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Rondônia (UNIR). Porto Velho: UNIR, 2020, 239 fls. 
 

RESUMO 

 

 

A inovação organizacional envolve a atuação de lideranças institucionais para que coloquem 

em pauta questões internas da estrutura onde atuam, de forma a reunir requisitos para a 

satisfação de colaboradores, enquanto evitam o depauperamento institucional. A inovação é 

indispensável na gestão, pois qualifica o desenvolvimento, melhora a manutenção e eleva a 

alta performance de uma estrutura operante na sociedade moderna. O resultando da inovação 

em uma organização é de múltiplos benefícios, porquanto traz o reconhecimento dos 

envolvidos satisfeitos com o progresso dos seus esforços conjuntos. Este estudo é elaborado 

com o suporte da Teoria Comportamental da Administração, da Teoria da Motivação ERC de 

Clayton Paul Alderfer, e da Teoria U proposta por Scharmer. A pesquisa busca responder a 

seguinte questão: De que forma os conceitos de inovação auxiliam na melhoria do clima 

organizacional de uma instituição de ensino? Para responder a esse questionamento, a tarefa 

traz como objetivo geral analisar a forma de como os conceitos de inovação auxiliam na 

melhoria do clima organizacional de uma instituição de ensino; e para alcançar os resultados, 

alça como objetivos específicos levantar os elementos fáticos que revelam o clima 

organizacional na instituição pesquisada (1); elaborar estudo sobre os elementos identificados 

na percepção dos stakeholders consultados (2); oferecer uma proposta de intervenção que 

permita a convergência do clima organizacional com base nos conceitos de inovação (3). 

Aplicar-se o Método de Estudo de Caso, e os procedimentos delineados em um corpo 

metodológico, cujos procedimentos inclui a aplicação de consulta aos respondentes situados 

no cenário investigativo, tendo sido aplicado um Formulário elaborado nos parâmetros éticos, 

de modo a coletar dados que foram tratados por meio da Escala Likert; em seguida, estes 

dados passam a ser trabalhados por meio dos Softwares Excel e SPSS versão 24.0. Como 

resultado, se fez possível efetuar avaliação considerando a definição das dimensões 

específicas relacionadas ao clima organizacional da instituição em estudo; em seguida 

produziu-se o diagnóstico do clima organizacional através da aplicação de técnicas 

qualitativas e quantitativas de tratamento de dados; e por fim, trilhando os pontos de inflexão 

da Teoria U até o Ponto Elaborar, uma proposta de intervenção foi elaborada com 

idealizadores proficientes, pautados em oportunidades atitudinais positivas, reunindo o 

conjunto de fatores que permitem minimizar as disfunções diagnosticadas. Com relação à 

resposta à pergunta de pesquisa, se constata que os conceitos de inovação tratados na Teoria U 

e nas demais referencias consultadas são eficazes para uma intervenção favorável ao clima 

organizacional. Este trabalho é uma contribuição da academia aos gestores compromissados 

com a qualidade de vida nas instituições, viabilizando técnicas geradas do campo teórico para 

otimizar o comportamento organizacional. 

 

Palavras-Chave: Inovação. Clima Organizacional. Comportamento organizacional. Gestão 

de Pessoas. Instituição Federal de Ensino.  
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ABSTRACT 

 

 

An organizational innovation involves the performance of institutional leadership to take in 

consideration issues related to the structure in which they work, in order to join requirements 

for employee satisfaction, while avoiding the institutional fragmentation. The innovation is 

essential in management, because it qualifies development, improves maintenance and 

increases the high performance of an operational structure in modern society. The result of 

innovation in an organization brings multiple benefits, bringing  recognition to participants 

satisfied with the progress of their enforcement in group. This study is elaborated with the 

support of Behavioral Theory of Management, Clayton Paul Alderfer's ERC Motivation 

Theory and U Theory proposed by Scharmer. The research seeks to answer the following 

question: How to apply the concepts of innovation to improve the organizational climate of a 

federal educational institution? To answer this question, the main objective is to study the 

organizational climate of a federal education institute based on the concepts of innovation; 

and to achieve the results, aim as specific objectives that raise the phatic elements that reveal 

the organizational climate in the researched institution (1); to study elaborated on the elements 

identified in the perception of the consulted stakeholders (2); offer an intervention proposal 

that allows the convergence of the organizational climate based on the concepts of innovation 

(3). It was applied the Case Study Method, and the procedures outlined in a methodological 

method, that procedings includes application of consultation to respondents located in the 

investigative scenario, it was applied a form elaborated according to ethical factors, in order 

to collect data processed through the Likert Scale; then, this data was processed using Excel 

and SPSS softwares version 24.0. As a result, it was possible evaluate considering the 

definition of dimentions related to the organizational climate of the institution studied; after 

was done the diagnosis of the organizational climate through the application of qualitative and 

quantitative data processing techniques; and, finally, to trace the inflection points of U Theory 

to the point to elaborate an intervention proposal developed with professional idealizers, 

based in positive attitudinal opportunities, gathering the set of factors that permit minimized 

the diagnosed dysfunctions. Regarding the answer to the research question, to consult the 

innovation concepts initiated in U Theory and see in the other references consulted if they are 

good to guide a favorable economic intervention in the organizational climate. This work is a 

contribution of the academy to managers committed to the quality of life in the institutions, 

enabling techniques generated in the theoretical field to optimize organizational behavior. 

 

Keywords: Innovation. Organizational Climate. Organizational Behavior. People 

management. Federal Educational Institution. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A eficiência da organização pode ser acentuada por meio da construção de um clima 

organizacional que atenda às necessidades de seus membros, bem como direcione esse 

comportamento motivado para os objetivos organizacionais, enquanto os conceitos de 

inovação podem ser aplicados em estudos afins. O desafio para as instituições é compreender 

o clima organizacional e identificar as reais necessidades dos colaboradores para uma possível 

intervenção em busca da satisfação dos indivíduos. O que, em alguns casos, pode ser 

alcançado através da implementação de estratégias a fim de proporcionar um espaço favorável 

para o desenvolvimento de suas funções, uma eficiente comunicação, infraestrutura adequada, 

relacionamento interpessoal, entre outras medidas. 

A literatura que aborda a respeito do clima organizacional trata este como sendo a 

influências dos fatores ambientais sobre o indivíduo que atua na estrutura gerenciada, 

provocando comportamentos e atitudes. A velocidade em que ocorrem as mudanças estimula 

certo interesse de pesquisadores em tentar uma interpretação racional que possa indicar os 

estímulos que influenciam o trabalhador e as suas percepções em diferentes panoramas dos 

fenômenos. Neste contexto, indica relatos de avaliação sobre o clima organizacional, nos 

quais tratam de indicadores de satisfação dos membros de uma organização em relação a 

diferentes aspectos, como os elementos que envolvem a comunicação, a coesão, o suporte da 

gerência, a recompensa, a autonomia, a orientação e clareza das tarefas, a pressão no trabalho, 

o controle, a inovação e o conforto físico. 

Nas instituições públicas existem fatores específicos válidos na intervenção sobre 

clima organizacional, sendo a burocracia, a legislação, os interesses políticos, instabilidade 

decorrente de mudanças, ações descontinuas, greves, entre outros. Portanto, é possível afirmar 

aprioristicamente que esses fatores contribuem para o surgimento do estresse no trabalho e, 

consequentemente, uma desqualificação no clima organizacional; estes fatores intervenientes 

podem ser considerados como causas principais de males diversos nos colaboradores, o que 

acarreta aposentadoria precoce, licença ou afastamento do trabalho, absenteísmo, estresse 

laboral e doenças diversas correlacionadas a estes fatores. A literatura que trata a respeito de 

clima organizacional, permite afirmar, de forma introdutória, que cenários como estes são 

habituais no âmbito das instituições públicas de ensino, o que se agrava com o crescimento do 
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número de cursos e de alunos, inclusive envolvendo a expansão da educação à distância. 

Neste contexto, ocorre o acúmulo e o comprometimento na qualidade do desempenho das 

funções, pois traz sobrecarga de trabalho aos servidores, muitos dos quais acumulando 

funções indesejadas, mediante excessivas jornadas laborativas. 

Este contexto requer novas posturas e soluções dos gestores, de modo a resolver os 

problemas que surgem do mister.  Para que uma organização possa se manter oferecendo um 

bom nível de qualidade em seus processos e serviços, assim sendo bem vista pela sociedade, 

não é suficiente garantir uma boa qualidade dos aspectos técnicos do processo produtivo, 

dispor de recursos financeiros, tecnológicos e estruturais. Se faz fundamental investir nos 

colaboradores envolvidos no processo, como parte primordial que de fato o são, 

principalmente nos meios estruturantes que venham garantir a qualidade de vida no trabalho.  

Assim, é possível considerar a variedade de fatores que englobam o clima 

organizacional de uma instituição, bem como a necessidade de eficiente avaliação de mesmo 

gerando assim um diagnóstico preciso. Estudo sobre esta realidade em um instituto federal de 

educação permitiu o tratamento da abordagem intraorganizacional e seus reflexos, 

considerando as perspectivas situadas no entorno de proposição possível em intervenção com 

foco no clima organizacional, tendo os conceitos de inovação como direcionadores básicos. 

 

1.1 Sobre o Tema  

 

Tema é o assunto que se deseja pesquisar; porém este não se apresenta de forma 

estática no decorrer de uma pesquisa científica, ocorrendo revisão deste à medida em que uma 

temática avança no campo da investigação e do conhecimento. Marconi e Lakatos (2017a, 

pág. 166) indicam que, por ser a dissertação de mestrado um trabalho científico, ela deve 

tratar de um tema ou abordagem específica. Isso quer dizer que tal abordagem deve ser 

delimitada de forma a alcançar um estudo na profundidade exequível. Tal postura possibilita 

investigar uma parte da ciência chegando a conclusões e deduções na concretude que facilita 

o encontro de um adequado método. Tal providência poderá levar ao alcance do 

conhecimento aprofundado, mediante aplicação de técnicas e instrumentos de pesquisa, como 

se viabiliza, por exemplo, em um levantamento bibliográfico sobre determinada abordagem.  
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Saunders, Lewis e Thornhill (2012) citam alguns dos principais critérios para a seleção 

de um tema de pesquisa. Trazem, por exemplo, a orientação de que este deve ser um tema 

com o qual o pesquisador se sinta fascinado, e que possa ser executado, mediante as suas 

habilitadas e capacidades. A exemplo, um tema relativo a recursos financeiros, bem como o 

seu tempo disponível para execução da pesquisa correlacionada. Então o estudioso deverá 

atualizar o seu tema ao término da pesquisa, certificando-se de que os dados acessados foram 

suficientes na execução do previsto. Assim, o tema deve atender aos requisitos do projeto, 

bem como à expectativa da banca examinadora da qualificação. Implica na conexão de 

determinada teoria que leva ao pesquisador afirmar ou negar a sua questão de pesquisa 

proposta, com objetivos claramente definidos, de modo a oferecer novos insights temáticos 

sobre a abordagem tratada.  

Neste delineamento é que pode ser inserida a pesquisa sobre os conceitos de inovação 

para a melhoria do clima organizacional. Tal providência permitiu o alcance no duto 

designativo da área de concentração Gestão e Sustentabilidade, do Programa de Pós-

Graduação em Administração (PPGA), da Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Isso 

porque, essa área de concentração estuda as organizações, tanto sob a perspectiva das 

estratégias, processos decisórios, tecnologia, inovação, liderança e aprendizagem, que 

representam uma abordagem intra organizacional, bem como seu transbordamento para o 

ambiente organizacional por um lado; por outro lado, lida com aspectos mais amplos, como 

políticas públicas, relações inter organizacionais, assim como visa compreender o 

comportamento em organizações coletivas, com especial atenção à sustentabilidade. Inclui, 

dentre duas linhas de pesquisa, a Linha 1 - Estratégia, Gestão e Tecnologia em Organizações 

do PPGA, que envolve aspectos internos das organizações, como a relação com o ambiente 

organizacional, estratégias, tomada de decisão, contingência e complexidade. Todos estes 

temas são pertinentes em pesquisas como esta tratada. A pesquisa aqui realizada, pertence ao 

Eixo Temático 3, voltado para a Inovação e Tecnologia em Organizações, envolvendo, entre 

outros estudos, a gestão de métodos, processos e a relação entre o homem e a inovação nas 

organizações. 

O tema sob o qual essa pesquisa seguiu, versou sobre a inovação para a otimização de 

aspectos relacionados ao clima organizacional. Pesquisas com enfoque nesse tema permitem 

expor complexidade diante dos inúmeros modelos teóricos disponíveis na literatura, criados e 
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aplicados em diferentes contextos. Ou seja, ora organizações pertencentes ao setor privado, e 

ora pertencentes ao setor público, onde, segundo Nunes e Lins (2009) existem uma variedade 

de fatores capazes de intervir em situações congêneres. 

 

1.2 Problema ou Questão de Pesquisa 

 

Creswell (2010 p. 161 e 165) afirma que, em estudos qualitativos, as questões de 

pesquisa apresentam-se de duas formas: uma questão central e as suas respectivas sub 

questões. A questão central é mais ampla, e solicita uma exploração do fenômeno ou do 

conceito central em um estudo. O pesquisador aloca essa questão como uma questão geral 

objetivando não limitar a investigação; a intensão é explorar o conjunto complexo de fatores 

que envolvem o fenômeno e apresentar as perspectivas ou os significados variados remetidos 

pelos participantes. Já em estudos quantitativos, as questões de pesquisa investigam as 

relações entre variáveis que o pesquisador procura conhecer; são frequentemente utilizadas 

em pesquisas no eixo das Ciências Sociais, e especialmente em estudos de levantamento. O 

multi referido autor se refere ainda a estudo de métodos mistos, segundo o qual se inicia com 

uma questão de pesquisa, para moldar os procedimentos e planejamento geral da pesquisa. 

Mas, como o método misto não se baseia apenas na pesquisa quantitativa ou qualitativa, a 

combinação dos dois caminhos proporciona melhoria no tratamento das informações no 

âmbito da investigação. Deve-se considerar quais os tipos de questões a apresentar, e quais 

informações são necessárias para comunicar a natureza do estudo, segundo as suas variáveis. 

De fato, se faz imprescindível que as perguntas de pesquisa se concentrem no foco do estudo 

a ser tratado.  

O conjunto de fatores composto por variáveis e que estão presentes nos ambientes 

laborais refletem, positiva ou negativamente, na percepção dos stakeholders realizadores das 

tarefas. É clara a tendência pela modificação comportamental, em um processo denominado 

de clima organizacional. Ademais, as transformações econômicas, políticas, culturais, sociais, 

científicas e tecnológicas pelas quais a sociedade moderna tem passado, vem modificando o 

cenário interno das organizações. Isso implica na estrutura da própria organização, nas 

lideranças, e na forma de funcionamento, com reflexo direto no clima organizacional. São 

arrazoados como estes que se tornam cada vez mais imprescindíveis aos gestores, buscarem 
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inovar a organização, de forma a ajustar os fatores que influenciam no cotidiano institucional. 

São ainda estes os argumentos fundamentais para que se possa traçar estratégias 

administrativas, dentre estas, a que se refere à promoção da qualidade de vida no trabalho dos 

seus colaboradores, revertendo o declínio na produtividade e, por conseguinte, evitando a 

perda da competitividade no mercado.        

Para uma organização se desenvolver e se manter no mercado devem os seus 

dirigentes preocuparem-se com questões intra organizacionais, como o clima organizacional 

inicialmente explanado; e também necessitam se esforçar para que a organização não se torne 

obsoleta, o que requer a busca por investimento em inovação gerencial. Tanto que Frezatti et 

al. (2015), em seu estudo sobre inovação a definem como indispensável elemento na 

manutenção das organizações no mercado; estes autores apontam a necessidade da geração de 

estratégicas que impliquem no progresso gerencial, tendo a inovação como foco basilar. 

Assim, poderão implementar as formas distintas e variados níveis de intensidade, na via de 

conquistar o perfil estratégico escolhido para a organização. 

Merece trazer em pauta os ensinamentos de Capitanio, Severo e Guimarães (2017), 

segundo os quais, para que haja a evolução na gestão de uma organização, se faz necessário 

um processo transformativo que induza a inovação. Para estes autores, todo o progresso pode 

ser inserido na gestão de pessoas, tendo reflexos na interação humana predominante 

produzindo benefícios, tanto aos colaboradores como para a organização, resultando em 

desempenho eficaz. Neste prisma, o presente estudo buscou responder a seguinte pergunta de 

pesquisa: De que forma os conceitos de inovação auxiliam na melhoria do clima 

organizacional de uma instituição de ensino? Buscou-se descobrir nesse contexto 

investigativo se os conceitos de inovação são eficazes na proposição de intervenção favorável 

ao clima organizacional da instituição estudada.   

 

1.3 Objetivos desta Pesquisa 

 

Cooper e Schindler (2016, p. 148 e 149) relatam que o objetivo na pesquisa se baseia 

na imersão do pesquisador no fenômeno a ser investigado; é quando reunirá dados que 

permitam descrever fatos, situações, e interações entre pessoas e coisas, fornecendo a 

profundidade requerida. Segundo ele, costuma ser utilizado para teste de teorias e de 
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conceitos, como se pretende nesta investigação. Então, para os referidos estudiosos, em uma 

pesquisa quantitativa, o objetivo central é descrever ou prever um fenômeno, construir e testar 

teorias.     

Consulta em Lira (2019) indica que o objetivo geral é estabelecido na tentativa de 

solucionar o problema que motivou a pesquisa; desta forma deve ser elaborado com a questão 

a ser resolvida por evidência. Deve responder a pergunta que justifique o desejo sobre a 

temática. Já os objetivos específicos tratam-se de caminhos traçados de maneira lógica e 

linear que têm por finalidade alcançar o objetivo geral que é a meta da pesquisa.    

Esta pesquisa versa sobre a utilização dos conceitos de inovação, na perspectiva de 

construir proposição pela intervenção no clima organizacional de um instituto federal de 

educação. Reconhecida é a lacuna existente na literatura, no que se refere a aplicação de 

métodos inovadores de gestão na administração pública federal, inobstante diversos trabalhos 

publicados sobre os desafios dos gestores para lidar com os fatores humanos institucionais.  

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a forma de como os conceitos de inovação 

auxiliam na melhoria do clima organizacional de uma instituição de ensino; e para produção 

dos resultados traz como objetivos específicos levantar os elementos fáticos que revelam o 

clima organizacional na instituição pesquisada (1); elaborar estudo sobre os elementos 

identificados na percepção dos stakeholders consultados (2); oferecer uma proposta de 

intervenção que permita a convergência do clima organizacional com base nos conceitos de 

inovação (3). 

 

1.4 Quanto à Justificativa 

 

Marconi e Lakatos (2017 b) explicam que a justificativa de uma pesquisa consiste 

numa exposição das razões e motivos que justificam a importância da realização da pesquisa 

proposta. Neste contexto, estudar o clima organizacional é primordial dentro de uma 

instituição, pois segundo Oliveira, Santos e Tadeucci (2011), sua má gestão pode ser 

propulsora de problemas e conflitos que prejudicam o bom funcionamento institucional e os 

serviços prestados a comunidade. Nesse contexto, o Ministério do Planejamento Orçamento e 

Gestão (MPOG) publicou a Portaria Normativa nº 03, em 07 de maio 2010, demonstrando um 

movimento do Executivo Federal no sentido do estabelecimento da Norma Operacional de 
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Saúde do Servidor (NOSS) aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da 

Administração Pública Federal (SIPEC). Esta norma orienta diretrizes para implementação 

das ações de vigilância aos ambientes e processos de trabalho e promoção à saúde do servidor 

tendo como objeto a reflexão sobre a relação existente entre processo de trabalho, ambiente de 

trabalho e saúde do servidor, como consta em Brasil (2010). 

 O instituto estudado, assim como em outras organizações públicas, apresenta várias 

características que o diferenciam das demais organizações. A exemplo, se indica ali os 

procedimentos excessivamente burocráticos, regulamentados por legislação e normas internas 

e externas, muitas das quais ultrapassadas e sem revisão. Além disso, ali predominam cargos 

de gestão que na maioria são definidos a partir de interesses políticos, mudando com 

frequência quando da substituição das plataformas político-partidárias. Além da existência de 

atos relativos a promoções e progressões, previstas no plano de carreira dos servidores 

públicos nacionais, o que faz previsíveis a baixa atratividade pela permanência no quadro da 

instituição. Segundo Carbone (2000) estas legislações, burocracias e interesses políticos 

tendem a prejudicar a atuação eficaz da área de gestão de pessoas na administração pública.  

