Aqui também 

se destaca a necessidade de atualização do modelo proposto por Tims, Bakker e 

Derks (2012) de forma a abranger variáveis demográficas moderadoras, tais como, 

tempo de casa e escolaridade, posto que ficou clara a influência destas nos resultados 

obtidos.  

É recomendável a realização de estudos acadêmicos que proponham 

intervenções JC adaptadas ao contexto nacional e que estes funcionem como uma 

forma gratuita de treinamento informal aplicadas no próprio local de trabalho e 

direcionadas a demandas específicas de recursos, conforme proposto por Petrou et 

al. (2012). 

Este estudo apresenta limitações quanto ao método aplicado, a amostra e a 

experiência da pesquisadora. Uma das limitações é a impossibilidade de apurar por 

meio de método quantitativo se os resultados obtidos foram afetados por deficiência 

ou contaminação dos instrumentos de pesquisa ou pela variância comum do método. 

Outra limitação diz respeito a técnica estatística utilizada (MEE-MQP), que não 

permite confirmar ou testar teorias. Também não é possível generalizar os resultados 

para as demais categorias profissionais e nem mesmo para outras instituições 

financeiras que tenham características diversas de um banco público. Adicionalmente, 

sendo este o segundo trabalho de pesquisa quantitativa da autora e considerando sua 

falta de conhecimento profundo em estatística inferencial, as análises e conclusões 

apresentadas podem carecer da profundidade desejável de estudos acadêmicos de 

grande impacto. 

É de fundamental importância que as conclusões aqui apresentadas sejam 

investigadas em amostra semelhante por meio de abordagem qualitativa com o 
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objetivo desenvolver descrições ricas e densas sobre os construtos avaliados, a fim 

de ampliar a discussão e a compreensão sobre os fatos (KELLOWAY; DAY, 2014). 

Estudos futuros podem ainda analisar amostras de profissionais de outras 

categorias e com nível educacional inferior a graduação, a fim de verificar se há 

diferença na manifestação do fenômeno JC e se as escalas utilizadas se adequam ao 

público quanto a clareza. Pode ser útil também avaliar se a extensão do questionário 

aplicado (43 itens) afeta o resultado em amostras de público sem graduação e em 

camadas inferiores do extrato social.  

Adicionalmente, há que se observar que a análise do mesmo fenômeno a 

partir de diferentes perspectivas é sempre enriquecedora. Portanto, a aplicação de 

outras técnicas estatísticas, como a MEE-MC e a regressão logística, certamente 

contribuirão para ampliar a discussão acerca dos construtos JC, PP e IP e gerar 

insights sobre suas ocorrências. 

Interpretando os itens remanescentes das escalas utilizadas (ver Tabela 9) é 

possível descrever os funcionários do Banco X acessados nesta amostra como 

sujeitos desejosos de aprender e de enfrentar novos desafios e novos projetos (ICJD1, 

ICJD2, ICJD3, ICJD 5, PP4, IP3 e IP7), resilientes (PP2, PP6 e IP2), eficazes e 

eficientes (PP5, IP1, IP3, IP4 e IP5). Este resultado pode ser atribuído ao alinhamento 

do funcionário ao perfil desejável do bancário ou ao fato de pessoas com tais 

características estarem mais dispostas a investirem tempo neste tipo de pesquisa. 

Segundo Berg, Dutton e Wrzesniewski (2013), o JC é um fenômeno 

dinâmico que sofre influência do tempo. É preciso, pois, investigar se o 

comportamento relatado pelos respondentes foi afetado pelo momento em que os 

dados foram coletados, já que a pesquisa se deu durante o período de isolamento 

social imposto pela pandemia de COVID-19. Naquele contexto, 37% dos 
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respondentes declararam estar 100% do tempo em home office e 34% afirmaram 

estar trabalhando normalmente nas agências. As equipes de trabalho, portanto, foram 

fragmentadas pelo distanciamento social imposto, as residências adaptadas para o 

exercício do trabalho remoto e os postos de atendimento presencial aos clientes 

contingenciados. Certamente os respondentes  tiveram suas vidas afetadas pela 

pandemia, mas em que medida as respostas dadas também o foram é um 

questionamento pertinente. Segundo Kniffin et al. (2020), eventos extremos, como a 

pandemia por COVID-19, muitas vezes fornecem janelas para identificar e 

compreender dinâmicas importantes, mas não necessariamente visíveis em 

condições normais e, portanto, ainda é cedo para saber quais impactos de longo prazo 

do isolamento social e dos protocolos de distanciamento físico para os funcionários. 