Realizada uma prévia busca para orientar este estudo, identificaram-se, inicialmente, 

casos de transtornos mentais entre os servidores da instituição a ser estudada. São tipologias 

de caso que acarretam aposentadorias precoces, afastamentos do trabalho e absenteísmo. De 

acordo com os registros institucionais, as licenças registradas para tratamento da saúde dos 

servidores, no ano de 2017, totalizaram 343, e cerca de 17% estão relacionadas ao Grupo F 

00-99 do Código Internacional de Doenças (CID), transtornos mentais e comportamentais, 

desta forma demonstrando a necessidade de investigação do assunto. Dentro dessa 

perspectiva, merece trazer estudos que venham a contribuir para duas áreas, a saber, a 

acadêmica e a institucional. São pesquisas como estas que trazem conhecimento mediante o 

aporte da comunidade acadêmica, visto que propicia um aprendizado e discussões sobre os 

desdobramentos do comportamento humano nas organizações, que poderá ser renovado por 

meio dos conceitos de inovação.  

A elaboração de diagnóstico sobre a percepção dos servidores quanto ao clima 

organizacional da instituição subsidiou a elaboração de proposta para intervenção, pautada 

nos conceitos de inovação. O estudo passou a ter um efeito social, porque os gestores 

passaram a ter um instrumental válido na reestruturação de políticas de gestão de pessoas, 
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convergindo a um ambiente de trabalho favorável, que promovendo o desenvolvimento 

organizacional e individual, ao tempo em que contribui com a promoção da saúde, segurança 

e Qualidade de Vida no Trabalho de seus servidores. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este estudo tem como base a Teoria U, a Teoria Comportamental da Administração, e 

a Teoria da Motivação Existência, Relacionamento e Crescimento- ERC. A investigação teve 

suporte suplementar nos conceitos de inovação, clima organizacional e suas variantes de 

natureza endógena; seu delineamento encontra-se exposto na Figura 1 que segue, com 

respectivo detalhamento apresentado no Quadro 1 subsequente. 

 

Figura 1: Diagrama geral das teorias de suporte ao problema de pesquisa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 1: Descrição dos elementos do diagrama geral das teorias de suporte ao 

problema de pesquisa. 
 

Elementos 
Descrição 

Fatores 

Organizacionais  

Os fatores Organizacionais são elementos do ambiente de trabalho que podem 

causar satisfação ou insatisfação nos colaboradores, tais como: Remuneração, 

liderança, desenvolvimento profissional, política de capacitação e qualificação, 

relacionamento interpessoal, imagem institucional, estrutura.  

Percepção dos 

Colaboradores 

Os colaboradores expostos a uma série de estímulos, oriundos da organização e do 

ambiente de trabalho. São os fatores organizacionais, e têm percepções e atributos 

significativos que moldam atitudes e comportamentos, refletindo nos resultados 

institucionais. 

Clima Organizacional  

Trata-se de um aspecto psicológico do ambiente organizacional, constituído por 

percepções dos trabalhadores acerca das propriedades deste ambiente, como por 

exemplo, estrutura e processos, que produzem efeitos no desempenho e na 

satisfação no trabalho dos membros da organização. 

Teoria 

Comportamental  

Com a Teoria Comportamental da Administração, a preocupação com a estrutura 

organizacional se desloca para os processos organizacionais, e também do 

comportamento das pessoas na organização, com ênfase nas pessoas.    

Teoria da Motivação 

ERC  

Teoria ERC de Clayton Paul Alderfer, psicólogo norte-americano. É utilizada em 

estudos do processo da motivação e se relaciona a elementos endógenos do 

indivíduo ou do ambiente que o envolve, energiza ou sustenta o seu 

comportamento. 

Construção e 

operacionalização de 

um modelo 

Com base no arcabouço teórico, elaborar um novo instrumento de avaliação do 

clima organizacional, que considere as peculiaridades da instituição de ensino 

estudada. A aplicação do mesmo gerara o diagnóstico do clima organizacional.  

Diagnóstico do clima 

organizacional 

Resultado da avaliação de um conjunto de propriedades mensuráveis do ambiente 

de trabalho percebido, direta ou indiretamente, pelas pessoas que vivem e 

trabalham neste ambiente e que influencia a motivação e o comportamento destas. 

Proposta de 

intervenção com foco 

na Inovação  

A inovação ocorre quando são desenvolvidos ou adotados novos métodos de 

organização e de gestão. Por meio da inovação aqui se busca novas formas de 

relacionamento com os empregados com novas práticas de gestão  

Teoria U 

Teoria U indica a superação dos padrões estabelecidos, e a alteração das tendências 

dominantes difundidas, considerando a insustentabilidade do sistema vigente. 

Incorpora novos hábitos humanos, formas de pensar e agir nas estruturas sociais. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos estudos de Rodrigues et al. (2016),  Rocha, 

Ceretta e Lima (2014), Sbragia (1983), Schermerhorn, Hunt e Osborn (2007), Oliveira (2013), 

Chiavenato (2014), Scharmer (2019).  

 

Ao explicar o comportamento organizacional, Chiavenato (2014) afirma que a Teoria 

Comportamental se encontra fundamentada na atitude individual das pessoas, a fim de 

explicar como os indivíduos se comportam em determinado ambiente, considerando os 

estímulos ou fatores, razão pela qual se faz necessário o estudo da motivação humana neste 

fenômeno relacional.  

Cunha et. al (2016 p. 120) definem motivação como força mobilizadora que estimula a 

ação, podendo ser caracterizada como intrínseca e extrínseca. Motivação intrínseca abrange 

comportamentos estimulados pelo entusiasmo produzido pelo trabalho no indivíduo que o 
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executa; já a motivação extrínseca é aquela em que o trabalhador realiza um trabalho com a 

finalidade de obter alguma recompensa, seja material ao social, ou para evitar alguma forma 

de punição.  É nesse contexto que ingressa nesse corpo teórico-conceitual a abordagem de 

Schermerhorn, Hunt e Osborn (2007), focalizando as necessidades tratadas na Teoria ERC. 

Esta foi desenvolvida por Clayton Paul Alderfer, psicólogo norte-americano formado 

na Universidade de Yale, em seus estudos sobre o processo da motivação. Se relaciona 

principalmente com o intrínseco no indivíduo, ou do ambiente que o envolve, e que energiza 

ou sustenta o seu comportamento. É uma teoria de conteúdo motivacional, que proporciona 

uma visão geral das necessidades humanas, enquanto ajuda na compreensão da realidade dos 

indivíduos, os seus desejos e/ou as suas satisfações traduzidas em necessidades. Por isso é que 

o supra referido autor da Teoria ERC modifica e simplifica a Teoria de Maslow da Hierarquia 

das Necessidades, quando então reduz as cinco necessidades básicas de Maslow em três 

necessidades, a saber, a existência, a necessidade de relacionamento e a necessidade de 

crescimento, conforme se demostra na Figura 2 que segue.  
 

Figura 2: Teoria da hierarquia das necessidades de Maslow e a teoria ERC de Alderfer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Cunha et al. (2016). 
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Consulta em Chiavenato (2014, p. 465 e 468) fez possível constar que a Teoria de 

Maslow argumenta que um indivíduo só satisfaz uma necessidade constante na hierarquia, se 

tiver satisfeito as necessidades inferiores daquela constante da pirâmide das necessidades. Já a 

Teoria ERC adota o princípio da frustação-regressão, pelo qual uma necessidade inferior pode 

ser ativada quando uma necessidade mais elevada não puder ser satisfeita. Haverá de se 

registrar que a Teoria de Maslow prega que um indivíduo focaliza uma única necessidade de 

cada vez; entretanto a Teoria ERC defende que mais de uma necessidade pode ser ativada 

simultaneamente; ou seja, um indivíduo pode estar orientado para crescimento, existência e 

relacionamento ao mesmo tempo, em qualquer sequência; e todas essas necessidades podem 

estar funcionando ao mesmo tempo. 

 

2.1  Conceitos Sobre Clima Organizacional 

 

Na obra de Braveman (1983) é possível visualizar um histórico sobre o trabalho e as 

suas marcas traduzidas por eventos relativos à divisão do trabalho nas manufaturas. Ali, as 

atividades manuais passaram a ser divididas por etapa, centralizadas em indivíduos 

especializados naquela tarefa específica. Segundo este autor, ocorreu posteriormente a 

mecanização da produção, com a consequente industrialização e o surgimento da gerência 

científica, tendo o trabalho de Frederick Taylor como princípio basilar; esta gerência 

científica concentrou-se no aumento da produtividade por funcionário, máquina ou recurso, de 

forma que fosse obtido o que foi chamado por Taylor de melhor dia de trabalho; seria este o 

dia de produção baseado na maior eficiência possível.  

Uma clara evolução é experimentada pelas Escolas da Administração e da Teoria das 

Relações Humanas que, com o passar do tempo, deixa o elemento humano de ser observado 

como mero componente mecânico no processo produtivo; ele passa a ser compreendido como 

elemento fundamental na via da promoção da eficiência, quer no chão de fábrica ou nas 

esferas administrativas, conforme aborda Braveman (1983). E aqui ingressa Fighera (2017), 

explicando sobre a valorização dos trabalhadores como peça fundamental para o 

funcionamento da estrutura organizacional, o que levou ao impulsionamento de uma série de 

investigações sobre o comportamento humano. Segundo a autora, pesquisadores de diversas 
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áreas realizaram estudos sobre o comportamento humano nas organizações, preocupando-se, 

principalmente, com temas relacionados à interação entre indivíduos, fatores que 

impulsionavam ou desestimulavam a realização das atividades e a influência do fator humano 

na produtividade e no desempenho organizacional. Nesse cenário surgiram as primeiras 

pesquisas que buscavam avaliar a percepção dos indivíduos a respeito dos elementos e as 

condições de trabalho aos quais estavam submetidos, conduzindo os estudos para uma nova 

área de pesquisa, denominada clima organizacional.  

 Estrada et al. (2009) afirmam que o clima organizacional tem influência direta na 

cultura da organização, refletindo no padrão geral de comportamentos, crenças e valores 

compartilhados pelos membros. Segundo os autores, os membros da organização determinam 

com ênfase a sua cultura e, neste sentido, o clima organizacional exerce influência direta. Isso 

porque as percepções dos indivíduos determinam substancialmente nas crenças, mitos, 

comportamentos e valores que compõem a cultura organizacional. Fiorese e Martinez (2016) 

explicam que cultura está fortemente ligada com a liderança da organização. Ou seja, em uma 

organização que cultua a correção atitudinal dos seus membros, sempre traz em seu alicerce 

um empreendedor com caráter essencialmente correto que serve de espelho aos demais 

integrantes da equipe. Por exemplo, no caso de haver uma cultura de sonegação de impostos, 

valorização do funcionário pela sua simpatia com o chefe, a instituição passa a admitir uma 

cultura de valores conturbados, gerando desmotivação para aqueles que admitem o 

comportamento ético nas suas transações. Portanto é lógico admitir que o caráter do líder deve 

vir ao encontro do caráter dos seus seguidores.  

 Segundo Estrada et al. (2009), um clima organizacional adequado e uma cultura 

coletiva avançada facilitam a geração de compromissos acima dos interesses pessoais; é, sem 

dúvida, um benefício para o desenvolvimento organizacional, ao tempo em que proporciona 

alta qualidade de vida para os colaboradores. Tal interpretação produz estabilidade social, 

porquanto os indivíduos sentem seu trabalho mais valorizado, e por conseguinte, passam a ser 

mais produtivos. Concluem afirmando que as recompensas e os reconhecimentos aos 

colaboradores devem ser o resultado das contribuições e esforços feitos, da solidariedade e 

capacidade de compartilhar e integrar. Desta forma, o clima e a cultura organizacional estão 

intimamente inter-relacionados, e são parte do mesmo sistema, onde mudança em um afeta o 

outro e vice-versa. 
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Merece ingressar neste delineamento teórico, as percepções críveis ofertadas por 

autores compromissados com questões relacionadas ao clima organizacional. São argumentos 

que, sobremaneira, influenciam significativamente da inovação. Um destes autores é Sbragia 

(1983), segundo o qual, o clima organizacional decorre de aspecto psicológico do ambiente 

organizacional; constitui-se de percepções dos trabalhadores acerca das propriedades deste 

ambiente, como por exemplo, estrutura e processos, que produzem efeitos no desempenho e 

na satisfação do trabalho dos membros da organização. São estudos que merecem análises que 

tragam subsídios na tarefa de intervenção nas organizações.   

Rizzatti (2002) afirma que a análise do clima é um instrumento eficaz que estabelece 

uma relação entre o indivíduo e a organização em que trabalha, considerando a opinião 

coletiva dos trabalhadores; permite identificar possíveis causas e consequências de problemas 

nas organizações, auxiliando na aplicação de medidas corretivas, na melhoria da qualidade 

dos serviços e na formulação de estratégias de mudança. Já Bispo (2006) define a pesquisa de 

clima organizacional como uma ferramenta objetiva e segura, isenta de comprometimento 

com a situação atual, que busca os reais problemas da gestão dos Recursos Humanos. 

Segundo ele, a análise, o diagnóstico e as sugestões gerados a partir deste, são valiosos 

instrumentos para o sucesso de programas voltados para a melhoria da qualidade, aumento da 

produtividade e adoção de políticas internas; o autor ainda afirma que os clientes, a empresa e 

os funcionários são beneficiados com um clima organizacional favorável, e que o inverso 

também é valido, ou seja, todos perdem com um clima organizacional desfavorável. Fiorese e 

Martinez (2016) relatam que o colaborador que trabalha em um clima organizacional positivo, 

reúne os elementos de avaliação positiva da sua organização. Assim, ele procurará 

desenvolver suas atividades e manter o relacionamento com os demais membros internos, na 

melhor performance. Já os que trabalham em clima negativo tendem a se desmotivar, 

tornarem-se antipáticos e, por vezes, onerarem a empresa pela rotatividade ou faltas em 

excesso. O Quadro 2 mostra os resultados proporcionados pelos recursos humanos de acordo 

com o clima organizacional no qual se encontram inseridos segundo Bispo (2006). 
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Quadro 2: Resultados proporcionados pelos recursos humanos com os diversos níveis de 

clima organizacional. 

Clima Organizacional 

Desfavorável Intermediário Favorável 

Frustração Indiferença Satisfação 

Desmotivação Apatia Motivação 

Falta de integração empresa/ 

Funcionários 

Baixa integração empresa/ 

Funcionários 

Alta integração empresa/ 

Funcionários 

Falta de credibilidade mútua 

empresa/funcionários 

Baixa credibilidade mútua 

empresa/funcionários 

Alta credibilidade mútua 

empresa/funcionários 

Falta de retenção de talentos Baixa retenção de talentos Alta retenção de talentos 

Improdutividade Baixa produtividade Alta produtividade 

Pouca adaptação às mudanças Média adaptação às mudanças Maior adaptação às mudanças 

Alta rotatividade Média rotatividade Baixa rotatividade 

Alta abstenção Média abstenção Baixa abstenção 

Pouca dedicação Média dedicação Alta dedicação 

Baixo comprometimento com a 

Qualidade 

Médio comprometimento com a 

Qualidade 

Alto comprometimento com a 

Qualidade 

Clientes insatisfeitos Clientes indiferentes Clientes satisfeitos 

Pouco aproveitamento nos 

Treinamentos 

Médio aproveitamento nos 

Treinamentos 

Maior aproveitamento nos 

Treinamentos 

Falta de envolvimento com os 

Negócios 

Baixo envolvimento com os 

Negócios 

Alto envolvimento com os 

Negócios 

Crescimento das doenças 

Psicossomáticas 

Algumas doenças 

psicossomáticas 
Raras doenças psicossomáticas 

Insucesso nos negócios Estagnação nos negócios Sucesso nos negócios 

Fonte: Adaptado de Bispo, 2006. 

 

2.1.1 Conceitos Sobre Modelos de Avaliação do Clima Organizacional 

 

Ampla gama de definições sobre clima organizacional tem sido a via adequada para a 

tentativa de sintetizar a produção acerca do construto relativo a conceitos sobre modelagem 

deste objeto. Menezes e Gomes (2010) identificam três momentos distintos na história da 

investigação do constructo, sendo o primeiro aquele que busca a elaboração de definições 

constitutivas; alcançam a estrutura destes constructos. O segundo envolve esforços para o 

estabelecimento de diferenciação entre os conceitos de clima e de cultura. Já o terceiro 

apresenta o conjunto de esforços despendidos, e tem sido destinado ao conhecimento da 

estrutura dimensional do constructo e à organização; tem o seu fundamento teórico bem mais 
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claro e preciso sobre clima organizacional. Esta evolução amadurecida em estudos empíricos, 

tem servido para testar a validade discriminante sobre o clima organizacional, naquelas 

relações entre construtos e desenvolvimento de novos métodos de análise, como usual em 

laboratórios de estudos organizacionais. 

Segundo Menezes e Gomes (2010), a principal preocupação da atualidade em relação 

ao estudo do clima organizacional, se faz na investigação da sua dimensão, em decorrência da 

heterogeneidade operacional dos atributos envolvidos nesta tipologia de pesquisa. Trata-se de 

um construto peculiar, que não é composto por fatores que permitam a estabilidade na 

investigação, por exemplo, como personalidade e inteligência. Em face da complexidade dos 

fatores que incidem sobre o clima organizacional, Barboza (2017) defende que a forma mais 

adequada e que mais se aproxima da realidade para avaliá-lo, é utilizar instrumentos de 

pesquisa. Estes devem permitir a captação e o somatório de várias percepções dos 

colaboradores acerca da organização. Isto porque, ali estão os atores participantes do 

ambiente de trabalho, revelando como as práticas organizacionais influenciam em seus 

sentimentos, desempenhos e interesses. A seguir estão apresentados alguns dos principais 

modelos de avaliação de clima organizacional, que deram origem aos respectivos 

instrumentos de pesquisa existentes na literatura. A tarefa de levantamento neste 

compartimento da revisão teórica requer trazer à baila alguns conceitos de modelagem 

significativas para laboratório de investigação de estudos organizacionais relacionados à 

cultura. Além de servir de ferramenta conceitual, permite orientar aqueles desejosos de 

efetuar buscas em plataformas de consulta a respondentes, a partir de indicadores teóricos 

oriundos de estudos empíricos. Portanto, seguem o Modelo de Mendes (2013), Modelo de 

Mejias et. al (2006),  Modelo de Bispo (2006), Modelo de Bizzatti (2006), Modelo de Sbragia 

(1983).  

 

I) Conceitos a partir do Modelo de Mendes  

 

O modelo de Mendes consta da sua dissertação de mestrado, que foi apresentada no 

Programa de Mestrado em Gestão de Recursos Humanos da School of Economics e 

Management Lisbon em 2013. Foi desenvolvido através de estudo em Patterson et al. (2005).  

O instrumento, continha 52 itens para mensuração da percepção dos inquiridos quanto aos 
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fatores relacionados clima organizacional. Foi aplicado entre os integrantes do Programa 

Trainees da Portugal Telecom (PT), ao qual responderam 111 indivíduos. Os resultados 

apontaram uma percepção favorável acerca das várias dimensões que compõem o clima 

organizacional. Através da identificação das dimensões de maior impacto positivo e negativo, 

foi elaborada uma proposta de intervenção para melhoria adaptada à realidade e às 

necessidades detectadas. O modelo é composto por quatro (04) dimensões que estão expostas 

no Quadro 3 que segue. 

 

Quadro 3: Especificação das dimensões de clima utilizadas no estudo de Mendes (2013). 
 

Item 

 

Dimensão Descrição 

11 Relações Humanas 
Autonomia, envolvimento, apoio por parte da supervisão, formação 

e bem-estar. 

22 Processos Internos Formalismo e tradição. 

33 Sistemas Abertos Inovação e flexibilidade; reflexibilidade. 

44 Objetivos Racionais Esforço, feedback desempenho, pressão para produção e qualidade. 

Fonte: Adaptado de Mendes (2013).  

 

II) Conceitos a partir do Modelo de Mejías, Agustín, Oscar e Minerva  

 

O modelo desenvolvido por Mejías, Agustín, Oscar e Minerva em 2006, foi por eles 

denominado de CLIOUNing, que visa desenvolver um instrumento de medição do clima 

organizacional em instituições de ensino superior, útil em Sistema de Gestão da Qualidade em 

organizações. Foi um resultado de pesquisa entre modelagens avaliativas sobre clima 

organizacional existentes na literatura, e adaptado ao ambiente educacional. Foi aplicado com 

gestores, professores e funcionários de três instituições de ensino superior localizadas na 

Cidade do México. Os resultados obtidos indicaram a validade do instrumento e a 

possibilidade de aplicação do mesmo em outras instituições universitárias. O modelo é 

composto de 11 itens divididos em (03) dimensões cujo as quais estão expostas no Quadro 4 

que segue. 
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Quadro 4: Especificação das dimensões de clima utilizadas no estudo de Mejías et al. 

(2006). 

Item Dimensão Descrição 

1

1 

Gestão 

institucional 

Percepção quanto ao desempenho institucional, à gestão da qualidade, ao 

planejamento institucional, à alocação de trabalho e às equipes de trabalho. 

2

2 

Desafios 

individuais 

Percepção quanto à adaptação para mudanças, o desenvolvimento de 

habilidades e conhecimentos e o estabelecimento de altos padrões de 

desempenho pessoal. 

3

3 
Interação 

Percepção quanto à adequação de recursos, informação, comunicação, 

reconhecimento pela Instituição e orgulho de pertencer à Instituição. 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de Mejías et. al. (2006). 

 

III) Conceitos a partir do Modelo de Bispo 

 

O estudo de Bispo foi desenvolvido em 2006 focalizando um novo modelo de 

pesquisa de clima organizacional aplicável a empresas públicas ou privadas. O modelo 

abrangeu pesquisas de base literária, e empresas que já realizaram esta atividade com 

profissionais da área de Recursos Humanos, Assistência Social e Assistência Médico-

Hospitalar, levando a cabo experiências com análise do clima organizacional. O modelo 

apresenta macrofatores internos, constituídos por onze dimensões; e macrofatores externos, 

constituídos por nove dimensões, onde se focaliza os níveis de influência nos mesmos 

contextos organizacionais. O instrumento foi aplicado em duas empresas públicas de grande 

porte, obtendo bons resultados. As dimensões do modelo encontram-se demonstradas nos 

Quadros 5 e  6 que seguem. 

 

Quadro 5: Especificação dos fatores internos de influência no clima utilizado no estudo 

de Bispo (2006). 

F
a

to
re

s 
in

te
rn

o
s 

d
e 

in
fl

u
ên

ci
a

  

I

Item 

 

Dimensão 

 

Descrição 

 

1

1 
Ambiente de trabalho 

Estabelece o grau de relacionamento entre os colegas de 

trabalho, necessário para realização das atividades individuais 

ou coletivas. 

2

2 

Assistência aos 

funcionários 

Estabelece o nível da assistência médica, dentária, hospitalar 

e social aos funcionários. 

3

3 
Burocracia 

Avalia se este item está compatível com as atividades 

realizadas pelos funcionários. 
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4

4 

Cultura 

organizacional 

Avalia o nível de interferência que as tradições, práticas e 

costumes, adotados informalmente na empresa, exercem nos 

funcionários. 

5

5 

Estrutura 

organizacional 

Mede o nível de relacionamento e de capacitação dos 

elementos que compõem esta estrutura e sua interferência nas 

atividades dos funcionários. 

6

6 
Nível sociocultural 

Procura estabelecer se os níveis intelectual, cultural e social 

dos funcionários estão de acordo com as necessidades 

inerentes às suas atividades. 

7

7 

Incentivos 

profissionais 

Visam estabelecer o nível de reconhecimento profissional dos 

funcionários. 

8

8 
Remuneração 

Valia se este item está de acordo com as atividades prestadas 

à empresa. 

9

9 
Segurança profissional 

Avalia o risco de demissão sem motivo percebido pelos 

funcionários. 

1

10 

Transporte 

casa/trabalho 

Trabalho/casa – mede o nível de dificuldade encontrado para 

a locomoção entre a casa dos funcionários e a empresa e vice-

versa. 

1

11 
Vida profissional 

Estabelece grau de identificação dos funcionários com a 

empresa, tentando medir o nível de seu orgulho com a 

empresa e de seu sucesso profissional. 

Fonte: Adaptado de Bispo (2006). 

 

Quadro 6: Especificação dos fatores externos de influência no clima utilizados no estudo 

de Bispo (2006). 

F
a

to
re

s 
E

x
te

r
n

o
s 

d
e 

in
fl

u
ên

c
ia

 

I

Item 

 
Dimensão 

 
Descrição 

 

1

1 
Convivência familiar 

Procura avaliar o nível da convivência familiar dos 

funcionários, item necessário para uma boa produtividade 

nas atividades realizadas na empresa. 

2

2 
Férias e lazer 

Avaliam o grau de satisfação dos funcionários com estes 

itens, os quais também são necessários para garantir uma 

boa produtividade. 

3

3 

Investimentos e 

despesas familiares 
Procuram avaliar o nível do bem-estar proporcionado às 

famílias dos funcionários. 

4

4 
Política e Economia 

Tentam avaliar o nível de interferência proporcionado por 

estes itens na motivação dos 

Funcionários. 

5

5 
Saúde 

Tenta avaliar a opinião dos próprios funcionários sobre suas 

respectivas saúdes física e mental, um dos itens de extrema 

importância e de difícil observação. 

6

6 
Segurança Pública 

Avalia o nível de influência deste item na vida diária dos 

funcionários. 
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7

7 
Situação financeira 

Este item tenta avaliar como está a situação financeira dos 

funcionários. 

8

8 
Time de futebol 

Tenta medir, o nível de interferência que os times de futebol 

exercem sobre a motivação e a produtividade dos 

funcionários. 

9

9 
Vida social Avalia o nível de satisfação dos funcionários com este item. 

Fonte: Adaptado de Bispo (2006). 

 

O Modelo de Bispo (2006) foi depois adaptado por Aléssio et al. (2009) para estudar a 

influência das variáveis que compõem o Clima Organizacional em ambientes de 

desenvolvimento de software no município de Blumenau, Estado de Santa Catarina, no Brasil. 

O formulário utilizado era composto de 55 perguntas, e foi aplicado em 12 empresas para um 

total de 243 trabalhadores. Os resultados obtidos possibilitaram o conhecimento de alguns 

fatores que têm influenciado, de forma negativa, no clima organizacional das organizações 

estudadas; assim apontou as influências relacionadas à: políticas e estratégias de Gestão de 

Pessoas (1), estilos de liderança (2), capacitação dos colaboradores (3), conflitos de interesse 

(4), cultura organizacional (5), tipos de assistência prestada aos colaboradores (6), rotinas 

organizacionais (7) e, finalmente, relacionamentos interpessoais (7). Estes elementos de 

influências podem ser discutidos, analisados e criticados na via de construção de modelagens 

adaptativas originais em campo do mister. 

 

IV) Conceitos a partir do Modelo de Rizzatti  

 

O Modelo de Rizzatti (2002) foi construído em sua tese de doutoramento no Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina, 

com base em um modelo prévio desenvolvido pelo próprio autor em sua dissertação de 

mestrado em 1995, pelo Programa de Mestrado na mesma instituição. O estudo que deu 

origem ao modelo objetivou estabelecer e validar um conjunto de componentes e seus 

respectivos indicadores, com a finalidade de compor as dimensões de análise do clima 

organizacional, no âmbito das universidades federais da região sul do Brasil. Verificou-se 

junto aos informantes-chave de três universidades selecionadas a participar do estudo, a saber, 

a Universidade Federal de Santa Catarina,  Universidade Federal de Santa Maria, e a 
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Universidade Federal do Paraná, a importância e a adequabilidade desses componentes para 

compor cada uma das dimensões de análise. Em seguida, identificou-se e sistematizou-se os 

indicadores, na perspectiva de dimensionar os componentes por dimensões de análise de 

clima organizacional em universidades federais. O Modelo de Rizzatti (2002) traz as 

conclusões do estudo que resultaram na validação das (12) dimensões por ele apresentadas e 

os seus componentes, bem como os indicadores para a análise do clima organizacional em 

universidades federais da região sul do Brasil; o seu modelo está demonstrado no Quadro 7 

que segue.  

 

Quadro 7: Especificação das dimensões de clima utilizadas no estudo de Rizzatti (2002). 

Item Dimensão Descrição 

1

1 

Imagem 

institucional 

Relacionada à percepção de diferentes variáveis que compõem a organização 

junto às pessoas. Formada pelos componentes: satisfação do usuário, 

sentimento de identidade e prestígio obtido. 

2

2 

Políticas de 

recursos humanos 

Refere-se à forma com que a organização pretende lidar com seus membros. 

Formada pelos componentes: políticas governamentais, políticas 

institucionais e ações sindicais. 

3

3 

Sistema de 

assistência e 

benefícios 

Relacionada a um conjunto de benefícios que visa manter a satisfação e 

produtividade do grupo de trabalho. Formada pelos componentes: planos de 

recursos humanos, benefícios legais e benefícios assistenciais. 

4

4 

Estrutura 

organizacional 

Percepção quanto à forma de distribuição, organização e coordenação das 

atividades da organização. Formada pelos componentes: tamanho da 

instituição, complexidade da instituição e tecnologia da instituição. 

5

5 

Organização e 

condições de 

trabalho 

Percepção quanto ao ambiente de trabalho, no que tange a aspectos físicos e 

organização. Formada pelos componentes: condições ergonômicas, controle 

de tempo e conservação do serviço. 

6

6 

Relacionamento 

interpessoal 

Percepção quanto à interação entre as pessoas quanto ao relacionamento 

existente entre seus diversos segmentos. Formada pelos componentes: 

relacionamento existente, cooperação e consideração humana. 

7

7 

Comportamento 

das chefias 

Percepção dos servidores quanto à forma como os chefes desempenham suas 

funções. Formada pelos componentes: honestidade e credibilidade, 

conhecimento das atividades e estilo de liderança. 

8

8 
Satisfação pessoal 

Satisfação dos servidores quanto ao tipo de trabalho, motivação para 

execução das tarefas, expectativas de reconhecimento e relacionamento com 

colegas e usuários. Formada pelos componentes: satisfação no trabalho, 

jornada de trabalho e reconhecimento proporcionado. 

9

9 

Planejamento 

institucional 

Percepção dos servidores quanto ao processo de planejamento institucional. 

Formada pelos componentes: informação, comprometimento e participação. 

1

10 
Processo decisório 

Percepção dos servidores quanto aos mecanismos de escolhas e decisões da 

organização. Formada pelos componentes: delegação, comunicação e 

conflitos de interesse. 

1

11 

Autonomia 

universitária 

Percepção dos servidores quanto à autonomia da organização. Formada pelos 

componentes: políticas de governo e estratégias da instituição.  
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1

12 

Avaliação 

institucional 

Percepção quanto aos instrumentos utilizados para avaliar a organização, sua 

qualidade, excelência e relevância. Formada pelos componentes: controle da 

qualidade de serviços e cultura organizacional. 

Fonte: Adaptado de Rizzatti, (2002). 

 

O Modelo acima foi depois utilizado por Fighera (2017), em sua dissertação de 

mestrado, objetivando propor a implantação de um processo de avaliação de clima 

organizacional que fosse adequado ao ambiente da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM). Estudou vários modelos de avaliação chegando a este como sendo o mais 

compatível ao contexto de uma instituição pública de ensino. Assim, a mesma adaptou um 

instrumento de avaliação originado de Rizzatti (2002), depois submetendo este à consulta de 

399 servidores da UFSM. Os resultados da pesquisa, possibilitaram a apresentação de um 

diagnóstico referente ao clima organizacional que, de maneira geral, pode ser considerado 

positivo. Sequencialmente, por meio da análise fatorial exploratória, foi possível ajustar o seu 

instrumento de pesquisa, propondo uma metodologia completa de avaliação de clima 

organizacional que pode ser considerado para efeito da presente pesquisa.  

 

V) Conceitos a Partir do Modelo de Sbragia  

 

O Modelo de Sbragia surgiu de um estudo cujo objetivo foi apresentar um quadro de 

referência sobre o conceito e uma avaliação do clima organizacional em instituições de 

pesquisa governamental. A pesquisa realizada teve a amostra de oitenta e cinco (85) 

indivíduos, pertencentes a quatorze (14) instituições brasileiras como alvos na investigação. 

Utilizou-se de um Formulário como instrumento de coleta de dados. Os resultados revelaram 

grandes deficiências institucionais nas relações existentes entre as unidades de Gestão de 

Pessoas e os organismos internos de Direção; portanto, os possíveis esforços de 

aprimoramento poderiam ser direcionados. A pesquisa foi composta de vinte dimensões 

conforme consta no Quadro 8 que segue. 
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Quadro 8: Especificação das dimensões de clima utilizadas no estudo de Sbragia (1983). 

Item Dimensão Descrição 

1 Estado de tensão 
Relacionada ao grau de lógica e racionalidade versus o grau de emoções 

presente nas ações das pessoas dentro da organização. 

2 Conformidade exigida 
Relacionada ao grau de flexibilidade de ação que as pessoas gozam na 

instituição. 

3 
Ênfase na 

participação 

Grau de participação das pessoas, demonstrando o quanto estas pessoas 

envolvem-se na tomada de decisão da organização. 

4 
Proximidade da 

supervisão 

Relacionada ao grau de controle executado pelos gerentes, ou ainda, o 

grau maior ou menor no exercício das atividades. 

5 
Consideração 

humana 

Relacionada ao grau de humanidade existente na organização, o quanto 

as pessoas são tratadas como seres humanos. 

6 
Adequação da 

estrutura 

Relacionado ao esquema organizacional e sua adequação aos requisitos 

do trabalho. 

7 Autonomia presente 
Relacionado à percepção dos avaliados no que diz respeito a autonomia 

existente para tomar decisões. 

8 
Recompensas 

proporcionais 

Grau de recompensa percebido pelos serviços prestados, a ênfase dada às 

recompensas se comparada às punições, o sentimento de recompensa 

diante das políticas de pagamento e promoções. 

9 Prestígio obtido 
Relacionado à percepção das pessoas no que diz respeito a sua imagem, 

em virtude de pertencerem à organização. 

10 Cooperação existente 
Relacionado ao grau de amizade e boas relações existente na 

organização, o grau de interação e confiança uns com os outros. 

11 Padrões enfatizados 
Relacionado ao grau de importância dado pelas pessoas no que tange às 

metas e padrões de desempenho existentes. 

12 
Atitude frente à 

conflitos 

Relacionado ao grau de disposição das pessoas em considerar opiniões e 

atitudes divergentes. 

13 
Sentimento de 

identidade 

Relacionado à percepção no que diz respeito à sensação de 

pertencimento à organização, o quanto elas dão valor a esta.  

14 Tolerância existente 
Relacionado ao grau de tolerância das pessoas diante de erros cometidos 

dentro da organização. 

15 Clareza percebida 

Relacionado ao grau de conhecimento das pessoas sobre assuntos que lhe 

dizem respeito, o quanto a organização informa as pessoas sobre 

assuntos do interesse. 

16 Justiça predominante 

Relacionado ao critério de decisão utilizado pela organização, se 

predominam como critério de decisão as habilidades e desempenhos ou 

os aspectos políticos e pessoais. 

17 
Condições de 

progresso 

Relacionado a forma como a organização provê aos seus funcionários a 

oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional. 

18 Apoio logístico 
Relacionado ao grau de apoio (condições e instrumentos de trabalho) que 

a organização oferece aos funcionários. 

19 
Reconhecimento 

proporcionado 

Relacionado à valorização por parte da organização quanto ao 

desempenho ou atuação acima do padrão, o quanto os esforços 

individuais são reconhecidos. 

20 Forma de controle. Relacionado aos recursos utilizados pela organização para fins de 
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orientação aos trabalhadores, ao invés de utilizar o policiamento e 

castigo. 

Fonte: Adaptado de Sbragia (1983). 

 

Cabe ainda ressalta que a maior parte dos modelos de avaliação de clima 

organizacional e das pesquisas empíricas existentes na literatura, trabalham com fatores que 

englobam variáveis classificáveis dentro das três (03) necessidades da teoria ERC, descrita no 

Quadro 9 que segue.  

 

Quadro 9: Alguns variáveis presentes na Teoria ERC 

Item Necessidade Descrição Fatores 

1 
1.1 Necessidade de 

crescimento 

1.1.1 Mensuram o desejo de 

constante crescimento e 

desenvolvimento pessoal.  

1.1.1.1 Trabalho desafiante 

1.1.1.2 Diversidade e autonomia 

1.1.1.3 Participação nas decisões 

1.1.1.4 Crescimento Profissional 

2 
2.1Necessidade de 

relacionamento 

2.1.1 São utilizadas para 

mensurar o desejo de obter 

relacionamentos interpessoais 

satisfatórios. 

2.1.1.1 Reconhecimento 

2.1.1.2 Responsabilidade 

2.1.1.3 Orgulho e reconhecimento 

Promoções 

2.1.1.4 Amizade dos colegas 

2.1.1.5 Interação com clientes 

2.1.1.6 Chefe amigável 

3 
3.1 Necessidade de 

existência 

3.1.1 São as necessidades 

existenciais, que tratam-se das 

variáveis que mensuram o 

desejo de bem estar fisiológico e 

material. 

3.1.1.1 Trabalho seguro 

3.1.1.2 Remuneração e benefícios 

3.1.1.3 Permanência no emprego 

3.1.1.4 Horário de trabalho 

3.1.1.5 Intervalos de descanso 

3.1.1.6 Conforto físico 

Fonte: Elaborado a partir de estudo em Cunha et al. (2016). 

 

Palacios, Porto, e Martins (2016) definem os múltiplos níveis do cenário 

organizacional em macro, que são os atributos globais da organização, o micro, relativo aos 

indivíduos, e o meso, que se manifesta na forma de grupos de trabalho, unidades, 

departamentos ou seções. Relatam ainda que, além dos já citados outros segmentos sociais 

teoricamente relevantes podem ser identificados como àqueles que extrapolam as 

organizações e que afetam o seu clima, exemplo são os fatores ligados a indústria e a cultura 

local. Os autores explicam que o processo nos cenários organizacionais, a articulação de 
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atributos do nível micro dá lugar a fenômenos de nível meso ou macro; aqui recebem a 

denominação genérica de emersão, termo que evidencia o fato enquanto envolvem, 

necessariamente, dois níveis, a saber, o micro, que é o nível em que se originam, e o meso ou 

macro, que é o nível no qual se manifestam. No caso de atributos psicológicos coletivos, que 

são oriundos de propriedades psicológicas individuais, por exemplo, o clima que é 

característica do nível macro, cuja origem está nas percepções compartilhadas dos 

funcionários, fenômeno do nível micro, sobre as formas de agir da organização. 

Trabalhos como os de Rizzatti (2002) e Menezes e Gomes (2010) ressaltam que para 

realizar a avaliação do clima organizacional de uma organização, pode-se aderir a um dos 

seguintes procedimentos: utilizar um modelo criado e experimentado por outro pesquisador; 

desenvolver seu próprio modelo de acordo com as especificidades da organização estudada, 

levando em consideração a opinião dos colaboradores sobre o lugar onde trabalham; ou 

buscar elaborar um novo modelo com base em outras modelagens que venham sendo 

desenvolvidas. Quanto a utilizar um modelo pré-existente na literatura, Bizarria et. al (2016) e 

Menezes e Gomes (2010) permitem afirmar que os estudos sobre o clima organizacional têm 

como característica ser multidimensional. Reverte-se de fatores que compõem argumentos 

particulares, complementares e que, em alguns casos, se sobrepõe, o que dificulta a definição 

ou adaptação de um modelo a ser aplicado a uma realidade diferente daquela para qual foi 

criado.  

Outro aspecto a ser observado segundo Santos et. al (2019), se refere aos instrumentos 

e sua capacidade reflexiva sobre os pressupostos  teóricos do construto desejado; isso porque 

muitos pesquisadores, ao realizarem seus estudos, não consideram ou desconhecem os  

múltiplos níveis do  cenário organizacional, como relatado em Palacios, Porto, e Martins 

(2016). Desta forma, abstêm-se de definir o nível de abrangência no cenário organizacional, 

onde realizam as pesquisas. Tal providência resulta, por consequências, na restrição do 

diálogo entre pesquisadores, e o empobrecimento do conhecimento gerado, bem como a 

construção de conclusões equivocadas.  

Nesta perspectiva, foi levada em consideração, nessa pesquisa, a segunda opção 

sugerida por Rizzatti (2002), ou seja, não teve como base nenhum modelo específico. 

Construiu-se um instrumento modelador que teve como base a literatura selecionada nesta 

tarefa investigativa, de onde se extraiu aquelas variáveis a serem submetidas ao crivo de teste, 
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verificação e validação, em conformidade ao processo metodológico explicitado em tópico 

próprio deste documento.  

 

2.2  Conceitos e Definições Sobre Elementos Endógenos no Ambiente Organizacional 

 

Lacombe (2017) afirma que a organização é a forma assumida pela associação de 

humanos para atingir objetivo comum, mediante a divisão de funções e do trabalho, onde se 

aplica a hierarquização da autoridade e da responsabilidade. Incluem-se nessa definição as 

empresas, os hospitais, as universidades e escolas, as creches, as associações culturais, os 

partidos políticos, os sindicatos, as cooperativas, dentre outras. De fato, tudo pode acontecer 

por meio de organizações, nas quais executam as atividades em uma sociedade moderna, nas 

quais os seus membros retiram significativamente a sua satisfação material, social e cultural. 