Cabe aqui também refletir o quanto o JC foi utilizado pelo funcionário na 

adaptação aos diferentes cenários contemporâneos impostos pela COVID-19 e 

reconhecê-lo como um comportamento instintivo e natural.  Além de ser esta a única 

opção para os gerentes, é também uma rica oportunidade de maximizar o potencial 

da equipe e de alcançar vários resultados positivos organizacionais (PETROU et al., 

2012). 

 

  



73 
 

REFERÊNCIAS 

BACEN. Fintechs - Aumento da concorrência no mercado de crédito. Disponível 
em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/fintechs>. Acesso em: 30 nov. 
2019.  

BAKKER, A. B. Towards a multilevel approach of employee well-being. European 
Journal of Work and Organizational Psychology, v. 24, n. 6, p. 839–843, 2015. 

BAKKER, A. B.; DEMEROUTI, E. Job Demands-Resources Theory : Taking Stock and 
Looking Forward. Journal of Occupational Health Psychology, v. 1, n. 2016, 2016. 

______. Job Demands-Resources Theory. Work and Wellbeing: Wellbeeing: A 
Complete Reference Guide, v. III, p. 1–28, 2014. 

______. The Job Demands-Resources model: State of the art. Journal of Managerial 
Psychology, v. 22, n. 3, p. 309–328, 2007. 

BAKKER, A. B.; LEITER, M. P. (Org.). Work Engagement - A Handbook of Essential 
Theory and Research. East Sussex: Psychology Press, 2010.  

BAKKER, A. B.; TIMS, M.; DERKS, D. Proactive personality and job performance: The 
role of job crafting and work engagement. Human Relations, v. 65, n. 10, p. 1359–
1378, 2012. 

BARROS, E. M. C. Estabilidade, Serviço Público e Transformações do Mundo 
Laboral: Articulações a Partir da Experiência dos Servidores do Poder Judiciário 
do Ceará. 2012. 96 f. Universidade Federal do Ceará, 2012.  

BATEMAN, T. S.; CRANT, J. M. The proactive component of organizational behavior : 
a measure and correlates. Journal of Organizational Behavior, v. 14, n. August 
1992, p. 103–118, 1993. 

BERG, J. M. et al. Job Crafting Exercise. Michigan - Ross School of Business, 2008. 

BERG, J. M.; DUTTON, J. E.; WRZESNIEWSKI, A. Job crafting and meaningful work. 
In: DIK, J. B.; BYRNE, Z. S.; STEGER, M. F. (Org.). . Purp. Mean. Work. Washington, 
DC: American Psychological Association, 2013. p. 81–104.  

______. What is job crafting and why does it matter? Michigan - Ross School of 
Business, p. 1–8, 2008. 

BERG, J. M.; GRANT, A. M.; JOHNSON, V. When callings are calling: Crafting work 
and leisure in pursuit of unanswered occupational callings. Organization Science, v. 
21, n. 5, p. 973–994, 2010. 

BERG, J. M.; WRZESNIEWSKI, A.; DUTTON, J. E. Perceiving and responding to 
challenges in job crafting at different ranks: When proactivity requires adaptativity. 
Journal of Organizational Behavior, v. 31, p. 158–186, 2010. 

  



74 
 

BERGER, S. Introduction. In: GROUP, Routledge Taylor & Francis (Org.). . Soc. 
Democr. Work. Cl. Ninet. Twent. Century Ger. London and New York: [s.n.], 2013. 
p. 1689–1699.  

BERLYNE, D. E. Arousal and reinforcement. Nebraska Symposium on Motivation, 
v. 15, p. 1–110, 1967. 

BHATTACHERJEE, A. Social Science Research Principles, Methods, and 
Practices. Tampa: University of South Florida, 2012. Disponível em: 
<https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=oa_textb
ooks>.  