Portanto, segundo o referido autor, o estudo das organizações passa a ser o caminho para a 

compreensão do homem moderno e da sociedade em que vive e produz. Para que as 

organizações existam é preciso que se defina: objetivos, divisão de trabalho, fonte de 

autoridade formal ou informal e relações entre pessoas e grupos.  

Ainda segundo o autor citado os indivíduos ou grupos que agem em uma organização 

e são por ela de alguma forma afetados, estes são denominados de stakeholders. Quando eles 

pertencem ao ambiente externo da organização, como governo, mídia, sindicatos, 

fornecedores e clientes e outros, são denominados stakeholders externos; e quando pertencem 

ao ambiente organizacional interno se denominados de stakeholders internos, sendo eles os 

colaboradores, sócios ou dirigentes. Nesta pesquisa foram estudadas as relações entre pessoas 

e grupos do ambiente interno, os stakeholders internos, assim como os demais aspectos 

organizacionais que formam a base do clima da organização.    

Chiavenato (2014, p. 77) explicita que as organizações só existem graças as pessoas, 

apesar de toda a sua estrutura física. São as pessoas que operam e fazem funcionar 

adequadamente a estrutura em um ambiente competitivo, carregado de oportunidades e 

ameaças. O autor complementa afirmando que toda pessoa tem suas características 

individuais, e ao mesmo tempo, recebe continuamente estímulos externos do ambiente em que 

vive e interage.       
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 Abreu et al. (2013) relatam que as pesquisas de clima são baseadas na definição de 

fatores, que influenciam direta ou indiretamente no ambiente organizacional  de qualquer 

organização;  por esse motivo é importante identificá-los e conhecê-los,  pois o que acontece 

em uma organização atinge diretamente o colaborador e os grupos de trabalho, positiva ou 

negativamente. Nos sub-tópicos a seguir serão tratados alguns desses fatores organizacionais. 

 

2.2.1 Conceitos de Estrutura Organizacional e Regulamentações Formais 

 

Fogaça e Coelho Jr. (2015) definem estrutura organizacional como um arcabouço 

invisível que apresenta as diversas inter-relações existentes entre os diferentes elementos que 

a constituem, desta forma viabilizando o seu funcionamento adequado, coordenado, 

equilibrado e integrado. Tal arcabouço tem a função de estabelecer o status e definir a posição 

de cada membro na organização, especificando quem exerce autoridade sobre quem e com 

qual finalidade, de modo que as determinações de autoridade e de responsabilidade 

estabelecem o que cada colaborador desempenhará em relação aos demais, no contexto da 

equipe. A estrutura da organização é resultado da formulação racional de todos os segmentos 

presentes na atividade da instituição. O levantamento apurado por estes autores citados  

aponta que o bem estar psicológico dos profissionais pode ser comprometido caso estes 

venham atuar em organizações onde exista uma centralização de autoridade e as atividades 

sejam rigidamente divididas, isso pode gerar sensações negativas nos membros da equipe de 

trabalho.  

Como descreve Chiavenato (2014, p.177), as organizações definem regras, normas, 

procedimentos, políticas, descrições de cargos e diretrizes para padronizar o comportamento 

dos seus membros. Quanto mais regulamentação formal uma organização impõe a seus 

membros, mais o comportamento dos membros dos grupos de trabalho e setores será 

previsível; entretanto, a liberdade e a autonomia dos colaboradores sofrerão uma redução. 

Tanto que Cunha et. al (2016 p.571) relata que a regulamentação formal causa limitações 

quanto ao grau em que o indivíduo dispõe da possibilidade de realizar o trabalho da sua 

maneira. Ao recorrer a processos padronizados, criam-se regras e regulamentos capazes de 

coibir as condutas individuais, limitar as alternativas comportamentais disponíveis, como 
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dizerem o que pensam sobre determinados processos, limitar as possibilidades de 

aprendizagem organizacional, diminuir a capacidade de inovação e a busca de soluções 

criativas para os problemas.  

 

2.2.2 Conceitos de Sistema de Avaliação de Desempenho, Crescimento Profissional, 

Capacitação e Qualificação 

 

Segundo Chiavenato (2014, p.177), a organização se define por metas de desempenho 

que podem ser específicas ou desafiadoras. E o comportamento dos membros da organização 

é fortemente influenciado pela maneira como a mesma avalia o desempenho e quais 

comportamentos serão valorizados e recompensados. Para Marra, Lima e Tose (2012), a 

avaliação de desempenho é um instrumento de gestão para realizar o acompanhamento 

sistêmico da atuação dos trabalhadores com base nas atividades desenvolvidas. Mas, com sua 

evolução, passou a considerar também o comportamento dos trabalhadores no desempenho de 

seu trabalho, além de avaliar o alcance das metas estabelecidas, os resultados alcançados 

individualmente e o seu potencial, visando um plano de desenvolvimento. Os autores relatam 

ainda que a avaliação de desempenho se bem realizada, pode ser um instrumento de 

motivação dos trabalhadores, dependendo do seu nível de necessidade, pois existem pessoas 

que se motivam pelo reconhecimento de seu trabalho, e outras que buscam o desenvolvimento 

profissional, ou ainda as que almejam a melhoria de sua remuneração. Por isso, se bem 

elaborada, a avaliação de desempenho pode contribuir decisivamente para que os funcionários 

se sintam recompensados. 

 Para Kuhn, Berwig e Pinto (2015), além da avaliação de desempenho é indispensável 

a realização de vários momentos de feedback com os colaboradores, dando, resposta a um 

determinado pedido ou acontecimento, ou ainda, dialogando a respeito de acontecimentos 

internos, atitude e resultados. Os autores relatam que na gestão de pessoas, tanto a avaliação 

de desempenho como o feedback, implicam na avaliação e no retorno aos interessados. A 

avaliação de desempenho, no entanto, trata-se de um processo sistematizado e pode ocorrer 

em momento isolado, já o feedback deve ser contínuo e ocorrer em vários momentos. O 

feedback indiscultivelmente é o procedimento mais eficaz para alcançar um resultado ou 
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sucesso desejado; quando bem conduzido, os seus resultados são positivos, possibilitando o 

crescimento do funcionário e da instituição. 

Segundo Cunha et. al (2016), outra fonte de satisfação no trabalho trata-se das 

oportunidades de crescimento profissional, na medida em que representam ganhos ao nível de 

remuneração, do status e do prestígio. No entanto o gestor da organização deve evitar induzir 

nos seus membros expectativas de carreira não realistas, o que poderá os conduzir à 

insatisfação ao perceberem a realidade. Os autores afirmam ainda que a oportunidade de 

capacitação e desenvolvimento pessoal aumentam as possibilidades de promoção, e 

decrescem o sentimento de insegurança no trabalho. Santos et. al (2019) define o fator 

aprendizagem como práticas organizacionais que ampliam a aprendizagem entre os membros 

da organização, bem como ações que incentivem a aquisição sistemática de competências que 

melhorem o desempenho no trabalho. Já Rodrigues et. al (2016) traz reflexão em seu estudo, 

no qual aborda sobre a independência do interesse que os participantes das organizações 

possam a ter ao investir no desenvolvimento de seus colaboradores. São providências como 

estas que evitam o obsoletismo da força de trabalho, decorrente dos avanços tecnológicos, 

administrativos e sociais; os colaboradores devem sempre buscar o seu desenvolvimento 

profissional e pessoal, posto que compreendem melhor a sua necessidade para se destacarem 

diante da competitividade existente no mercado de trabalho. Rizzatti (2002) relata, no entanto, 

que é importante que o servidor, ao realizar algum tipo de curso, possa ter oportunidade de 

executar atividades relacionadas com o conhecimento adquirido, caso contrário poderá se 

tornar frustrado e insatisfeito no trabalho.  

 

2.2.3 Conceitos de Relacionamento Interpessoal e de Liderança 

 

Cunha et al (2016, p. 158) afirmam a relevância do relacionamento interpessoal entre 

os membros de uma organização; isso se faz em decorrências do relacionamento da 

possibilidade de desenvolver do indivíduo na sua atividade laboral, em determinado contexto 

social positivo e gratificante. Os membros de grupos coesos tendem a mostrar-se mais 

satisfeitos do que membros de grupos dispersos. Afirmam ainda que o espírito de 

camaradagem, confiança e credibilidade do líder proporcionam apoio social aos 
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colaboradores. Já Bizarria et. al (2016) descrevem que os relacionamentos interpessoais 

influenciam o clima, na medida em que produz ao nível individual e coletivo estratégias de 

defesa diante de adversidades, e aciona o potencial de resolução de conflitos. Sentimentos de 

bem-estar favorecem o clima em face do envolvimento com o trabalho, o comprometimento 

afetivo e a satisfação diante da tarefa desenvolvida.   

Segundo Loureiro, Mendes e Silva (2017) a política e as características de cada 

modelo de gestão influenciam as relações interpessoais no trabalho; e o processo de 

reconhecimento das competências dos indivíduos, causa sensações de prazer ou mal estar no 

trabalho. Pode também impactar no trabalho e na subjetividade do servidor, possibilitando 

reconhecimento sobre o seu agir criativo, ou implicando em impedimentos que são nefastos 

aos resultados esperados na organização. Tal contexto pode acarretar oscilações entre as 

configurações no ambiente laboral harmonioso e saudável, e um ambiente de trabalho 

patogênico, altamente negativo. 

Menezes (2019) define que o fator liderança contempla ações do líder na condução da 

equipe, abordando práticas relacionadas ao planejamento, organização e alinhamento 

estratégico das tarefas, bem como práticas que estimulem a autonomia e a participação dos 

membros. Já Rizzatti (2002) descreve que o comportamento das chefias é constituído pelos 

componentes honestidade e credibilidade conhecimento das atividades e estilo de liderança. 

Segundo o autor, o líder deve ser honesto em suas ações para com seus liderados, orientando-

os e direcionando-os para as atividades sem favorecimento. Deve ter a credibilidade destes 

para que o ambiente organizacional tenha um clima favorável entre seus pare. O 

conhecimento das atividades pela chefia também é de suma importância, pois se a mesma não 

possuir conhecimento das atividades que são desenvolvidas no setor de trabalho, do qual é 

responsável, e tentar impor a autoridade sob sua equipe, as consequências podem ser 

desastrosas. Entretanto, se ele, tiver conhecimento das atividades do setor e da forma como 

devem ser desenvolvidas estas, aumenta a possibilidade de obter resultados promissores. O 

estilo de liderança está relacionado com o comportamento do líder no gerenciamento dos 

membros de sua equipe, na sua forma de agir e delegar. A capacidade de comunicação com os 

membros da equipe, a clareza, a aceitabilidade por parte da equipe, a aplicação das sugestões 

da equipe por parte do líder, a discussão e troca de ideias entre as partes, e o grau de 
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acompanhamento no desenvolvimento do trabalho, produz retorno em qualidade na execução 

das atividades. 

Onzi e Caregnatto (2013) relatam que as organizações convivem com o desafio de 

saber lidar com os perfis comportamentais das pessoas nas relações grupais. A habilidade da 

liderança em administrar as individualidades de seus membros deve estar em constante 

desenvolvimento, objetivando o gerenciamento dos conflitos interpessoais, decorrentes dos 

diversos fatores internos e externos que interferem diretamente no desempenho dos indivíduos 

e consequentemente no desempenho organizacional.  

 

2.2.4 Conceitos de Justiça Organizacional, Organização do Trabalho e 

Remuneração/Benefícios  

 

Na Psicologia Social e Organizacional Santos, Oliveira e Konopka (2016) relatam que 

vários são os estudiosos que se preocupam e direcionam suas pesquisas à questão acerca da 

justiça. Nestas, percebe-se as inquietações e constantes discussão a respeito do que é justo ou 

injusto nas resoluções de problemas organizacionais e/ou tomada de decisão. Os autores 

relatam ainda que se encontra na literatura vários estudos correlacionando à justiça 

organizacional no trabalho e à satisfação organizacional. Além do comportamento de 

cidadania na organização, do comprometimento organizacional, da confiança, do 

comportamento de trabalhos contraproducentes, e as relações entre líderes e liderados. 

Neste contesto Sert et. al (2014)  ao examinar a relação entre justiça organizacional, 

clima ético e estresse relacionado ao trabalho percebido, concluíram  existir uma relação 

negativa  entre a justiça distributiva e processual, e estresse relacionado ao trabalho. Além 

disso, o clima ético também tem um efeito negativo nesse contexto. Em sua pesquisa os 

autores descrevem, com base em estudo realizado em Ribeiro e Bastos (2010), que a justiça 

distributiva é aquela que avalia o tratamento justo através da proporção entre seus esforços e 

os resultados distribuídos. Já a justiça processual é o tratamento justo considerando o processo 

de elaboração de critérios de avaliação, de reconhecimento e de distribuição de resultados. 

Através do estudo de Sert et. al (2014) pode-se inferir que o desenvolvimento do clima ético e 

da justiça organizacional ajuda a diminuir o estresse no trabalho. Por consequência, melhora o 

clima organizacional, promovendo uma atmosfera mais leve nos locais de trabalho. 
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O perfil das exigências decorrentes do fator da organização laboral, como tratadas 

neste compartimento teórico pode configurar um cenário favorável às representações de mal-

estar no trabalho. São os indicativos do estudo ofertado por Daniel (2012), no qual descreve 

os custos humanos do trabalho segundo as dimensões física, cognitiva e afetiva. A autora 

relata que o dispêndio físico pode ser causado nos trabalhadores devido exigências das tarefas 

na organização, decorrentes de uma rotina de trabalho essencialmente realizada em frente ao 

computador. Isso implica na manutenção de postura laboral sentado, e esforços repetitivos nos 

membros superiores. São implicações que podem acarretar cansaço, dores nos membros 

superiores e inferiores e cansaço visual. O dispêndio cognitivo também pode ser uma 

intercorrência, que tem como causa o volume de informações a ser tratada. Envolve ainda a 

complexidade da interação com a informática, bem como a impressão das ferramentas do 

sistema de informações. Adicione-se a divisão precária do trabalho, situações instáveis, a 

pressão temporal, a repetitividade das operações no sistema. O grande número de 

procedimentos, sazonalidade com períodos de intensificação do trabalho também pode 

implicar em alto nível de estresse, tensão, monotonia e irritabilidade. Já o dispêndio afetivo 

pode ser provocados em decorrência de exigências da pressão temporal, divisão do trabalho, e 

o descompasso entre expectativa e características da atividade laboral. São estas 

intercorrências que causam receio no colaborador, em não suportar tal situação de pressão e 

adversidades do dia-a-dia, bem como o sentimento de falta de reconhecimento, ou não ser 

ouvido, além da tensão emocional, cansaço, ansiedade, desânimo, medo e frustração.       

Primo (2018) expõe a importância do capital humano na organização pública ou 

privada. Segundo o autor é fundamental dimensionar a força de trabalho em seus aspetos 

quantitativos e qualitativos. A ausência desse adequando dimensionamento da realidade na 

organização poderá tornar a organização ineficaz e obsoleta. Passa a consistir em prática de 

significativo desafio para a gestão de pessoas, posto que a estrutura pode não estar preparada 

para realizar tal procedimento. O autor relata ainda sobre estas mesmas ocorrência no serviço 

público, pendente de definições daquele quantitativo ideal de profissionais, e das 

competências necessárias para o desenvolvimento das atividades ligadas a cada função, que 

são primordiais para uma vida funcional saudável do servidor. O autor afirma que o cálculo 

dos requisitos de pessoal depende de dois fatores, como as previsões que antecipem a 

demanda futura, e os níveis da força de trabalho. Isso porque o quantitativo elevado de 
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servidores poderá causar a falta de interesse, além de altos custos com a pessoal. Por outro 

lado, o subdimensionamento pode gerar má qualidade dos serviços prestados, carga excessiva 

de trabalho e desmotivação nos servidores. 

Cunha et. al (2016) relatam que  o salário dos membros de uma organização trata-se de 

um fator determinante de sua satisfação, devido duas razões: Abre as possibilidades de 

resolução das necessidades individuais, e garante status, prestígio e reconhecimento social. 

Importa considerar que o salário, pode funcionar como um incentivo, em relação a 

contribuição individual para o sucesso da organização. Tenderá, neste caso, como um sinal do 

reconhecimento pelo esforço individual, podendo funcionar como um estímulo motivador e, 

consequentemente, conduzir à melhoria dos desempenhos. Santos et. al  (2019) relatam que a 

compensação justa retrata ações de reconhecimento e valorização de servidores e equipes 

quanto à qualidade e resultados do trabalho, bem como ao esforço despendido neste.  Rizzatte 

(2002) complementa ao descrever que quando um profissional qualificado procura por um 

emprego, além do salário, ele busca o que a empresa oferece de benefícios, condições de 

promoção, de auto-satisfação. Assim, o sistema de benefícios de uma instituição passa a ser 

um diferencial para atrair e reter os profissionais qualificados. 

2.2.5 Conceitos de Condições Físicas de Trabalho e Sobre Tecnologia Utilizada 

 

De acordo com Ferreira (2012), as condições físicas do trabalho são fatores como o 

local, espaço, iluminação, temperatura, materiais e insumos disponíveis; e mais os 

instrumentais tais como equipamentos, mobiliário, posto e apoio técnico. Todos estes 

elementos, segundo o autor, de alguma forma estão a influenciar a atividade laborativa, pois 

podem representar risco à segurança física do colaborador.  Lima, Silva e Silva (2018) 

apontam que esses fatores ganham a nomenclatura de infraestrutura e condições de trabalho; 

permitem avaliar a percepção do servidor em relação a tais condições físicas, a sua relação 

com os instrumentos e equipamentos, e a todo o suporte necessário para a realização das 

tarefas. Já Chiavenato (2014, p.177) define como as características do local de trabalho 

aquelas impostas externamente aos membros e grupos; envolve a disposição física, o arranjo 

do espaço de trabalho das pessoas, a colocação dos equipamentos, os níveis de iluminação e 



47 

 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração 
 

  

___________________________________________________________________________ 
www.ppga.unir.br/    ppga@unir.br      /   Tel (69) 2182-2246 

de conforto. Concluí afirmando que essas características podem criar oportunidades ou 

obstáculos para a interação dos grupos de trabalho.  

Segundo Costa, Oliveira e Mariano (2018), o ambiente de trabalho exerce influência 

sobre a forma como a atividade é executada, refletindo no processo de reconhecimento e 

melhoria do desempenho funcional dos membros de uma organização. Tanto que Silva e 

Ferreira (2010) afirmam que se o ambiente não possuir estrutura física adequada a realização 

das atividades, a qualidade do trabalho desenvolvido pelos membros da organização 

diminuirá e, consequentemente afetará a produtividade. Desta forma, investir neste fator 

estimula o colaborador a desempenhar suas tarefas com eficiência, o que produz retorno 

positivo para a organização. 

Cunha et. al (2016 p.568) afirmam que, seja qual for a organização, e sua estrutura 

acaba por depender, em alguma medida, da tecnologia em uso; e diferentes meios 

tecnológicos implicam sistemas de divisão e integração do trabalho diverso. Diversificadas 

tecnologias envolvem a organização, em diferentes níveis de previsibilidade e eficácia, o que 

requer conhecimentos de níveis desiguais, enquanto se estimula níveis de participação mais 

altos ou mais baixos, como se pode ser conferido em teste de validação em pesquisa aplicada. 

 

2.2.6 Conceitos de Conciliação Trabalho-Família, Imagem Institucional, Satisfação e 

Motivação no Trabalho 

 

Andrade (2011) relata sobre estudos que identificam a dificuldade na conciliação entre 

trabalho e família como sendo um fator potencial no surgimento de problemas; se iniciam 

numa dimensão individual, e que se expandem para outras áreas, em sinergia que alcança o 

local de trabalho, a família, e a sociedade. Barham e Vanalli (2012) complementam relatando 

que, em algumas fases da vida familiar, pode existir maior dificuldade de integrar às 

demandas profissionais; a exemplo, citam o caso de trabalhadores que são pais de crianças 

pequenas, ou que cuidam de seus genitores já idosos com saúde debilitada. São contextos nos 

quais o trabalhador necessita reestruturar suas rotinas de uma forma a não prejudicar seu 

comprometimento com ambas as áreas, ou seja, trabalho e família. Os autores ainda relatam 

que as competências adquiridas em um domínio da vida podem interferir negativa ou 

positivamente em outros domínios. Por exemplo, impactos negativos podem ser sentidos na 
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convivência do colaborador em família quando surgem dificuldades no trabalho; a redução no 

quadro funcional pode causar sobrecarga de serviço dos colaboradores,  com aumento no 

tempo de trabalho; ele terá reduzido o seu templo livre, pois muitas são as vezes em que 

levam tarefas para executar em casa. Da mesma forma, segundo os referidos autores, as 

desavenças na família, como surgimento de demandas não programadas, podem comprometer 

a atuação profissional dos indivíduos. Por outro lado, competências adquiridas no 

desempenho profissional, como as habilidades comunicativas, podem refletir de forma 

positiva nas relações familiares e vice-versa. 