BIGGS, M. Strikes as Sequences of Interaction: The American Strike Wave of 1886. 
Social Science History, v. 26, n. 3, p. 583–617, 2002. 

BOLLEN, K. A. Latent Variables in Psychology and the Social Sciences. Annual 
Review of Psychology, v. 53, p. 605–634, 2002. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde Síndrome de Burnout : o que é , quais 
as causas , sintomas e como tratar. Disponível em: <http://www.saude.gov.br/ 
saude-de-a-z/saude-mental/sindrome-de-burnout>. Acesso em: 20 nov. 2019.  

BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. SECRETARIA DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL. Mantida indenização a bancário aposentado aos 31 
anos por síndrome de burnout. Disponível em: <http://www.tst.jus.br/noticia-
destaque/-/asset_publisher/NGo1/content/id/24425668>. Acesso em: 2 maio 2020.  

BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Relatório Geral da Justiça do 
Trabalho. . [S.l: s.n.], 2018. Disponível em: <www.tst.jus.br/estatistica>. 

BRASIL, Presidência da República. Emenda Constitucional no 19. . [S.l: s.n.], 1998. 

BRUINSMA, J. A. Outcomes and Effectiveness of Job Crafting - The relationship 
between job crafting, career competencies and positive work outcomes. 2016. 
Universiteit Utrecht, 2016.  

BRYCE, J.; HAWORTH, J. Wellbeing and flow in sample of male and female office 
workers. Leisure Studies, v. 21, n. October 2014, p. 249–263, 2010. 

CHINELATO, R. S. C.; FERREIRA, M. C.; VALENTINI, F. Evidence of validity of the 
job crafting behaviors scale. Paidéia, v. 25, n. 62, p. 325–332, 2015. 

CLAES, R.; BEHEYDT, C.; LEMMENS, B. Unidimensionality of abbreviated proactive 
personality scales across cultures. Applied Psychology: An International Review, 
v. 54, n. 4, p. 476–489, 2005. 

COHEN, J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. second ed. 
New York: Lawrence Erlbaum Associates, 1988.  

  



75 
 

CORREIO BRAZILIENSE. Coronavírus : combate à Covid-19 impõe home office 
como precaução. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app 
/noticia/cidades/2020/03/16/interna_cidadesdf,834491/coronavirus-combate-a-covid-
19-impoe-home-office-como-precaucao.shtml>. Acesso em: 19 ago. 2020.  

CRANT, J. M. Proactive Behavior in Organizations. Journal of Management, v. 26, 
n. 3, p. 435–462, 2000. 

CSIKSZENTHMIHALY, M. Flow. New York: Harper Collins Publishers, 1990.  

CURTIN, R.; PRESSER, S.; SINGER, E. The Effects of Response Rate Changes on 
the Index of Consumer Sentiment. Public Opinion Quaterly, v. 64, n. February, p. 
413–428, 2000. 

DEMEROUTI, E. et al. From mental strain to burnout. European Journal of Work and 
Organizational Psychology, v. 11, n. 4, p. 423–441, dez. 2002. 

______. The job demands-resources model of burnout. Journal of Applied 
Psychology, v. 86, n. 3, p. 499–512, 2001. 

DEMEROUTI, E.; BAKKER, A. B. Job Crafting. In: PEETERS, Maria C.W.; DE 
JONGE, Jan; TARIS, Toon W. (Org.). . An Introd. to Contemp. Work Psychol. 
Chichester: John Wiley & Sons, Ltd, 2014. p. 414–433.  

DEVOTTO, R. P.; FREITAS, C. P. P.; WECHSLER, S. M. The role of job crafting on 
the promotion of flow and wellbeing. Revista de Administracao Mackenzie, v. 21, n. 
1, p. 1–24, 2020. 

DIEESE. A inovação tecnológica recente no setor financeiro e os impactos nos 
trabalhadores - Nota Técnica 184. . São Paulo: [s.n.], 2017. Disponível em: 
<https://www.dieese.org.br/notatecnica/2017/notaTec184TecnologiaBancaria.pdf>. 

______. A saúde dos índices do trabalhador - Nota Técnica 162. . São Paulo: [s.n.], 
2016. Disponível em: 
<https://www.dieese.org.br/notatecnica/2016/notaTec162Saude.pdf>. 

______. Desempenho dos Bancos em 2018 - Lucro dos cinco maiores bancos 
do país atinge R$ 86 bilhões, com alta de 16% em relação a 2017. . São Paulo: 
[s.n.], 2019. 

FAY, D.; FRESE, M. The Concept of Personal Initiative: An Overview of Validity 
Studies. Human Performance, v. 14, n. 1, p. 97–124, 2001. 

FEBRABAN. Censo da Diversidade 2014. . São Paulo: [s.n.], 2014. Disponível em: 
<https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Censo da Diversidade 
2014 - Apresentacao Final - 03-11-14.pdf>. 

______. Digitalização de documentos traz oportunidades e desafios para os 
bancos. Disponível em: <https://portal.febraban.org.br/noticia/3068/pt-br>. Acesso 
em: 30 nov. 2019.  

  



76 
 

FORBES. The Home Office Deduction 2020 In Time Of Coronavirus. Disponível 
em: <https://www.forbes.com/sites/davidrae/2020/05/06/home-office-deduction-2020 
/#6b23dd597f75>. Acesso em: 19 ago. 2020.  

FORNELL, C.; LARCKER, D. F. Evaluating Structural Equation Models with 
Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, v. 
18, n. 1, p. 39, 1981. 

FREITAS, H. et al. O método de pesquisa survey_Freitas et al 2000.pdf. Revista de 
Administração, v. 35, n. 3, p. 105–112, 2000. 

FRESE, M. et al. Personal Initiative at Work: Differences Between East and West 
Germany. Academy of Management Journal, v. 39, n. 1, p. 37–63, 1996. 

______. The concept of personal initiative: Operationalization, reliability and validity in 
two German samples. Journal of Occupational and Organizational Psychology, v. 
70, p. 139–161, 1997. 

FRESE, M.; FAY, D. Personal initiative: An active performance concept for work in the 
21st century. Research in Organizational Behavior, v. 23, p. 133–187, 2001. 

GAMST, F. (Org.). Meanigs of Work Considerations for the twenty-first century. 
Albany: State University of New York, 1995.  

GARDNER, D. G. Activation Theory and Task Design. An Empirical Test of Several 
New Predictions. Journal of Applied Psychology, v. 71, n. 3, p. 411–418, 1986. 

______. An Empirical Test of Activation Theory-Based Predictions. Academy of 
Management Proceedings, v. 1982, n. 1, p. 136–140, 1982. 

GAULEJAC, V. Gestão como Doença Social - Ideologia, poder gerencialista e 
fragmentação social. São Paulo: Editora Ideias e Letras, 2017.  

GIGA, S. I.; HOEL, H. SECTORAL ACTIVITIES PROGRAMME Working Paper 
Violence and stress at work in financial services. n. October, 2003. Disponível em: 
<www.ilo.org/publns>. 

GRAMLICH, J. 10 facts about Americans and Facebook. Disponível em: 
<https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/05/16/facts-about-americans-and-
facebook/>. Acesso em: 23 ago. 2020.  

HACKMAN, J. R.; OLDHAM, G. R. Motivation through the design of work: test of a 
theory. Organizational Behavior and Human Performance, v. 16, n. 2, p. 250–279, 
1976. 

______. Work Redesign. Boston: Addison-Wesley Publishing Company Inc., 1980.  

HAIR, J. F. Jr. et al. A Primer on Partial Least Square Structural Equation 
Modeling (PLS-SEM). 2nd. ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc., 2017.  

  



77 
 

______. An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling 
in marketing research. Journal of the Academy of Marketing Science, v. 40, n. 3, p. 
414–433, 2012. 

______. Análise Multivariada de Dados. 6a ed. Porto Alegre: Artmed Editora Ltda, 
2009.  

HAIR, J. F. Jr.; HULT, G. T. M.; et al. PARTIAL LEAST SQUARES STRUCTURAL 
EQUATION MODELING ( PLS-SEM ). Los Angeles: SAGE Publications, Inc., 2014.  