Apropriação em Rizzatti (2002) permitiu trazer abordagem sobre fator imagem 

institucional. Aqui ingressam componentes como a satisfação dos clientes, sentimento de 

pertencimento e prestígio pelo colaborador. Segundo o autor à satisfação do cliente é 

componente importante para determinar a imagem institucional; uma instituição que não 

produz satisfação, tanto no público interno quanto no externo, através dos serviços prestados, 

praticamente deixa de refletir uma imagem positiva na sociedade. O sentimento de 

pertencimento é de um dos componentes mais significativos deste fator, pois, na medida em 

que o colaborador se identifica com a instituição, maior será seu grau de comprometimento 

em relação aos aspectos favoráveis ao ambiente da organização. Portanto, o sentimento de 

pertencimento transmite a ideia de envolvimento, obrigação e dever com a instituição; seja 

nos objetivos ou nos resultados institucionais, o que faz crescer qualitativamente a instituição 

mediante melhorar imagem. Para o autor citado, as pessoas que trabalham nas instituições 

federais de ensino sentir-se-ão prestigiadas devido ao papel que elas desempenham na 

sociedade, os levando a um sentimento de identidade e a uma satisfação pessoal em relação à 

instituição onde desempenha suas atividades, o que poderá ser aferido em uma pesquisa 

contextualizada. A sociedade, por forças das circunstâncias, enxerga a pessoa que 

desempenha suas funções laborais num ambiente desses como um sujeito que detém maior 

conhecimento e credibilidade. 

Segundo Rizzatti (2002), a satisfação representa o grau em que os colaboradores estão 

contentes com sua situação de trabalho em relação às várias atividades relacionadas com a 

função que exercem e o reconhecimento por parte da organização. O autor relata a motivação 

antecedendo a satisfação, a motivação implica movimento, ação para um objetivo, enquanto a 

satisfação é produto de resultados decorrentes do objetivo alcançado. Afirma ainda que a 
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promoção da motivação e o seu direcionamento em benefício da satisfação, tanto pessoal dos 

colaboradores como organizacionais, é importante para que uma a organização obtenha êxito. 

Porém, o referido autor relata que a motivação deve ser entendida como um processo amplo, 

não realizável em curto prazo; implica em uma postura, uma atitude que deve fluir em todos 

os níveis da organização; reflete na ação para o trabalho, e que é provido de sentido, tendo a 

satisfação como consequência.  

Cunha et. al (2016 p. 116) relatam ainda que a motivação no trabalho resulta da 

relação entre as características dos indivíduos e o contexto ao qual se encontram. Diferentes 

práticas de gestão organizacional podem ocasionar melhores ou piores respostas 

motivacionais dos trabalhadores de acordo com suas características pessoais. Os autores citam 

os seguintes exemplos: Salários e benefícios idênticos não motivam do mesmo modo todas as 

pessoas. Assim como o motivador do jovem em início de carreira, certos elementos podem 

não motivar um colaborador com larga experiência, e que possua filhos. Completam relatando 

que não se motiva do mesmo modo um trabalhador com grande necessidade de sucesso e um 

outro com grandes necessidades sociais, de afiliação e de pertença. 

 

2.3   Conceitos da Teoria U e Definições Subsidiárias  

 

A Teoria U foi a ferramenta de gestão utilizada, como foco argumentativo da 

promoção da mudança significativa esperada nas estruturas, como a inovação. Ou seja, pode 

dar suporte aos líderes/gestores para a implementação de proposta de intervenção que 

contemple inovações no domínio da prática de gestão de pessoas.  Esta Teoria foi 

desenvolvida por Scharmer (2019), e parte da premissa de que os indivíduos adaptam-se com 

o ambiente e condições em que vive; desta forma, necessário será defrontar-se com desafios 

perturbadores da atualidade, de modo a provocar as mudanças requeridas, mediante o 

desapego dos velhos padrões de pensamento e comportamento, para que assim se perceba as 

novas possibilidades futuras. Tinti (2014) expõe que a Teoria U apresenta múltiplas 

habilidades que podem ser entendidas como um conjunto de teorias, ferramentas e práticas 

para assessorar os líderes de organizações e outros públicos; com ela, podem superar 

problemas complexos e, desta forma, será capaz de mobilizar iniciativas criativas mediante 
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processos de aprendizagem pró-inovação. Conclui-se, dessa forma, que os conceitos 

introduzidos pela Teoria U pode proporcionar aos líderes/gestores a reflexão de forma cíclica, 

a criação de protótipos e atuação prática a partir da aprendizagem. Com este podendo 

percorrer caminho de desafios, enquanto possibilita modelos mentais, com a compreensão da 

realidade, atingindo finalmente a inovação. Na Figura 3 encontra-se demonstrado o U 

completo, ilustrado por Scharmer (2019, p. 30) e ; no Quadro 10 subsequente são detalhados 

os pontos de inflexão. 

 

Figura 3: Ilustração dos pontos de inflexão da Teoria U 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Adaptado de Scharmer (2019).  

 

Quadro 10: Descrição dos pontos de inflexão da Teoria U 

Ponto de inflexão Descrição: 

1- Superar 
Primeiro contato com quem você realmente é. Ligar-se ao que está à sua volta: 

parar por um momento e observar; ouvir o que a vida lhe chama para fazer. 

2- Redirecionar  

Comparecer aos lugares com a mente aberta, esquecendo download antigos, para 

agir no presente. Sair do automático, parar de agir baseado em velhas 

experiências, crenças antigas, hábitos antigos.  

3- Deixar ir 

Desapegar, deixar ir o velho (antigos padrões de hábitos, crenças, valores que não 

servem mais) para poder conectar-se empaticamente, com algo novo que está 

querendo surgir. 

4- Presencing- com 

sentido de despertar 

para realidade 

Conectar-se com a força mais profunda do seu "Eu" e de sua vontade: passam o 

sentido de “ver nossa fonte mais profunda” aquele futuro que depende de cada um 

nós para vir a se concretizar. 

1- Suspender  

2- Redirecionar 

3- Deixar ir  

4- Presencing  

5- Deixar vir  

6- Colocar em 

prática 

7- Corporificar 

Início Fim 
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5- Deixar vir 
Inicie o percurso ascendente que leva ao âmbito da visão e intenção cristalizadas, 

para que assimile a intenção dos novos paradigmas. 

6- Colocar em prática 

Comprometer com o futuro que quer emergir, alcançar resultados através de 

práticas em microcosmos de futuros, cultivar ecossistemas de inovação vendo e 

atuando a partir do todo emergente. 

7- Corporificar 

É a realização e corporificação do novo no contexto dos ecossistemas de 

desenvolvimentos maiores. Para descobri-lo, devemos estar dispostos a ir para um 

território desconhecido e nos encontrar com o nosso pleno ser. 

Fonte: Adaptado de Scharmer (2019).  

 

2.3.1 Diversos conceitos sobre inovação 

 

Dias e Borges (2015) afirmam que nas organizações públicas predominam dinâmicas 

transformações em suas práticas de gestão. Para o autor, a organização do trabalho tende a 

refletir diretamente nos contextos culturais, sociais, políticos e econômicos; isso incentiva 

sobremaneira as mudanças estruturais. Uma estrutura organizacional que antes era baseada na 

hierarquia, na racionalização, na divisão de trabalho entre os membros, no controle e na 

disciplina, agora poderá ser movida por modelos flexíveis direcionados para a 

multifuncionalidade e a inovação. Nesse novo modelo de gestão, de enfoque sistêmico, a 

figura do líder é primordial; o desafio é fazer com que o potencial das equipes seja 

direcionado ao alcance dos objetivos e resultados organizacionais. Portanto, para o citado 

autor, o papel dos líderes no contexto atual da administração pública é destacado devido à 

necessidade de melhoria do desempenho organizacional, o que exige evidentemente a 

melhoria do desempenho das equipes. 

Para atender a complexidade do ambiente global nas organizações, a capacidade de 

inovação se comporta como um requisito para o crescimento e sucesso. Por isso é que Peng, 

Schroeder e Shah (2008) a definem como a força ou a proficiência de um conjunto de práticas 

organizacionais para o desenvolvimento de novos produtos/processos. Estudo em Scarpin e 

Machado (2015) indica que a inovação é a adoção de uma ideia nova ou já existente, mas que 

fora significativamente melhorada, tornando-se nova para a organização onde se pretende 

implementar; pode ser novos  produtos,  serviços,  tecnologias,  processos,  procedimentos,  

sistemas  ou  arranjos  sociais. A inovação   tem como  principal  perspectiva  o    

desenvolvimento  e  a  exploração  de  um  novo  conhecimento que,  sendo colocada  em  

prática,  deve  ser  útil,  rentável  e  construtiva,  o que contribui  para  o  progresso 
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organizacional. Paula et. al (2015) apelam para as premissas de Schumpeter para definirem a 

inovação  como  um  processo  de  descontinuidade  daquilo que  já  está  estabelecido   por  

meio  da  introdução  de  um  novo  bem  ou  nova  característica/atributo  deste;  ou ainda um  

novo  método  de  produção introduzido, ou a  abertura  de  um  novo  mercado na  conquista  

de  uma  nova  fonte  de  matéria-prima, podendo envolver a criação de uma nova forma de 

organização.  

Paula et. al (2015)  abordam sobre o estudo em Tushman e Nadler, que distinguem  

dois  tipos  de  inovação: a  de  produto e a de processo. Citam que é comum encontrar na 

literatura a caracterização  da  inovação  em  três  classes,  a saber, as  Incrementais,  quando 

se propõem  ao incremento  de um  produto,  processo  ou  serviço  já  existente, porém 

significativamente melhorado, modificando absolutamente as suas características originárias;  

as Radicais,  aquelas  que  criam  produtos,  processos  ou  serviços  novos; e as  Disruptivas,  

que são aquelas  que  rompem  completamente  com as formas de produção e organização 

anteriores ao processo de inovação. Nesse estudo adotamos a definição de inovação como 

aquela que pretende implementar a adoção de práticas, processos, técnicas de gestão já 

existente, porém novas para a instituição em estudo. Dessa forma se tem a classificação 

proposta no estudo de Paula et. al (2015) sobre inovação Radical, pois visa criar novos 

processos  ou  serviços.   

Filho et al. (2017) oferecem subsídios significativos para a capacitação de envolvidos 

em processo de inovação em ambientes como a Amazônia. Trata-se de um ensaio teórico 

pautado na teoria do desenvolvimento econômico de Schumpeter; os autores abordam 

questões relacionadas ao domínio pessoal para ações metodológicas como a aplicação do 

atrito criativo desenvolvido no MIT, recurso este significativo no treinamento e na 

capacitação de stakeholders institucionais, como é o caso ora em análise. Os autores ainda 

apontam práticas comuns à investigada neste documento dissertativo, pois recomendam o 

prévio diagnóstico situacional, de modo a tratar sobre os prismas fundamentais na tarefa de 

inovação. 

Continuando estudo em Filho et al. (2018), os autores desenvolvem e ofertaram 

conceitos originais com apelo epistemológico útil na academia e nas instituições. Além de 

tratar de técnicas como a de design thinking para a geração de inovação nas organizações, os 

referidos autores demonstram, por meio de diagramações, a forma de intervenção que poderá 
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servir até para o treinamento e a capacitação de colaboradores e gestores. Entretanto deixam 

bem clara a natureza daquela tipologia de inovação isomorfa, para que se evite tentar 

implantar o que copiam de outras organizações; isso porque a inovação deve ser gerada 

segundo a necessidade de um ambiente próprio, principalmente quando advém da percepção 

dos atores que interagem para constituir o novo ideal para a sua estrutura. Estes indicativos 

servem como argumento e prática para a presente intervenção, pois a desenvoltura como 

apresentam os critérios úteis, o planejamento da inovação institucional terá um facilitador 

ótimo. 

Já Valladares, Vasconcellos e Serio (2014) realizaram um estudo focalizando a 

precisão de capacidade de inovação, com base em uma revisão bibliográfica. Constataram que 

o tema tem sido objeto de um grande número de estudos. Porém apontou convergência, o que 

permitiu a identificação dos principais fatores determinantes, entre os quais estavam a 

liderança transformadora; tem o objetivo de tornar os membros mais conscientes da 

importância e do valor do trabalho, ativar suas necessidades de ordem superior, e os induzir a 

transcender seus interesses pessoais em prol da organização. A abordagem destes autores 

permite afirmar que a gestão de pessoas para inovação, provendo a concessão de liberdade ou 

autonomia de atuação aos trabalhadores; assim, estabelece-se metas desafiadoras, permitindo 

que decidam como alcançá-las, favorecendo a autorrealização e o comprometimento com os 

objetivos da organização. 

Oliveira (2013) demonstra a existência de várias formas de inovação, como a 

tecnológica que envolve a inovação em produto e em processo; e as não tecnológicas, como a 

inovação em marketing, organizacional, interorganizacional, ambiental e social. Para o autor, 

quando se trata da inovação organizacional, as novas ideias estão no sentido de buscar novas 

formas de relacionamento com os colaboradores com novas práticas de gestão de pessoas, 

mudanças nos processos produtivos para obter mais eficácia, no estilo de liderança, no 

estímulo à cooperação e a participação dos empregados nas atividades e decisões da empresa. 

Estas práticas, geralmente são adotadas por organizações que estão em busca de obter maior 

ligação dos indivíduos ao ambiente organizacional, e melhor desempenho operacional assim 

como o financeiro. A referida autora destaca em sua tese de doutoramento o conjunto de 

transformações e inovações mais recentes que ocorrem no modelo de gestão organizacional, 

conforme Quadro 11.  
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Quadro 11: Síntese das principais inovações no domínio da prática de gestão de pessoas 

para teste 

Práticas inovadoras de gestão de Gestão de Pessoas. 

Item Prática 

1 Novas formas de relacionamento social 

2 Maior esforço e dedicação das pessoas 

3 Recompensas crescentes pela dedicação 

4 Uso da criatividade e força de vontade 

5 Maior auto realização 

6 Maior grau de cooperação entre os membros 

7 Maior participação nas decisões 

8 Aumento da flexibilização organizacional 

9 Compartilhamento de ideias 

10 Transferência de controle aos empregados 

11 Aumento do bem estar do trabalhador 

12 Oportunidades de aprender novas habilidades 

13 Remuneração por desempenho 

14 Empowerment 

15 Aumento de confiança entre pessoas e agência 

16 Tolerância a erros 

17 Metas mais desafiadoras 

18 Elevados padrões de excelência 

19 Equipes autodirigidas 

20 Pessoas motivadas intrinsecamente 

21 Trabalho em equipe 

22 Treinamento e desenvolvimento 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2013).  

 

Estudo em Sugahara, Jannuzzi e Falsarella (2018) revelou um conjunto de 

componentes do ambiente interno e externo da organização que podem ser utilizados na 

criação de um ambiente propício à inovação, sendo estes: (1) visão compartilhada, liderança e 

desejo de inovar; (2) estrutura adequada; (3) indivíduos-chave; (4) trabalho de equipe eficaz; 

(5) desenvolvimento individual contínuo e amplo; (6) comunicação expressiva; (7) inovação 

de alto envolvimento; (8) foco externo; (9) ambiente criativo; (10) organizações que 

aprendem. Os autores concluem que para a construção da inovação em uma organização é 

relevante porque considera os predicativos constituintes do ambiente organizacional, pois 

estes afetam a geração da inovação.  

 

3. METODOLOGIA 

 

Estudo em Santos (2015 p.58) aponta que o conhecimento científico é produzido 

apenas quando dois requisitos são atendidos, sendo eles: Delineação do campo do 
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conhecimento, caracterizado e formulado os assuntos aos quais se deseja investigar, e que 

existam métodos adequados de pesquisa para a aplicação no estudo desejado. Segundo o 

autor, são fases indispensáveis de um trabalho científico a formulação de um problema, o 

planejamento da investigação, a coleta de dados, a análise sistemática dos dados e 

informações e as conclusões alcançadas.    

Marconi e Lakatos (2017 a , p.6) definem as características do conhecimento cientifico 

como sendo factual, pois lida com ocorrência de fatos, contingente, pois suas proposições ou 

hipóteses têm sua veracidade ou falsidade conhecida por meio de experimentação, 

sistemático, por se tratar de um saber ordenado logicamente, verificabilidade, falível, por não 

ser definitivo, e aproximadamente exato, pois novas proposições e o desenvolvimento de 

técnicas podem reformular o acervo de teoria existente. Neste contexto, expõem-se neste 

tópico as fases desta pesquisa, o caminho percorrido e o trajeto que proporcionou a 

compreensão do fenômeno. Na Figura 4 e no Quadro 12 constam o Diagrama da 

Metodologia, seguido da descrição subsequente dos elementos diagramados. 

 

Figura 4: Trajetória Metodológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

 

Referencial 

Teórico 
Método Procedimento 

Modelos de 

instrumentos de 

avaliação do CO 

Elementos endógenos 

no ambiente 

organizacional 

Inovação em face da 

Teoria U 

Estudo de Caso 

Método misto 

Descritivo 

Utilização de 

formulário  

Escala tipo 

Likert 

Questão aberta 

Análise dos 

dados 

Técnicas de 

estatística 

Análise de 

Conteúdo 



56 

 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração 
 

  

___________________________________________________________________________ 
www.ppga.unir.br/    ppga@unir.br      /   Tel (69) 2182-2246 

Quadro 12: Quadro especificativo da trajetória metodológica. 

Elementos Descrição 

Referencial Teórico  Reuni os elementos conceituais para compreensão do contexto. 

Modelos de instrumentos 

de avaliação do CO 

Trata dos conceitos e os modelos de instrumentos de avaliação do Clima 

Organizacional, segundo autores presentes na literatura.   

Elementos endógenos no 

ambiente organizacional 
Abrange os fatores intrínsecos que envolvem a organização. 

Inovação em face da 

Teoria U 

A Teoria U no suporte aos gestores na implementação de intervenção que 

contemple inovações no domínio da prática de gestão de pessoas. 

Método Modo de executar a pesquisa. 

Estudo de Caso Aplicação de múltiplos métodos para compreensão do fenômeno em estudado. 

Método misto 
Envolve a utilização dos métodos quantitativos e qualitativos na recolha dos 

dados da pesquisa. 

Descritivo Descreve os fenômenos encontrados com a pesquisa. 

Procedimento Se relacionam as técnicas de coleta dos dados. 

Utilização de Formulário  Instrumento de coleta de dados auto preenchível.  

Escala tipo Likert 
Ferramenta de pesquisa que se baseia na elaboração de assertivas sobre um 

determinado assunto, que são apresentados aos respondentes. 

Questão aberta 
Questão cujo respondente responde de forma transcorrida sua percepção, 

ideia, opinião etc. sobre determinado assunto questionado.   

Análise dos dados  É procedimento relativo às técnicas de tratamento dos dados. 

Técnicas de estatística  
Serão utilizadas para se extrair informações dos dados numéricos para se obter 

compreensão e entendimento das situações de estudo. 

Análise de Conteúdo 
Trata-se de uma metodologia das ciências sociais para estudo de conteúdo em 

comunicações e textos. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

3.1 Classificação da Pesquisa  

 

Trata-se de uma pesquisa aplicada, pois tem como objetivo gerar conhecimentos para 

aplicação prática dirigida à solução de um problema específico.  Creswell (2010; 2014) 

aborda que o pragmatismo enquanto concepção filosófica preocupa-se com as aplicações, ou 

seja, o que funciona para solucionar os problemas pesquisados. Para isso utiliza-se das 

abordagens disponíveis, sejam quantitativas ou qualitativas para entender o problema. Desta 

forma, o pragmatismo concentra a atenção no problema de pesquisa, e utiliza abordagem 

pluralística para produzir conhecimento sobre o fato investigado. De acordo com a abordagem 
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de Creswell (2010; 2014), esta pesquisa foi estruturada sobre uma concepção pragmática, pois 

não está comprometida com nenhum sistema de filosofia e de realidade, e utilizou mais de 

uma abordagem para coletar e analisar os dados.   

Fundamentado em Creswell (2010; 2014) e Yin (2010) essa pesquisa é classificada 

como estudo de caso, onde foi realizada uma análise profunda de um único caso, assim sendo 

intralocal, ou seja, o clima organizacional em um instituto federal de educação, e a proposição 

de intervenção com base nos conceitos de inovação. Foram identificados eventos específicos, 

dos quais foram coletadas informações detalhas utilizada na pesquisa. Para isso, mais de uma 

forma de coleta de dados foram aplicadas em um mesmo instrumento, e em determinado 

período. Os procedimentos utilizados na execução da pesquisa a classifica em pesquisa de 

levantamento, pois segue as premissas de Creswell (2010) envolvendo a interrogação direta 

das pessoas, cujas percepções se objetiva conhecer, utilizando para tanto formulário de 

pesquisa, com intenção de generalizar o resultado da amostra para toda a população. O 

delineamento metodológico da pesquisa segue na Figura 5. 