HAIR, J. F. Jr.; SARSTEDT, M.; et al. Partial least squares structural equation 
modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research. European Business 
Review, v. 26, n. 2, p. 106–121, 2014. 

HAIR, J. F. Jr.; GABRIEL, M. L. D. S.; PATEL, V. K. Modelagem de Equações 
Estruturais Baseada em Covariância (CB-SEM) com o AMOS: Orientações sobre a 
sua aplicação como uma Ferramenta de Pesquisa de Marketing. Revista Brasileira 
de Marketing, v. 13, n. 2, p. 44–55, 2014. 

HAIR, J. F. Jr.; RINGLE, C. M.; SARSTEDT, M. PLS-SEM: Indeed a silver bullet. 
Journal of Marketing Theory and Practice, v. 19, n. 2, p. 139–151, 2011. 

HAIR, J. F. Jr.; SARSTEDT, M. Factors versus Composites: Guidelines for Choosing 
the Right Structural Equation Modeling Method. Project Management Journal, v. 50, 
n. 6, p. 619–624, 2019. 

HAKANEN, J. J.; PERHONIEMI, R.; TOPPINEN-TANNER, S. Positive gain spirals at 
work: From job resources to work engagement, personal initiative and work-unit 
innovativeness. Journal of Vocational Behavior, v. 73, n. 1, p. 78–91, 2008. 

HARJU, L. K.; HAKANEN, J. J.; SCHAUFELI, W. B. Can job crafting reduce job 
boredom and increase work engagement? A three-year cross-lagged panel study. 
Journal of Vocational Behavior, v. 95–96, p. 11–20, 2016. 

HENSELER, J.; RINGLE, C. M.; SINKOVICS, R. R. The Use of Lartial Least Squares 
Path Modeling in International Marketing. Advances in International Marketing, v. 
20, p. 277–319, 2009. 

HERZBERG, F. Motivation-Hygiene profiles Pinpointing what ails the organization. 
Organizational Dynamics, v. 3, n. 2, p. 18–29, 1974. 

______. One more time: How do tou motivate employees? Harvard Business review, 
1968. 

HIRSCHMAN, C.; MOGFORD, E. Immigration and the American industrial revolution 
from 1880 to 1920. Social Science Research, v. 38, n. 4, p. 897–920, 2009. 

ILO. Ending violence and harassment against women and men in the world of work. 
2018, Geneva: ILO - International Labour Office, 2018.  

JINKINGS, N. M. T. Formas Contemporâneas da Exploração do Trabalho nos 
Bancos. Disponível em: <https://www.ifch.unicamp.br/publicacoes/pf-publicacoes 



78 
 

/ideias_9-2-10-1.pdf.>. Acesso em: 1 ago. 2020.  

______. Trabalho e Resistência na “Fonte Misteriosa”: Os Bancários em Face da 
Reestruturação Capitalista. 2000. 384 f. Universidade Estadual de Campinas - 
UNICAMP, 2000.  

KELLOWAY, E. K.; DAY, A. Research Methods in Work Psychology. In: PEETERS, 
Maria C.W.; DE JONGE, Jan; TARIS, Toon W. (Org.). . An Introd. to Contemp. Work 
Psychol. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd, 2014. p. 31–59.  

KNIFFIN, K. M. et al. COVID-19 and the Workplace: Implications, Issues, and Insights 
for Future Research and Action. American Psychological Association, 2020. 

KOCK, N. Common Method Bias in PLS-SEM: A full colinearity assessment approach. 
International Journal of e-Collaboration, v. 11, n. 4, p. 1–10, 2015. 

KOCK, N.; LYNN, G. S. Lateral collinearity and misleading results in variance-based 
SEM: An illustration and recommendations. Journal of the Association for 
Information Systems, v. 13, n. 7, p. 546–580, 2012. 

KOLTERMANN, I. T. A. P. et al. Estresse ocupacional em trabalhadores bancários: 
prevalência e fatores associados. Saúde (Santa Maria), v. 37, n. 2, p. 33–48, 2012. 

LIMA, A. W. et al. Estressores e sintomas do estresse ocupacional em profissionais 
bancários: um estudo em uma agência bancária pública. Revista de Carreiras e 
Pessoas (ReCaPe). ISSN 2237-1427, v. 9, n. 2, p. 222–236, 2019. 

LLORENS, S. et al. Testing the robustness of the job demands-resources model. 
International Journal of Stress Management, v. 13, n. 3, p. 378–391, 2006. 

MALHOTRA, N.; KROSNICK, J. A. The Effect of Survey Mode and Sampling on 
Inferences about Political Attitudes and Behavior : Comparing the 2000 and 2004 
ANES to Internet Surveys with Nonprobability Samples. Political Analysis, v. 15, p. 
286–323, 2007. 

MARTINS, M. S. J. P. Antecedentes dos Comportamentos de Cidadania 
Organizacional nos Trabalhadores Civis da Força Aérea Portuguesa: Estilos de 
Liderança e Personalidade Proativa. 2014. Lisboa School of Economics & 
Management, 2014.  

MASLACH, C. Burnout - The Cost of Caring. New York: Prentice Hall Press, 1986.  

MASLACH, C.; JACKSON, S. E.; LEITER, M. P. Maslach Burnout Inventory. 3rd. 
ed. Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press, 1996.  

MASLACH, C.; SCHAUFELI, W. B.; LEITER, M. P. Job Burnout. Annual Review of 
Psychology, v. 52, p. 397–422, 2001. 

MÁXIMO, T. A. C. O. et al. Exigências nos Percursos Profissionais de Gerentes de 
Bancos. Psicologia & Sociedade, v. 23, n. 1, p. 66–74, 2011. 

  



79 
 

MAYO CLINIC. COVID-19: Who’s at higher risk of serious symptoms? Disponível 
em: <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/ -who-is-
at-risk/art-20483301>. Acesso em: 19 ago. 2020.  

MAYO, E. The Social Problems of an Industrial Civilization. Boston: Havard 
University, 1945.  

MORF, M.; BAKKER, A. B.; FEIERABEND, A. Bankers closing idiosyncratic deals: 
Implications for organisational cynicism. Human Resource Management Journal, v. 
29, n. 4, p. 585–599, 2019. 

MORGAN, G. Imagens da Organização. 1a ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009.  

MOSS, B. H. The Origins of the French Labor Movement - The Socialism of 
Skilled Workers - 1930-1914. Berkeley: University of California Press, 1976.  

MS. Brasil confirma primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus. Disponível 
em: <https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id= 
6113:brasil-confirma-primeiro-caso-de-infeccao-pelo-novo-coronavirus&Itemid=812>. 
Acesso em: 19 ago. 2020.  

OLDHAM, G. R. Job characteristics and internal motivation: The moderating 
effect of interpersonal and individual variables. 1975. University of Illinois, Urbana, 
1975.  

OLIVEIRA, T. M. V. Amostragem não Probabilística: Adequação de Situações para 
uso e Limitações de amostras por Conveniência, Julgamento e Quotas. 
Administração On Line, v. 2, n. 3, p. 1–7, 2001. Disponível em: 
<https://goo.gl/skzASC>. 

PAIVA, C. S. D. L. O Ambiente de Trabalho no Setor Bancário e o Bem-Estar. 
2005. 180 f. Universidade Feeral do Rio Grande do Norte, 2005. Disponível em: 
<https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/17467/1/CynthiaSDLP.pdf>.  

PARENT-THIRION, A. et al. Sixth European Working Conditions Survey – 
Overview report (2017 update). . Luxemburgo: [s.n.], 2017. 

PARKER, S. K.; WALL, T. D. Job and Work Design - Organizing Work to Promote 
Well-Being and Effectiveness. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc., 1998.  

PEETERS, M. C. W.; DE JONGE, J.; TARIS, T. W. People at Work. In: PEETERS, M. 
C.W.; TARIS, T. W.; DE JONGE, J. (Org.). . An Introd. to Contemp. Work Psychol. 
Chichester: John Wiley & Sons, Ltd, 2014. p. 3–30.  

PETROU, P. et al. Crafting a job on a daily basis: Contextual correlates and the link to 
work engagement. Journal of Organizational Behavior, n. 33, p. 1120–1141, 2012. 