 

Figura 5: Delineamento metodológico da pesquisa.  

 

Fonte: Adaptado de Saunders, Lewis e Thornhill (2012). 
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3.2 Instrumentos Metodológicos de Coleta de Dados  

  

Prodanov e Freitas (2013) definem método como o caminho para chegar a 

determinado fim; e método científico como conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos 

adotados para alcançar o conhecimento. Marconi e Lakatos (2017 a; 31, 33) afirmam que não 

existe ciência sem o emprego de métodos científicos, e que este envolve um conjunto de 

atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite com que o 

pesquisador alcance seu objetivo, por meio de conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando 

o caminho e ser percorrido e detectando erros.  

O método de estudo utilizado nesta pesquisa trata-se do método misto monofásico, 

onde segundo Saunders, Lewis e Thornhill (2012) envolve a utilização de ambos os métodos 

quantitativos e qualitativos em uma única fase de recolha dos dados. Neste caso, o método 

quantitativo buscou analisar a percepção dos servidores quando o clima organizacional 

atribuindo números as assertivas do instrumento de pesquisa, assim permitindo a utilização de 

uma variedade de técnicas estatísticas; e o método qualitativo ofereceu uma oportunidade para 

que o inquerido descreva mais a fundo algum aspecto específico. Segundo premissas de 

Saunders, Lewis e Thornhill (2012) o método misto define que ambos os conjuntos de 

resultados devem ser interpretados em conjunto para proporcionar uma resposta mais rica e 

mais abrangente para a questão de pesquisa. Neste estudo foi utilizado como instrumento de 

pesquisa um formulário autoadministrado, aplicado via on-line. Optou-se pela utilização desse 

instrumento devido a sua facilidade de aplicação, rapidez no alcance dos membros da amostra 

e retorno das respostas, conforme relatado por Creswell (2010).  

 

3.2.1 Construção do Instrumento de Coleta de Dados 

 

As etapas realizadas para selecionar os fatores e assertivas para comporem o 

instrumento de pesquisa do clima organizacional no instituto federal de ensino investigado, 

são apresentadas na Figura 6. 
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Figura 6: Etapas de formulação das assertivas do instrumento de pesquisa do clima 

organizacional do instituto federal de ensino estudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para a formulação do instrumento, foi construído um banco de fatores e assertivas 

oriundos de estudos de clima organizacional adaptado de Mendes (2013), Ferreira (2012), 

Mejías et al. (2006), Bispo (2006), Rizzatti (2002) e Sbragia (1983). Uma equipe 

multidisciplinar foi estruturada de modo a elaborar o Formulário de Consulta ao respondente; 

foi composta por administradores, enfermeiro, psicólogo e engenheiro de segurança do 

trabalho, sendo esses servidores e informantes da instituição, selecionou, no banco de fatores 

e variáveis construído, um total de cinquenta e seis (56) assertivas para compor o referido 

formulário de pesquisa. Desse total, vinte (20) foram transpostos em sua literalidade; vinte e 

cinco (25) tiveram pequenas alterações relacionadas as palavras e aos elementos dêiticos, ou 

seja, que indicam o lugar, o tempo ou participante, não alterando o núcleo semântico; três (03) 

tiveram grande alterações estruturais, inclusive em nível semântico ou seja, significado das 

palavras, ou da assertiva  como um todo; e oito (08) não tiveram um referencial específico, 

tendo sido criadas para compreender aspectos específicos da instituição estudada. 

Para a avaliação das assertivas foi adotada uma Escala tipo Likert de frequência, com 

cinco pontos, considerando as opções como 1 - Discordo Totalmente, 2- Discordo 

Parcialmente, 3- Indiferente, 4- Concordo Parcialmente e 5 - Concordo Totalmente. No final 

do formulário contém uma questão aberta, onde o inquirido é convidado a responder de forma 

escrita a sua opinião/sugestão a respeito de fatores contemplados ou até mesmo não 

contemplados no decorrer no formulário. Optou-se por incluir essa questão no instrumento 

para que os servidores tivessem a oportunidade de aprofundar as informações sobre algum 
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Pesquisa dos modelos de 
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pesquisa existentes na 

literatura 
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item tratado ou não no formulário de clima organizacional caso assim deseja-se fazê-lo. 

Também foram coletadas informações sociodemográficas objetivando realizar testes entre 

médias, ou seja, verificar se a percepção quanto alguma variável/fator do clima difere 

conforme as características sociodemográficas da população estudada. O formulário utilizado 

na pesquisa encontra-se no Anexo II desse trabalho.  

 

3.2.2 Teste do Instrumento de Coleta de Dados 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2017 b), após elaborado o instrumento de pesquisa, o 

procedimento mais utilizado para verificar a sua validade é o pré-teste; consiste em aplicar o 

formulário junto a um pequeno número de elementos da amostra ou população de estudo; é 

procedimento anterior a aplicação definitiva, a fim de verificar até que ponto o instrumento 

elaborado têm real condições de garantir resultados com o mínimo de erros. Ademais, 

segundo Gil (2010), o pré-teste possibilita a verificação quanto à clareza e precisão dos 

termos, o tempo necessário para resposta, a quantidade total de perguntas e a sua ordem.  

Verificado a importância desse procedimento, o pré-teste do instrumento elaborado 

para esse estudo foi realizado através da aplicação do mesmo, em um grupo de dois 

especialistas, sendo um PBTT (Professor do ensino básico, técnico e tecnológico), e um TAE 

(Técnico administrativo em educação), de cada unidade, totalizando vinte (20) indivíduos, 

para avaliar a clareza das questões contidas no formulário. O formulário teste possui uma 

questão aberta para que os inqueridos relatassem caso encontrassem alguma dificuldade, 

constrangimento, e outros, ao responderem o mesmo. A aplicação do formulário teste ocorreu 

entre os dias 16 a 23 de agosto, via on-line por meio do formulário eletrônico do Google 

Gmail.  Após aplicação do pré-teste, não houve relato de constrangimento ou dificuldade para 

preenchimento do formulário, atendendo o critério ético a ser abordado em compartimento 

próprio deste documento. As únicas duas sugestões de alteração não foram consideradas 

pertinentes, quando se leva em consideração o objetivo da pesquisa e, portanto, não se exige 

exclusão de itens.  

O Coeficiente Alfa de Cronbach foi utilizado para analisar a validade e confiabilidade 

do instrumento de pesquisa; isso permitiu afirmar que o formulário satisfaz ao requisito de 

mensuração pretendida, em face da percepção dos consultados que constam nas variáveis do 
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clima organizacional. São providências recomendadas por Hora, Monteiro e Arica (2010), 

tendo permitido afirmar positivamente a regra adotada aqui. O cálculo do Coeficiente Alfa de 

Cronbach foi realizado, através de fórmula proposta por Corrar, Paulo e Filho (2017, p. 64) 

utilizando a Equação 1 que segue. 

 

  
 (

   
   )

        
   
    

 

 

Onde: 

                                   

                           

                         

Segundo Cunha, Neto e Stackfleth (2016), Corrar, Paulo e Filho (2017) e Gottems et. 

al (2018) o valor assumido pelo Alfa está entre 0 e 1, e quanto mais próximo de 1, maior é a 

fidedignidade das dimensões do constructo. Porém, não existe um valor mínimo definido para 

que o coeficiente Alfa de Cronbach seja aceito como bom. Mas a literatura indica o valor de 

0,70 como mínimo aceitável. Para o cálculo do alfa de Cronbach, foi utilizado o software 

IBMS SPSS Statistics. Foi necessário, antes da realização do teste de confiabilidade 

recodificar os valores das variáveis V11, V12, V15, V16, V27, V28, V31, V33 e V45 

realizando o cálculo de novas variáveis a partir das existentes. Isso porque, essas variáveis 

foram redigidas com sentido contrário no formulário de pesquisa, para que o respondente se 

mantivesse atento durante o preenchimento do mesmo. Desta forma a pontuação das opções 

de respostas são: DT- discordo totalmente= 5, DP- discordo parcialmente= 4, I- indiferente= 

3, CP- concordo parcialmente= 2 e  CT-concordo totalmente= 1. Então, a recodificação passa 

a novos valores expostos nas mesmas variáveis, pois os valores antigos já não seriam 

utilizados nos procedimentos de análise posteriores. Portanto, o resultado obtido no teste do 

Alfa de Cronbach passa a ser o exposto no Quadro 13 que segue. 
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Quadro 13: Estatística de confiabilidade 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach com base em 

itens padronizados 
Número de itens 

0,938 0,942 56 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

O resultado obtido de 0,938 no teste confirma o alto grau de validade e confiabilidade 

do Formulário, sendo portanto considerado apto para aplicação na pesquisa, segundo 

recomendação dos autores ora citados.  

 

3.2.3 Aplicação do Instrumento de Pesquisa 

 

Foi realizada uma sensibilização dos servidores, antes da aplicação do formulário de 

consulta ao respondente, a fim de conscientizá-los quanto à sua participação na pesquisa, 

obedecendo ao protocolo ético de pesquisa. Esta é uma estratégia consistente na divulgação, 

por meio de e-mail e televisores dispostos nas unidades, de material informativo e 

convencimento por meio de conversas informais. O formulário de consulta foi aplicado via 

on-line, utilizando o software Limesurvey, por meio do qual os servidores receberam um link, 

para acessar o formulário e respondê-lo, permanecendo-lhe disponível para preenchimento 

durante 25 dias corridos.  

 

3.3 População e Amostra  

 

Cooper e Schindler (2016) definem população como o conjunto de elementos sobre os 

quais se deseja fazer alguma inferência. Segundo eles, a ideia principal em se utilizar 

amostragem é selecionar elementos de uma população para um estudo, através da qual se 

possa tirar conclusões sobre toda a população. Os autores relatam alguns motivos para se 

obter uma amostragem ao invés de se pesquisar toda a população. Implica em evitar um 

amplo censo, obtenção de menor custo, alcance de maior acurácia dos resultados, em 

velocidade rápida na coleta dos dados e a disponibilidade de elementos da população 

consultada. Santos (2015) relata ainda que a amostragem se torna indispensável quando, em 

uma pesquisa, a população investigada é consideravelmente grande a ponto de ser impossível 
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a medição total de suas características. Neste cenário, torna-se obrigatório a utilização de 

técnicas de amostragem para retirar dessa população uma amostra que permita construir um 

estudo sem incorrer em distorções que atinjam a legitimidade, cientificidade e credibilidade 

da investigação.  

A população desse estudo é composta por todos os servidores ativos permanentes, 

efetivos e substitutos do quadro de servidores de um instituto federal de educação no primeiro 

semestre de 2020, lotados em seus nove (09) Campi presenciais e na sua reitoria. Este estudo 

não englobou o Campus mais novo da instituição, pois na data de sua aplicação, essa unidade 

ainda se encontrará em processo de implantação, não possuindo servidores lotados de fato em 

seu quadro administrativo. Utilizou-se técnica consultada em Saunders, Lewis e Thornhill 

(2012) de amostragem probabilística; onde os elementos populacionais possuem a mesma 

probabilidade de pertencerem a amostra; desta forma a generalização dos resultados obtidos 

para toda a população pesquisada tem o efeito desejável em uma pesquisa quali-quantitativa.  

A população estudada é composta de diferentes estratos, capazes de influenciar no 

resultado da pesquisa caso não fossem observados, inobstante em diferente divisão geográfica 

da instituição, em nove (09) Campi e a sua reitoria, e a divisão dos cargos dos servidores entre 

Professores de Ensino Básico Técnico e Tecnológico (EBTT) e Técnicos Administrativos em 

Educação (TAE); tornou-se necessário, para garantir a representatividade da amostra, realizar 

uma amostragem em múltiplos estágios.  Segundo Saunders, Lewis e Thornhill (2012) esta 

tipologia de amostragem pode ser dividida nas seguintes fases: escolha de um quadro de 

amostragem de grupos discretos relevantes, nesse caso os grupos de EBTT e TAE da 

instituição; enumerar cada grupo com um número único, o primeiro zero (0) e o segundo um 

(01); selecionar uma pequena amostra de grupos discretos relevantes, de cada uma das dez 

(10) unidades da instituição, a amostragem aleatória simples, que envolve a seleção da 

amostra aleatoriamente a partir de um quadro de amostragem.           

O cálculo do tamanho da amostra foi realizado, através de método proposto em Silva 

(1997, p. 135) utilizando a Equação 2, considerando margem de variedade positiva de p= 0,50 

(valor utilizado quando não se conhece a proporção do atributo na população), erro de 3,53%, 

nível de confiança de 95% arredondando-se o valor obtido para o número inteiro 

imediatamente superior.  
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No Quadro 14 seguem os parâmetros utilizados no cálculo do tamanho mínimo da 

amostra. 

 

 Quadro 14- Parâmetros e cálculo do tamanho mínimo da amostra. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Já no Quadro 15 está exposto a população, o tamanho mínimo da amostra e a 

quantidade de respondentes por estrato/ unidade e total.  

 

Quadro 15- População, tamanho mínimo da amostra e quantidade de respondentes por 

estrato/ unidade. 

Nível de confiança População p 
Erro (E) 

(%) 
Z n 

Tamanho Mínimo 

da Amostra 

95% 1.191 0,5 3,53 1,96 468,15 470 
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39,38% 
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Unid. 1 108 43 59 17 7 8 125 50 67 
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* Quantidade total de respondentes desconsiderando os formulários que não foram preenchidos completamente, 

com exceção da questão aberta. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Todas as unidades alcançaram ou ultrapassaram o número de respondentes, tanto de 

TAE como de EBTT, mínimo da amostra para ambos os estratos, o que possibilitou a 

generalização dos resultados obtidos para as respectivas populações. Vale ressaltar que o 

valor total de 600 respostas válidas da instituição, ultrapassou o tamanho mínimo da amostra 

total requerida de 470, o que possibilitou generalizar os resultados obtidos para toda a 

população da instituição estudada. 

 

3.4 Técnicas de Tratamento e Análise de Dados  

 

Segundo Severino (2017) a fase de análise de dados da pesquisa consiste na 

construção do raciocínio demonstrativo, lógico ou síntese e a coordenação inteligente das 

ideias conforme as exigências requeridas pelo estudo. O tratamento dos dados levantados na 

pesquisa seguiu os seguintes procedimentos: seleção, categorização, codificação, tabulação, 

análises estatísticas e interpretação, utilizando-se para tanto, softwares como Microsoft Excel 

e aplicativo Pacote Estatístico para Ciências Sociais (SPSS) versão 24.0. Foram realizadas 

análises de estatística descritiva, multivariada e análise de conteúdo das respostas da questão 

aberta/descritiva do formulário. 

 

 

Unid. 2 23 9 16 49 19 29 72 28 45 

Unid. 3 48 19 30 48 19 39 96 38 69 

Unid. 4 71 28 37 123 48 50 194 76 87 

Unid. 5 60 24 25 69 27 27 129 51 52 

Unid. 6 15 6 12 30 12 23 45 18 35 

Unid. 7 54 21 30 71 28 35 125 49 65 

Unid. 8 55 22 23 66 26 36 121 48 59 

Unid. 9 49 19 24 65 26 26 114 45 50 

Unid. 

10 
84 33 37 86 34 34 170 67 71 

Total 567 224 293 624 246 307 1191 470 600 
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3.4.1 Técnicas Quantitativas de Análise de Dados  

 

Fonseca e Martins (2016) definem estatística descritiva como um conjunto de técnicas 

que objetivam descrever, analisar e interpretar dados numéricos de uma população ou 

amostra. Utiliza-se para isso um conjunto de tabelas e gráficos que possibilitam representar, 

de maneira sintetizada, as informações sobre o comportamento de variáveis numéricas 

adquiridas através de pesquisas. Foram realizada técnicas de estatística descritiva, para 

exposição tanto dos dados sociodemográficos como das variáveis e fatores que formam o 

clima organizacional. Também foram aplicados cálculos de frequência a partir dos quais foi 

observado e analisado o perfil da amostra e população estudada. 

Pereira (2004 p.102) define estatística multivariada como um vasto campo do 

conhecimento que envolve uma grande variedade de conceitos estatísticos e matemáticos, 

sendo a rigor qualquer abordagem que considere o comportamento de muitas variáveis 

simultaneamente. Entre as técnicas estatísticas multivariadas encontra-se a Análise Fatorial 

que Corrar, Paulo e Filho (2017) descrevem como uma técnica que busca, através da 

avaliação de um conjunto de variáveis, a identificação de dimensões de variabilidade comuns 

existentes em um conjunto de fenômeno, visando revelar estruturas existentes, mas que não 

observáveis diretamente, ou seja, os fatores. Os autores explicam ainda que esta técnica 

estatística é utilizada na identificação de fatores que podem ser usados para explicar o 

relacionamento entre um conjunto de variáveis. No entanto Fávero e Belfiore (2017 p. 490) 

afirmam que, para se verificar a adequação global propriamente dita, da extração dos fatores, 

deve-se recorrer à estatística Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e ao Teste de Esfericidade de 

Bartlett. 

Segundo os autores a estatística KMO fornece a proporção de variância considerada 

comum a todas as variáveis na amostra em análise, ou seja, pode ser atribuída à existência de 

um fator comum, variando de 0 a 1, onde valores mais próximos de 1 indicam que as 

variáveis compartilham um percentual de variância bastante elevado, correlações de Pearson 

altas, valores mais próximos de 0 são decorrentes de correlações de Pearson baixas entre as 

variáveis, o que pode indicar que a análise fatorial será inadequada. Já o teste de esfericidade 

de Bartlett, consiste em comparar a matriz de correlações  p com uma matriz identidade I de 

mesma dimensão. Se as diferenças entre os valores correspondentes fora da diagonal principal 
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de cada matriz não forem estatisticamente diferentes de 0, a determinado nível de 

significância, pode-se considerar que a extração dos fatores não será adequada. No Quadro 16 

segue os parâmetros de ambas as estatísticas. 

 

Quadro 16: Parâmetros Estatísticos de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e do Teste de 

Esfericidade de Bartlett. 

Estatística Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Teste de esfericidade de Bartlett 

Estatística de 

KMO 

 

Entre 1,00 e 0,90 

Entre 0,90 e 0,80 

Entre 0,80 e 0,70 

Entre 0,70 e 0,60 

Entre 0,60 e 0,50 

Menor do que 0,50 

Adequação Global da 

Análise Fatorial 

 

Muito Boa 

Boa 

Média 

Razoável 

Má 

Inaceitável 

 
Sig. χ2 Bartlett > 0,05 

 
Sig. χ2 Bartlett < 0,05 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Fávero e Belfiore (2017). 

 

Neste estudo, foram aplicados os Parâmetros Estatísticos de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) e praticado o teste de esfericidade de Bartlett, levando-se em consideração um nível 

de 5% significância. Tal providência visa comprovar a adequabilidade do uso da Análise 

Fatorial Exploratória, utilizada no agrupamento das variáveis do formulário do clima 

organizacional em um número menor de fatores. O Quadro 17 que segue, apresenta os 

resultados dos cálculos correspondentes à estatística KMO e χ2 Bartlett.   

 

Quadro 17: Resultados da estatística KMO e do teste de esfericidade de Bartlett. 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.   0,955 

Teste de esfericidade de Bartlett 

Aprox. Qui-quadrado 16069,788 

Gl 1035 

Sig. 0,000 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Analisando os resultados dos testes expostos no Quadro 17, com base nos parâmetros 

apresentados no Quadro 16, a adequação global da análise fatorial é considerada muito boa 

(KMO = 0,955), e a estatística χ2 Bartlett = 16069,788 (Sig. χ2 Bartlett < 0,05) permite-nos 
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rejeitar, ao  nível de significância de 5% e com base nas hipóteses do teste de esfericidade de 

Bartlett, que a matriz de correlações ρ seja estatisticamente igual à matriz identidade I de 

mesma dimensão. Logo, podemos concluir que a análise fatorial é apropriada. 

Ao se aplicar a Análise Fatorial Exploratória observou-se na Análise de Componentes 

Principais que as variáveis V1, V2, V8, V12, V29 e V40 apresentaram valores inferiores a 

0,500 para Comunalidade, que representa a variância em uma variável que é compartilhada 

com todas as outras variáveis na análise; desta forma sendo necessário realizar a retirada das 

mesmas e reaplicar o cálculo da Análise Fatorial Exploratória. Esse procedimento foi 

realizado retirando uma variável por vez e reaplicando o cálculo da Análise Fatorial 

Exploratória até nenhuma das variáveis apresentarem valor de Comunalidade inferior a 0,500. 

Posteriormente decidiu-se pela retirada das variáveis V35, V33, V11 por ser observado  

estarem estas contempladas em outros fatores,  após a aplicação da Análise Fatorial 

Exploratória a variável V4 também apresentou valores inferiores a 0,500 para Comunalidade, 

sendo retirada e o cálculo da Análise Fatorial Exploratória realizado pela última vez.  

O resultado da Análise Fatorial Exploratória classificou as 46 variáveis restantes em 9 

dimensões, cuja a variância total explicada acumulada aproximou-se de 65%. Os cálculos da 

estatística KMO, do teste de esfericidade de Bartlett e da Análise Fatorial Exploratória 

realizados através do Software SPSS 24.0 encontram-se no Anexo III.      

Para testar se as variáveis possuem uma distribuição normal, e se existe 

homogeneidade de variâncias entre os grupos, o que auxiliou na escolha dos testes estatísticos 

aplicados, foi utilizado o Teste de Normalidade Komogorov-Smirnov / Shapiro-Wilk, e o 

Teste de Homogeneidade de Variâncias Estatística de Levene, com nível de confiança de 95% 

como considerado nesta proposta situada no eixo das Ciências Sociais Aplicadas.  No Quadro 

18 segue os parâmetros de ambos os testes. 

 

Quadro 18: Parâmetros dos Testes de Komogorov-Smirnov/ Shapiro-Wilk e Levene. 

 Komogorov-Smirnov/ Shapiro-Wilk Levene 

As variáveis possuem distribuição normal se p-

valor F: p > 0,05 

As variâncias são homogêneas se p-valor F: p > 0,05 

As variáveis não possuem distribuição normal se p-

valor F: p < 0,05 

As variâncias não são homogêneas se p-valor F: p < 0,05 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Marôco (2018). 
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Primeiramente, na forma do Quadro 18 supra foi aplicada o Teste de Normalidade 

Komogorov-Smirnov / Shapiro-Wilk, e o Teste de Homogeneidade de Variâncias Estatística 

de Levene, para verificar a normalidade e homogeneidade das variáveis, onde foi constatado 

que todas as variáveis não possuem distribuição normal, ou seja apresentaram  se p-valor F: p 

< 0,05, e a maior parte destas não apresentam homogeneidade, ou seja apresentaram p-valor 

F: p < 0,05, conforme pode ser observado no Anexo III 

Segundo Marôco (2018 p. 299), tradicionalmente, nas ciências sociais e humanas, os 

testes não paramétricos são geralmente utilizados como alternativa aos testes paramétricos 

para se realizar inferências sobre a amostra e a população. É quando as condições de 

aplicação destes não se verificam, ou seja, a normalidade da variável em estudo e a 

homogeneidade de variâncias entre os grupos, como observado nesse estudo.   

Foi praticado o indicado por Marôco (2018), de modo a testar se uma variável difere 

entre dois grupos independentes; para, verificar se existe diferença de percepção quanto 

alguma variável entre o gênero feminino ou masculino, carreira técnico administrativo em 

educação-TAE e docente, foi utilizado o teste  não paramétrico U de Mann-Whitney para 

amostras independentes, com nível de significância de 5%. E para testar se existe diferença 

significativa de percepção de dois ou mais grupos, sendo esses os grupos a faixa etária, 

escolaridade e o tempo de serviço foi utilizado o teste não paramétrico Kruskal-Wallis para 

amostras independentes, com nível de significância de 1%.  

Segundo Fávero e Belfiore (2017 p. 357 e 381)  o  teste U de Mann-Whitney é um dos 

testes não paramétricos mais poderosos, aplicado para variáveis quantitativas ou qualitativas 

em escala ordinal, e tendo como objetivo verificar se duas amostras independentes são 

extraídas da mesma população. Trata-se de uma alternativa ao teste t de Student quando a 

hipótese de normalidade for violada ou quando o tamanho da amostra for pequeno, podendo 

ser considerado a versão não paramétrica do teste t para duas amostras independentes. Já  o 

teste de Kruskal-Wallis tem como objetivo verificar se k amostras independentes (k > 2) são 

originárias da mesma população; sendo uma alternativa à Análise de Variância quando as 

hipóteses de normalidade dos dados e igualdade das variâncias forem violadas, quando o 

tamanho da amostra for pequeno, ou ainda quando a variável for medida em escala ordinal. 

No Quadro 19 segue os parâmetros de ambos os testes. 
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Quadro 19: Parâmetros dos Testes U de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis 

Teste U de Mann-Whitney Teste Kruskal-Wallis 

H0: Média grupo A = Média grupo B  

𝐻0:𝜇1 = 𝜇2  

Probabilidade bilateral associada maior (> ) 

que 0,05 

H0: Médias grupo A = Médias grupo B 
𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2= ...= 𝜇n 
p-valor t: p > 0,05 

H1: Média grupo A ≠ Médio grupo B  

𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2 

Probabilidade bilateral associada menor (< ) 

que 0,05 

H0: M            A ≠ M            B 
H1: ∃  ,j  𝜇  ≠ 𝜇j ,   ≠ j   , j    , 2, 3         j ,            
uma média do grupo da população é diferente) 
p-valor t: p < 0,05 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Fávero e Belfiore (2017). 

 

Sempre que se verificou diferenças significativas entre, pelo menos dois, dos grupos 

no Teste de Análise de Variância, foi realizado seguidamente um Teste post hoc segundo 

Field (2009). Testa-se as variáveis dependentes entre todos os possíveis pares de diferenças de 

grupos que são examinados depois que padrões de dados são estabelecidos. Segundo estes 

autores, os Métodos post hoc são comumente utilizados devido à facilidade com que múltiplas 

comparações são realizadas. Neste estudo, para se descobrir quais os grupos que diferiam 

entre si, foi utilizado o Método post hoc de Bonferroni onde segundo Field (2009), se divide o 

nível alfa (α) pelo número de testes que se está executando, se rejeitando a hipótese nula H0, 

ou seja, de que as médias sejam iguais (𝐻0:𝜇1 = 𝜇2), somente se o valor da significância 

ajustada pelo SPSS (Adj. Sig.
a)

, for menor que 0,05. O resumo dos Testes de U de Mann-

Whitney, Kruskal-Wallis e post hoc de Bonferroni  realizados no SPSS 24.0 encontram-se no 

Anexo III. 

 

3.4.2 Técnica Qualitativa de Análise de Dados 

 

Bardin (1977 p. 28) afirma que o pesquisador que opta por utilizar o método de análise 

de conteúdo como instrumentos de investigação, quer romper com a ilusão das aparências dos 

fatos sociais, recusando ou tentando afastar a compreensão espontânea. São situações que 

sobremaneira aponta para a incerteza de possíveis afirmações do pesquisador envolvido com 

pressupostos, lutando para interpretar evidência do saber subjetivo, destruindo aquilo que 

seria da sua intuição. Logo, ele opta por confirmar o conhecimento construído, enquanto 
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rejeita a tentação comum na sociologia, quando supõe apreender intuitivamente as 

significações dos protagonistas sociais, mas que efetivamente atinge a projeção da sua própria 

subjetividade, principalmente em pesquisa de natureza qualitativa. Portanto, o desejável é 

negar a leitura simples do real, e construir conceitos operacionais que sejam aceitos 

provisoriamente, mediante hipóteses, enquanto se define planos experimentais ou de 

investigação com o propósito de desfazer as primeiras impressões, e assim ilustrar a verdade.  

Estudos realizados por Gonçalves (2016) indicaram que a busca pela cientificidade e 

pela objetividade impulsionaram os pesquisadores a recorrerem à abordagem quantitativa, na 

tarefa de concretização de uma Análise de Conteúdo. Por este método, ele efetua a análise das 

mensagens, enquanto a traduz por cálculo de frequência. Logo em seguida, essa abordagem 

deu lugar à qualitativa, pois a sua característica basilar é a inferência. Isto porque as variáveis 

inferidas, a partir de variáveis de inferência, ali no nível da mensagem, estão ou não baseadas 

em indicadores quantitativos. Dessa forma é que possibilita a aplicação de ambas as 

abordagens ou concomitantemente, uma para inferir e a outra para explicar.    

Neste estudo a técnica de Análise de Conteúdo foi utilizada com o objetivo de se 

relacionar a frequência de citação de elementos pertencentes aos fatores do clima 

organizacional estudado, e até mesmo os não contemplados neste, através das respostas 

atribuídas a pergunta descritiva presente no formulário. Objetivou-se medir o peso relativo 

atribuído as variáveis/fatores do clima organizacional pelos servidores nas duzentas e 

dezessete (217) respostas obtidas, para complementar o entendimento dos resultados obtidos 

nas análises estatísticas. 

O processo de categorização e codificação seguiu as etapas sugeridas por Graça 

(2019), compreendendo em seis fases: leitura dos documentos selecionados (1); formulação 

de categorias de análise, auxiliando no tratamento argumentativo, sendo a clivagem o 

destaque a ser categorizado na atividade de pesquisa (2); recorte do material em unidades de 

registro comparáveis (3); tratamento de dados brutos categorizados e organizados (4); 

agrupamento por categorias comuns (5); e inferência com respectiva interpretação e produção 

de relatório (6). 
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4. ANÁLISE DO CLIMA ORGANIZACIONAL COM BASE NOS CONCEITOS DE 

INOVAÇÃO 

 

O locus investigativo considerado neste processo de pesquisa está detalhado no tópico 

da metodologia, no subtopico referente ao espaço aonde se localiza a população amostral 

tratada neste documento. A análise dos dados apresentados a seguir  possibilitou discussões 

quanto aos resultados da pesquisa como um todo. A tarefa seguiu com base nas orientações de 

Fonseca e Martins (2016), Corrar, Paulo e Filho (2017), Fávero e Belfiore (2017), Marôco 

(2018) e Hair et. al (2009), em relação as análises quantitativas; e Graça (2019) em relação as 

análises qualitativa. São providencias que permitem o tratamento lógico dos fatos e situações 

coletadas e tratadas no âmbito da organização trabalhada. Cada um dos referidos estudiosos 

trouxeram a sua contribuição de forma a dar corpo neste resultado.  

  

4.1 Levantamento dos elementos fáticos que revelam o clima organizacional na 

instituição pesquisada  

 

O levantamento dos elementos aqui apontados segue por meio de dimensões 

específicas ou fatores relacionados ao clima organizacional. O resultado da análise fatorial 

exploratória aplicada nos dados coletados na pesquisa categorizou as assertivas do formulário 

em nove fatores, conforme procedimento detalhado em compartimento próprio constante da 

metodologia. A análise do conteúdo semântico daqueles fatores possibilitou a nomeação e a 

descritiva das dimensões específicas relacionadas ao clima organizacional da instituição em 

estudo; ademais, permitiu a análise das mesmas em face dos aspectos apontados pela ERC, a 

saber, (a) a necessidade de crescimento, que mensuram o desejo de constante crescimento e 

desenvolvimento pessoal; (b) a necessidade de relacionamento, que  são utilizadas para 

mensurar o desejo de obter relacionamentos interpessoais satisfatórios; e (c) a necessidade de 

existência, que são as necessidades voltadas para as variáveis que mensuram o desejo de bem 

estar fisiológico e material, como proposto na Teoria ERC de Alderfer, tratada em Cunha et 

al. (2016), e demonstrado no Quadro 20 a seguir.  
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Quadro 20 : Análise das Dimensões do Clima Organizacional Conforme Classificação da 

Teoria ERC de Alderfer 

D
im

. 

Assertivas Teoria ERC de Alderfer 

*
D

im
. 

I 

A22. Estou orgulhoso de pertencer a este instituto,  

A23. Disfruto de prestígio na comunidade externa por trabalhar 

na instituição, 

A24. Vejo a instituição como uma organização humanizada, 

A25. Vejo a instituição como uma organização moderna e 

desafiante,  

A26. O tempo de trabalho que passo na instituição me faz feliz,  

A53. O prestígio que desfruto na organização pelo trabalho que 

executo é alto, e 

A54. Com frequência sou convidado a dar contribuição em 

assuntos importantes. 

A55. Tenho expectativa de ascender profissionalmente na 

instituição. 

A56. Estou satisfeito com o meu setor de trabalho. 

3-Necessidade de Crescimento 

(Auto Realização)  

3.1 Trabalho desafiante 

3.2 Participação nas decisões 

3.2 Crescimento Profissional 

 

2-Necessidade de Relacionamento 

(Estima) 

2.1 Reconhecimento  

2.2 Orgulho e reconhecimento 

 

*
D

im
. 

II
 

A47. O relacionamento no meu setor de trabalho entre servidores 

e a chefia é adequado, 

A48. Minha chefia delega a execução das tarefas conforme 

competência de cada servidor, 

A49. Recebo acompanhamento de meu superior para o 

desenvolvimento de meu trabalho,  

A50. Meu chefe discute e troca ideias com o grupo de trabalho, e 

A51. Meu chefe é competente e conhece a fundo as atividades do 

setor. 

2-Necessidade de Relacionamento 

(Sociais)  

2.1 Amizade dos colegas 

2.2 Chefe amigável 

 

*
D

im
. 

II
I 

A34. Em meu setor, as pessoas tendem a reconhecer a 

competência profissional dos colegas, 

A41. Classifico o nível de companheirismo e integração 

adequado, 

A42. Entre os servidores predomina uma atmosfera de amizade e 

harmonia, 

A43. Na instituição existem boas relações humanas entre a 

administração e os servidores, 

A44. O comportamento gerencial na instituição é caracterizado 

pelo diálogo, 

A45. No meu setor é comum o conflito no ambiente de trabalho, 

e 

A46. Há confiança entre os colegas no meu setor. 

2-Necessidade de Relacionamento 

(Estima)  

2.1Reconhecimento  

2.2Orgulho e reconhecimento 

 

(Sociais)  

2.3Amizade dos colegas 

2.4Chefe amigável 

 

*
D

im
. 

IV
 

A13. Tenho liberdade para dizer o que penso sobre o trabalho. 

A14. Tenho a possibilidade de ser criativo no meu trabalho, 

A19. Recebo feedback dos superiores hierárquicos, 

A20. Quando tomam decisões sobre o meu trabalho, os meus 

superiores discutem comigo as implicações dessas decisões, e 

A21. Minha liberdade de ação no desempenho de minhas 

atribuições é alta. 

3-Necessidade de Crescimento 

(Auto Realização) 

3.1Trabalho desafiante 

3.2Diversidade e autonomia 

3.3Participação nas decisões 

 

2-Necessidade de Relacionamento 

(Estima)  

2.1Reconhecimento  

2.2Responsabilidade 

2.3Orgulho e reconhecimento 
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*
D

im
. 

V
 

A3. O espaço físico para a realização das atividades é satisfatório, 

A5. O mobiliário (móveis,  equipamentos e instrumentos) 

existente no local de trabalho é adequado, 

A6. O trabalho que realizo não coloca em risco a minha 

segurança física, 

A7. O barulho existente no ambiente não afeta o 

desenvolvimento das atividades, e 

A9. Os recursos tecnológicos (equipamentos e softwares) são 

adequados e facilitam o desenvolvimento das atividades. 

1-Necessidade de Existência 

(Segurança) 

1.1Trabalho seguro 

 

(Fisiológica)  

1.2Conforto físico 

 

*
D

im
. 

V
I 

A36.  Considero que o mercado de trabalho e as atividades que 

executo são equivalentes a minha remuneração e benefícios,  

A39.Mediante as condições de trabalho que me são 

proporcionadas, considero justas as tarefas que me são atribuídas, 

e 

A52. Considero motivadoras as atividades que exerço, as 

condições de trabalho oferecidas e meu salário. 

1-Necessidade de Existência 

(Segurança) 

1.1Trabalho seguro 

1.2Remuneração e benefícios 

 

(Fisiológica)  

1.3Horário de trabalho 

1.4Intervalos de descanso  

1.5Conforto físico 

*
D

im
. 

V
II

 

A10. O funcionamento, as tarefas e as responsabilidades de cada 

um são claras na instituição. 

A15. As normas para execução das tarefas são rígidas e existe 

fiscalização do desempenho. 

A30. As oportunidades de crescimento profissional são iguais 

para todos. 

A32. O sistema de capacitação da instituição satisfaz as 

necessidades de formação e aperfeiçoamento, gerando maior 

satisfação para o trabalho. 

A37. Os procedimentos na instituição asseguram que as decisões 

são tomadas sem favorecimentos pessoais. 

A38. O serviço é distribuído igualitariamente. 

3-Necessidade de Crescimento 

(Auto Realização) 

3.1Crescimento Profissional 

 

2-Necessidade de Relacionamento 

(Estima)  

2.1Responsabilidade 

2.2Promoções 

 

*
D

im
. 

V
II

I 

A17. Disponho de tempo para executar o meu trabalho com  zelo. 

A18. Posso executar o meu trabalho sem pressão.  

A27. Eu levo trabalho para executar em casa. 

A28. A jornada de trabalho é tão extensa que por vezes me sinto 

obrigado a resolver assuntos pessoais durante meu expediente. 

1-Necessidade de Existência 

(Fisiológica) 

1.1Horário de trabalho 

1.2Intervalos de descanso  

 

*
D

im
. 

IX
 

A16. As tarefas são repetitivas, e 

A31. Falta apoio das chefias para o meu desenvolvimento 

profissional. 

 

3-Necessidade de Crescimento 

(Auto Realização) 

3.1Trabalho desafiante 

3.2Diversidade e autonomia 

3.3Crescimento Profissional 

 

2-Necessidade de Relacionamento 

(Sociais) 

2.1Chefe amigável 

*Dimensão I: Imagem Institucional e Satisfação com a Organização; Dimensão II: 

Comportamento da Chefia; Dimensão III: Relacionamento Interpessoal; Dimensão IV: 

Autonomia; Dimensão V: Ambiente de Trabalho e Tecnologia Utilizada; Dimensão VI: 

Condições de trabalho, Salário e Benefícios; Dimensão VII: Justiça e Gestão Organizacional; 

Dimensão VIII: Execução do Trabalho e Conciliação Trabalho-Família e Dimensão IX: 

Condições de Progresso.  

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados da pesquisa e em Cunha et al. (2016). 
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O que se observa no quadro acima é que as Dimensões do Clima Organizacional da 

Instituição estudada abordam os aspectos intrínsecos da Teoria ERC, inobstante inclua outros 

aspectos na sua totalidade de assertivas. É uma dinâmica comum em fenômeno desta 

natureza, mas que não se desvia do eixo teórico principal levantado nesta tarefa investigativa, 

devolvendo a relação causal em face do que se pode demonstrar em uma pesquisa validada. 

 

4.1.1 Dimensão I: Imagem Institucional e Satisfação com a Organização  

 

Nesta dimensão é avaliado o sentimento de pertencimento, como sugerido por 

Rizzatti (2002), Mejías et al. (2006), Sbragia (1983) e Bispo (2006). De fato,  o prestígio 

recebido da comunidade externa em virtude de pertencerem à instituição e serem membros da 

organização pelo trabalho executado reflete na satisfação dos indivíduos; importa na 

frequência com que são convidados a contribuir em assuntos importantes da instituição. 

Também busca expor a visão relativa à respeito dos aspectos institucionais relacionados à 

humanidade como, por exemplo, o quanto os servidores são tratadas como seres humanos, na 

forma abordada no trabalho de Sbragia (1983). Tal avaliação também aprecia como a 

modernidade e os desafios ligados aos processos e outros contextos, a interferência do tempo 

de trabalho na instituição no sentimento de felicidade, a expectativa dos servidores em 

ascender profissionalmente na instituição, e a satisfação com o setor de trabalho. Conforme 

resultado da análise fatorial exploratória, as nove assertivas que mensuram essa dimensão são: 

A22. Estou orgulhoso de pertencer a este instituto.  

A23. Disfruto de prestígio na comunidade externa por trabalhar na instituição. 

A24. Vejo a instituição como uma organização humanizada. 

A25. Vejo a instituição como uma organização moderna e desafiante.  

A26. O tempo de trabalho que passo na instituição me faz feliz. 

A53. O prestígio que desfruto na organização pelo trabalho que executo é alto. 

A54. Com frequência sou convidado a dar contribuição em assuntos importantes. 

A55. Tenho expectativa de ascender profissionalmente na instituição. 