PETROU, P.; DEMEROUTI, E.; SCHAUFELI, W. B. Job crafting in changing 
organizations: Antecedents and implications for exhaustion and performance. Journal 
of Occupational Health Psychology, v. 20, n. 4, p. 470–480, 2015. 

  



80 
 

PIPEROPOULOS, G. P. Psychologically Safe Workplaces: Utopia Revisited. 1a 
ed. [S.l.]: bookboon The eBook company, 2019.  

PODSAKOFF, N. P.; LEPINE, J. A.; LEPINE, M. A. Differential Challenge Stressor – 
Hindrance Stressor Relationships With Job Attitudes, Turnover Intentions, Turnover, 
and Withdrawal Behavior: A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, v. 92, 
n. 2, p. 438–454, 2007. 

RICHTER, P.; HACKER, W. Belastung und Beanspruchung - Stress, Ermüdung 
und Burnout im Arbeitsleben (Carga de Trabalho e Pressão: Estresse, Fadiga e 
Burnout no Trabalho). Kröning: Asanger Roland Verlag, 2000.  

RINGLE, C. M.; SILVA, D.; BIDO, D. Modelagem de Equações Estruturais com 
Utilização do Smartpls. Revista Brasileira de Marketing, v. 13, n. 2, p. 54–71, 2014. 

SCHAUFELI, W. B.; LEITER, M. P.; MASLACH, C. Burnout: 35 years of research and 
practice. Career Development International, v. 14, n. 3, p. 204–220, 2009. 

SCHAUFELI, W. B.; SALANOVA, M. Burnout, Boredom and Engagement in the 
Workplace. In: PEETERS, M. C. W.; DE JONGE, J.; TARIS, T. W. (Org.). . An Introd. 
to Contemp. Work Psychol. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd, 2014. p. 293–318.  

SCORSOLINI-COMIN, F.; RUWER, L. M. E. Considerações sobre o impacto de um 
treinamento a distância na qualidade de vida percebida por funcionários do 
setor bancário. Disponível em: <http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid= 
MSC0000000112010000100030&script=sci_arttext&tlng=pt>. Acesso em: 5 jul. 2020.  

SCOTT, W. E. Activation theory and task design. Organizational Behavior and 
Human Performance, v. 1, n. 1, p. 3–30, 1966. 

SHIN, I.; HUR, W. M.; KANG, S. How and when are job crafters engaged at work? 
International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 15, n. 10, 
p. 1–16, 2018. 

SILVA, F. C.; BRAGA, P. S.; ALVES, L. O. A síndrome de burnout e a qualidade de 
vida no setor bancário. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/ 
artigos12/35916330.pdf>. Acesso em: 2 maio 2020.  

SINGH, V. L.; SINGH, M. A burnout model of job crafting: Multiple mediator effects on 
job performance. IIMB Management Review, v. 30, n. 4, p. 305–315, 2018. 

SOUSA, C. S. P. A proactividade em colaboradores do sector da Aviação: 
relações com a satisfação profissional, o empenhamento organizacional 
afectivo e o tipo de contrato. 2010. 33 f. Universidade de Lisboa, 2010.  

SRINIVAS, S. S.; ASHOK, K. The Role of Job Crafting in Feedback-Performance 
Relationship: A Study of Supervisors and Managers of the Indian Railways. IUP 
Journal of Organizational Behavior, v. 17, n. 4, p. 58, 2018. 

  



81 
 

TADIĆ, M.; BAKKER, A. B.; OERLEMANS, W. G. M. Challenge versus hindrance job 
demands and well-being: A diary study on the moderating role of job resources. 
Journal of Occupational and Organizational Psychology, v. 88, n. 4, p. 702–725, 
2015. 

TEIXEIRA, L. M. Percepção do Job Crafting em Instituição Federal de Ensino: 
Um Estudo Baseado no Modelo Job Demands-Resources. 2019. Estácio de Sá, 
2019.  

TIMS, M.; BAKKER, A. B. Job crafting: Towards a new model of individual job redesign. 
SA Journal of Industrial Psychology, v. 36, n. 2, p. 1–9, 2010. 

TIMS, M.; BAKKER, A. B.; DERKS, D. Development and validation of the job crafting 
scale. Journal of Vocational Behavior, v. 80, n. 1, p. 173–186, 2012. 

______. The impact of job crafting on job demands, job resources, and well-being. 
Journal of Occupational Health Psychology, v. 18, n. 2, p. 230–240, 2013. 

TOIVANEN, H. et al. Impact of regular relaxation training on the cardiac autonomic 
nervous system of hospital cleaners and bank employees. Scandinavian Journal of 
Work, Environment and Health, v. 19, n. 5, p. 319–325, 1993. 

TROTSKY, L. The History of the Russian Revolution Volume One The Overthrow 
of Tzarism. [S.l.]: Marxists Internet Archive, 1930. Disponível em: 
<http://history.vogels.org/ebooks/Leon Trotsky - History of the Russian Revolution to 
Brest-Litovsk.pdf>.  

VALENTE, M. S. S. Depressão e esgotamento profissional em bancários. 2014. 
121 f. Universidade de São Paulo, 2014.  

VAN DEN BERG, J. W. et al. Faculty’s work engagement in patient care: Impact on 
job crafting of the teacher tasks. BMC Medical Education, v. 18, n. 1, p. 1–13, 2018. 

VAN WINGERDEN, J.; BAKKER, A. B.; DERKS, D. A test of a job demands-resources 
intervention. Journal of Managerial Psychology, v. 31, n. 3, p. 686–701, 2016. 

______. Fostering employee well-being via a job crafting intervention. Journal of 
Vocational Behavior, v. 100, p. 164–174, 2017. 

VAN WINGERDEN, J.; DERKS, D.; BAKKER, A. B. The impact of personal resources 
and Job Crafting interventions on work engagement and performance. Human 
Resource Management, v. 53, n. 1, p. 115–130, 2015. 

VINZI, v. E. et al. Handbook of Partial Least Squares - Concepts, Methods and 
Applications. Heidelberg: Springer, 2010.  

WAHRLICH, B. M. S. Uma análise das teorias de organização. 4a ed. Rio de 
Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1977. v. 42.  

WATSON, J. Examining the impact on performance of demographic differences 
between male and female controlled SMEs. Small Enterprise Research, v. 9, n. 2, 
2001. 



82 
 

WESTMAN, M. Moderating effect of decision latitude on stress-strain relationship : 
Does organizational level matter ? Journal of Organizational Behavior, v. 13, n. 
February, p. 713–722, 1992. 

WHO. Archived: WHO Timeline - COVID-19. Disponível em: <https://www.who.int 
/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid19?gclid=EAIaIQobChMI4Maew 
Oeo6gIVyyMrCh2JRgUIEAAYASAAEgLo3_D_BwE>. Acesso em: 19 ago. 2020a.  

______. Europe. Disponível em: <https://covid19.who.int/>. Acesso em: 19 ago. 
2020b.  

WOLD, H. Model Construction and Evaluation: When Theoretical Knowledge Is Scarce 
Theory and Application of Partial Least Squares. In: KMENTA, J.; RAMSEY, J. B. 
(Org.). . Natl. Bur. Econ. Res. Cambridge: Academic Press, Inc., 1980. p. 47–74.  

WRZESNIEWSKI, A. et al. Job crafting and cultivating positive meaning and identity in 
work. In: BAKKER, A. B. (Org.). . Adv. Posit. Organ. Psychol. Howard House: 
Emerald Group Publishing Limited, 2013. p. 281–302.  

WRZESNIEWSKI, A.; DUTTON, J. E. Crafting a job: Revisioning employees as active 
crafters of their work. Academy of Management Review, v. 26, n. 2, p. 179–201, 
2001. 

WU, C.; PARKER, S. K.; BINDL, U. K. Who is Proactive and Why? Unpacking 
Individual Differences in Employee Proactivity. In: BAKKER, A. B. (Org.). . Adv. Posit. 
Organ. Psychol. Howard House: Emerald Group Publishing Limited, 2013. p. 80–106.  

ZU, Z. Y. et al. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Perspecitve from China. 
Radiology, v. 296, n. 2, p. 1–11, 2020. Disponível em: 
<https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.2020200490>. 

 