A56. Estou satisfeito com o meu setor de trabalho. 
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4.1.2 Dimensão II: Comportamento da Chefia 

 

Conforme trabalhado por Rizzatti (2002) em estudo correlato, esta Dimensão II 

também objetiva avaliar a percepção dos servidores quanto à forma como os chefes 

desempenham suas funções. Envolve a avaliação do relacionamento entre servidores e 

chefias, a forma de delegação das tarefas em conformidade às competências e habilidades dos 

subordinados, bem como o acompanhamento das tarefas, já trabalhado em Mendes (2013); 

ademais, as trocas de ideias e discussões promovidas pelas chefias em prol do 

desenvolvimento do trabalho, a competência e o conhecimento da chefia quanto as atividades 

do setor que gerencia. O resultado da análise fatorial exploratória traz cinco assertivas que 

mensuram essa dimensão, que são:   

A47. O relacionamento no meu setor de trabalho entre servidores e a chefia é adequado. 

A48. Minha chefia delega a execução das tarefas conforme competência de cada servidor. 

A49. Recebo acompanhamento de meu superior para o desenvolvimento de meu trabalho.  

A50. Meu chefe discute e troca ideias com o grupo de trabalho. 

A51. Meu chefe é competente e conhece a fundo as atividades do setor. 

 

4.1.3 Dimensão III: Relacionamento Interpessoal  

 

Essa dimensão também é abordada por Rizzatti (2002), Bispo (2006) e Sbragia (1983) 

em suas pesquisas. Avalia a percepção dos servidores quanto a interação e o relacionamento 

existente entre os colegas de trabalho. É requisito necessário para realização das atividades 

individuais e/ou coletivas, através de critérios como a avaliação do reconhecimento das 

competências profissionais pelos grupos, o nível de companheirismo e integração existente. 

Além das relações entre a administração e os servidores, o comportamento gerencial na 

instituição quanto ao diálogo, a confiança entre os colegas de trabalho e a existência de 

conflitos. Conforme resultado da análise fatorial exploratória, as sete assertivas que mensuram 

essa dimensão são: 

A34. Em meu setor, as pessoas tendem a reconhecer a competência profissional dos colegas. 

A41. Classifico o nível de companheirismo e integração adequado. 

A42. Entre os servidores predomina uma atmosfera de amizade e harmonia. 
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A43. Na instituição existem boas relações humanas entre a administração e os servidores. 

A44. O comportamento gerencial na instituição é caracterizado pelo diálogo. 

A45. No meu setor é comum o conflito no ambiente de trabalho. 

A46. Há confiança entre os colegas no meu setor. 

 

4.1.4 Dimensão IV: Autonomia  

 

Mensura a percepção dos servidores no que diz respeito a autonomia para tomar 

decisões, conforme abordado em Sbragia (1983) e Mendes (2013). Avalia o grau de liberdade 

dos servidores no desempenho de suas funções, para afirmarem o que pensam sobre o 

trabalho e serem criativos. Também afirmarem se recebem feedback das chefias, se existe 

discussão por parte das chefias  com respeito as implicações das tomadas de decisões sobre os  

trabalhos dos servidores. Conforme resultado da análise fatorial exploratória, as cinco 

assertivas que mensuram essa dimensão são: 

A13. Tenho liberdade para dizer o que penso sobre o trabalho. 

A14. Tenho a possibilidade de ser criativo no meu trabalho. 

A19. Recebo feedback dos superiores hierárquicos. 

A20. Quando tomam decisões sobre o meu trabalho, os meus superiores discutem comigo as 

implicações dessas decisões. 

A21. Minha liberdade de ação no desempenho de minhas atribuições é alta. 

 

4.1.5 Dimensão V: Ambiente de Trabalho e Tecnologia Utilizada 

 

Como abordado em Rizzatti (2002), se trata de uma dimensão que busca avaliar a 

percepção dos servidores quanto ao ambiente de trabalho, no que tange a aspectos como 

espaço físico, disponibilidade de móveis, equipamentos e instrumentos de trabalho, a 

segurança física dos servidores na execução das tarefas; ainda sobre o barulho no ambiente de 

trabalho e a adequabilidade dos  recursos tecnológicos no desenvolvimento das tarefas. 

Conforme resultado da análise fatorial exploratória, as cinco assertivas que mensuram essa 

dimensão são:   

A3. O espaço físico para a realização das atividades é satisfatório, 
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A5. O mobiliário (móveis,  equipamentos e instrumentos) existente no local de trabalho é 

adequado, 

A6. O trabalho que realizo não coloca em risco a minha segurança física, 

A7. O barulho existente no ambiente não afeta o desenvolvimento das atividades, e 

A9. Os recursos tecnológicos (equipamentos e softwares) são adequados e facilitam o 

desenvolvimento das atividades. 

 

4.1.6 Dimensão VI: Condições de trabalho, Salário e Benefícios  

 

Estudo em Rizzatti (2002) e Bispo (2006) apontam sobre a Dimensão VI que objetiva 

avaliar o conjunto de benefícios, salário e condições de trabalho justas. Visam manter a 

motivação nos servidores para a produtividade. Avalia, desta forma, se estes itens estão de  

acordo com as atividades prestadas à instituição e com o mercado de trabalho. Implica ainda 

na verificação das condições de trabalho oferecidas, se estas são justas em face das tarefas 

atribuídas. Conforme resultado da análise fatorial exploratória, as três assertivas que 

mensuram essa dimensão são:  

A36.  Considero que o mercado de trabalho e as atividades que executo são equivalentes a 

minha remuneração e benefícios.  

A39.Mediante as condições de trabalho que me são proporcionadas, considero justas as 

tarefas que me são atribuídas. 

A52. Considero motivadoras as atividades que exerço, as condições de trabalho oferecidas e 

meu salário. 

 

4.1.7 Dimensão VII: Justiça e Gestão Organizacional 

 

A Dimensão VII é correlata às dimensões pesquisadas em Rizzatti (2002)  e  Sbragia 

(1983). A Dimensão Justiça e Gestão Organizacional avalia a percepção dos servidores 

quanto a gestão da instituição. Inclui aspectos como a clareza do funcionamento da 

instituição, das tarefas e das responsabilidades de cada membro, a rigidez das normas para 

execução das tarefas e a fiscalização de desempenho. E também a equidade das oportunidades 

de crescimento, a satisfação com o sistema de capacitação, a transparência dos procedimentos 
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institucionais quanto a segurança; isso para que não haja favorecimentos pessoais, e direcione 

a equidade na distribuição das tarefas entre os servidores. Conforme resultado da análise 

fatorial exploratória, as seis assertivas que mensuram essa dimensão são:  

A10. O funcionamento, as tarefas e as responsabilidades de cada um são claras na instituição. 

A15. As normas para execução das tarefas são rígidas e existe fiscalização do desempenho. 

A30. As oportunidades de crescimento profissional são iguais para todos. 

A32. O sistema de capacitação da instituição satisfaz as necessidades de formação e 

aperfeiçoamento, gerando maior satisfação para o trabalho. 

A37. Os procedimentos na instituição asseguram que as decisões são tomadas sem 

favorecimentos pessoais. 

A38. O serviço é distribuído igualitariamente. 

 

4.1.8 Dimensão VIII:  Execução do Trabalho e Conciliação Trabalho-Família 

 

Essa Dimensão VII visa mensurar como os servidores veem as condições de execução 

do trabalho, por meio de aspectos já tratados por Rizzatti (2002). Implica no controle de 

tempo e conservação do serviço, como tratado em Mendes (2013), a pressão para produção, 

assim como, a prática de levar serviço para casa ou resolver assuntos particulares no serviço.  

Conforme resultado da análise fatorial exploratória, as quatro assertivas que mensuram essa 

dimensão são:   

A17. Disponho de tempo para executar o meu trabalho com  zelo. 

A18. Posso executar o meu trabalho sem pressão.  

A27. Eu levo trabalho para executar em casa. 

A28. A jornada de trabalho é tão extensa que por vezes me sinto obrigado a resolver assuntos 

pessoais durante meu expediente. 

 

4.1.9 Dimensão IX: Condições de Progresso  

 

Como tratado em Sbragia (1983), a Dimensão IX referente às Condições de Progresso 

está relacionada a forma como a gestão provê aos servidores a oportunidade de crescimento e 

desenvolvimento profissional. Inclui aspectos como o apoio das chefias ao desenvolvimento 
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profissional dos servidores e a prática de tarefas repetitivas no cotidiano, que muito tomam 

tempo e agregam pouco conhecimentos e/ou capacidades aos servidores.  Conforme resultado 

da análise fatorial exploratória, as duas assertivas que mensuram essa dimensão são:     

A16. As tarefas são repetitivas. 

A31. Falta apoio das chefias para o meu desenvolvimento profissional. 

 

4.2 Diagnóstico do Clima Organizacional Segundo os Stakeholders Consultados 

 

Neste compartimento ingressam os resultados referentes ao diagnóstico do clima 

organizacional em conformidade à percepção dos atores sociais consultados no ambiente da 

pesquisa. O perfil sociodemográfico dos stakeholders participantes da pesquisa é descrito 

aqui, merecendo destaque o fato de que, aqueles critérios para amostragem probabilística 

foram integralmente seguidos e respeitados. Assim, os resultados obtidos por meio da amostra 

puderam ser generalizados à toda população estudada. Na Tabelas 1 está exposto os 

quantitativos de respondentes, por unidade da instituição como um todo, de acordo com o 

gênero e  a faixa etária, critério este já previsto na metodologia.  

 

Tabela 1: Dados sociodemográficos dos respondentes da Unidade 1 a Unidade 10 e da 

instituição total.   

Variável  
Alternativa de 

Resposta 

Unid. 1  Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 

nº % nº % nº % nº % nº % 

Gênero: 
Masculino 26 38,8 22 48,9 31 44,9 50 57,5 33 63,5 

Feminino 41 61,2 23 51,1 38 55,1 37 42,5 19 36,5 

Faixa 

Etária: 

Até 20 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 21 a 30 anos 15 22,4 13 28,9 9 13 28 32,2 10 19,2 

Entre 31 a 40 anos 34 50,7 23 51,1 43 62,3 37 42,5 20 38,5 

Entre 41 a 50 anos 15 22,4 8 17,8 14 20,3 13 14,9 21 40,4 

Mais de 51 anos 3 4,48 1 2,22 3 4,35 9 10,3 1 1,92 

Total  67 37 45 100 69 100 87 100 52 100 

Variável  
Alternativa de 

Resposta 

Unid. 6 Unid. 7 Unid. 8 Unid. 9 Unid. 10 
Instituição  

Total  

nº % nº % nº % nº % nº % nº % 

Gênero: 
Masculino 14 40 26 40 28 47,5 27 54 31 43,7 288 48 

Feminino 21 60 39 60 31 52,5 23 46 40 56,3 312 52 

Faixa 

Etária: 

Até 20 anos 0 0 0 0 1 1,69 0 0 0 0 1 0,17 

Entre 21 a 30 anos 15 42,9 10 15,4 18 30,5 5 10 21 29,6 144 24 



81 

 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração 
 

  

___________________________________________________________________________ 
www.ppga.unir.br/    ppga@unir.br      /   Tel (69) 2182-2246 

Entre 31 a 40 anos 19 54,3 34 52,3 27 45,8 33 66 38 53,5 308 51,3 

Entre 41 a 50 anos 1 2,86 19 29,2 10 16,9 6 12 7 9,86 114 19 

Mais de 51 anos 0 0 2 3,08 3 5,08 6 12 5 7,04 33 5,5 

Total  35 100 65 100 59 100 50 100 71 100 600 100 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Quanto ao gênero, 48% dos respondes, totalizando 288 são do gênero masculino, 

enquanto 52%, totalizando 312 são do gênero feminino. As unidades que apresentaram 50% 

ou mais dos participantes do gênero masculino tratam-se das unidades 4, 5 e 9; já as unidades 

que apresentaram 50% ou mais de seus participantes do gênero feminino tratam-se das 

unidades 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 10. Observa-se desta forma, que o gênero feminino tem maior 

predominância na pesquisa, quando comparado ao masculino.  O equilíbrio nos percentuais 

bem próximo entre as categorias por gênero não indica equilíbrio no ambiente quanto ao 

clima organizacional, tanto que mais adiante nesta tarefa encontram-se registros de certos 

conflitos entre estes indivíduos.     

A faixa etária com maior número de participantes foi a de 31 a 40 anos de idade, com 

308 respondentes representando um percentual de 51,3% do total; por outro lado, a faixa 

etária com menor número de participantes foi a de até 20 anos de idade, com apenas 1 

respondente representando aproximadamente 0,2% do total. A unidade que obteve maior 

porcentagem de respondentes na faixa etária de 21 a 30 anos de idade refere-se à Unidade 6, 

com 15 respondentes representando 42,9% do seu total. As unidades que obtiveram 50% ou 

mais de seus respondentes na faixa etária de 31 a 40 anos de idade tratam-se das unidades 1, 

2, 3, 6, 7, 9 e 10.  

A unidade que obteve maior porcentagem de respondentes na faixa etária de 41 a 50 

anos de idade trata-se da unidade 5, com 21 respondentes representando 40,4% do seu total. 

Já a unidade que obteve maior porcentagem de respondentes na faixa etária mais de 51 anos 

de idade trata-se da unidade 9, com 6 respondentes representando 12% do seu total. Observa-

se, desta forma, que o quadro funcional da instituição em estudo é relativamente jovem, com a 

maior parte dos servidores com idade entre 20 a 40 anos. Merece considerar os apontamentos 

coletados em Cunha et al. (2016); segundo este autor, a motivação no trabalho resulta da 

relação entre as características dos indivíduos e o contexto ao qual eles se encontram. Desta 

forma, salários e benefícios idênticos não motivam do mesmo modo todas as pessoas, ou seja, 
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o que motiva um jovem em início de carreira, pode não motivar um colaborador com larga 

experiência com idade já avançada. Em compartimento específico deste estudo são expostos 

as influencias dessa variável sociodemográfica no clima organizacional da instituição 

estudada. No Gráfico 1 que segue são expostas o quantitativo de respondentes, por unidade e 

da instituição como um todo, de acordo com a escolaridade.  

 

Gráfico 1: Escolaridade dos respondentes. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 
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O nível de escolaridade com maior número de respondentes foi o pós-graduação 

completa, com 249 respondentes representando aproximadamente 42% do total; por outro 

lado, o nível de escolaridade com menor número de participantes foi o ensino fundamental 

completo, com apenas 1 respondente, pertencente a unidade 8, representando 

aproximadamente 2% dos respondentes da unidade e 0,2% do total da instituição. Ao se 

analisar o Gráfico 1 observa-se que mais de 85% dos servidores da instituição estudada 

possuem formação complementar à graduação, seja a nível de pós graduação (latu sensu), 

mestrado e/ou doutorado: assim, a instituição ora investigada apresenta um quadro funcional 

com elevado nível de qualificação. A política de qualificação institucional, como já citado 

nesse trabalho, e abordado nos estudos de Rodrigues et. al (2016)  e Rizzatti (2002), se trata 

de fator que pode influenciar no clima organizacional da organização. Em compartimento 

destinado a esse fim, neste documento, estão expostos os resultados dos testes realizados para 

verificar a influência, não só da variável nível de escolaridade, nos fatores que revelam o 

clima organizacional estudado, como também das demais variáveis sociodemográficas ora 

descritas. No Gráfico 2 que segue estão expostos os quantitativos de respondentes conforme 

cargo que ocupam.  
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Gráfico 2: Cargo dos respondentes. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Observa-se no Gráfico 2 acima que aproximadamente 49% dos participantes da 

pesquisa  ocupam as funções  existentes na carreira de  Técnico Administrativo em Educação- 

TAE, e os outros 51% são docentes que ocupam a carreira de Professor do Ensino Básico 

Técnico e Tecnológico-EBTT. Houve uma maior concentração dos TAE respondentes na 

unidade 1, com aproximadamente 88% dos respondentes, por ser esta uma unidade que 

concentra as demandas de gestão e administração de todas as demais unidades da instituição; 

desta forma possuie uma população de TAE de 108 indivíduos, relativamente superior a 

população de EBTT, que é de 17 indivíduos naquela unidade.  Esta variável foi objeto de 

análise nesse estudo, uma vez que,  segundo a literatura que aborda o clima organizacional 

nas instituição de ensino, se tratam de cargos com funções e atividades finalísticas diferentes, 

desenvolvendo ali  atividades laborais em ambientes e condições também diferentes; os 

ocupantes dos cargos de TAE e de Docente costumam apresentar percepções diferenciadas 

quanto aos fatores que formam o clima organizacional. No Gráfico 3 estão expostos os 

quantitativos de respondentes de acordo com o tempo de serviço na instituição.    
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Gráfico 3: Tempo de serviço dos respondentes na instituição. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Analisando-se as respostas dos participantes, se observa no Gráfico 3 que 54% dos 
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relativamente jovens, visto que a maior parte de seu quadro funcional, cerca de 95%, 

ingressou na organização a menos de 10 anos; são dados que podem, em si, serem observados 

em todas as unidades que a constitui. Observa-se ainda que as unidades 2 e 6 possuem uma 

maior porcentagem de servidores, de aproximadamente 93% e 91% de seus totais, 

respectivamente, com tempo de serviço de 0 a 5 anos em relação as demais; já as unidades 1, 

9 e 10 possuem a menor porcentagem de servidores, cerca de 3%, 4% e 7% de seus totais 
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respectivamente, com tempo de serviço de 11 a 15 anos; e um percentual aproximado de 

4,5%, 10% e 13% de seus totais respectivamente, com tempo de serviço maior que 21 anos, 

em relação as demais. 

 

4.2.1 Avaliação Geral do Clima Organizacional e suas Dimensões 

 

Em relação a análise do clima organizacional, cabe ressaltar que deve ser levado em 

consideração as alternativas de resposta do formulário de consulta ao respondente, que varia 

de 1 a 5, onde 1 equivale a Discordo Totalmente; 2 equivale a Discordo Parcialmente; 3 

equivale a Indiferente; 4 equivale a Concordo Parcialmente e 5  corresponde a Concordo 

Totalmente. Para fins de interpretação dos resultados, as alternativas de respostas 1 e 2 são 

consideradas, respectivamente, como indicadores de avaliação  negativa; já as alternativas 4 e 

5 são considerados, respectivamente, como indicadores de avaliação positiva; e por fim, a 

alternativa 3 é considerada como indicadora de avaliação neutra. 

Crítica sobre as dimensões, a que obteve uma avaliação mais positiva como um todo, 

com 68,3% de positividade, foi a Dimensão II: Comportamento da Chefia; a dimensão que 

obteve 46,8% de negatividade foi a Dimensão VIII: Execução do Trabalho e Conciliação 

Trabalho-Família; já a dimensão que obteve a avaliação mais neutra, com 14,1% de 

neutralidade, foi a Dimensão IX: Condições de Progresso. Com relação as assertivas como um 

todo, a que obteve a 82,8% de positividade foi 22. Estou orgulhoso de pertencer a este 

instituto; a assertiva   que obteve uma avaliação 65,3% de negatividade, foi a 27. Eu levo 

trabalho para executar em casa; já a assertiva  que obteve a avaliação de 17% de neutralidade, 

foi a 23. Disfruto de prestígio na comunidade externa por trabalhar na instituição. 

Analisando-se as frequências das respostas das dimensões específicas relacionadas ao 

clima organizacional da instituição estudada, merece crédito o relatado por Abreu et al. 

(2013); eles afirmam que as pesquisas de clima são baseadas na definição de fatores, com as 

suas influências diretas ou indiretas no ambiente organizacional, afetando o colaborador e os 

grupos de trabalho. Também nessa pesquisa observou-se dimensões que influenciaram de 

uma tendência positiva ou negativa na percepção do respondente e, consequentemente, no seu 

comportamento.   
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Na sequência, se encontram as análises detalhadas referentes a cada dimensão e suas 

assertivas. As análises são apresentadas por nove etapas, que correspondem às dimensões 

estabelecidas pelo estudo: Imagem Institucional e Satisfação com a Organização; 

Comportamento da Chefia; Relacionamento Interpessoal; Autonomia; Ambiente de Trabalho 

e Tecnologia Utilizada; Condições de trabalho, Salário e Benefícios; Justiça e Gestão 

Organizacional; Execução do Trabalho e Conciliação Trabalho-Família e Condições de 

Progresso.  

 

I) Análise da Dimensão: Imagem Institucional e Satisfação com a Organização  

 

Conforme pode-se observar na Tabela 2, a dimensão Imagem Institucional Satisfação 

com a Organização obteve um maior percentual de avaliação positiva, com 64,6%, o que 

indica que na percepção dos respondentes em relação à imagem da instituição e a satisfação 

com a organização é positiva. 

 

Tabela 2: Análise da Dimensão I: Imagem Institucional e Satisfação com a Organização 

Assertivas 

Frequência (%)  

1* 2* 3* 4* 5* Total AN* ANE* AP* 

22. Estou orgulhoso de pertencer a este 

instituto.  
4,0 6,8 6,3 20,0 62,8 100,0 10,8 6,3 82,8 

23. Disfruto de prestígio na comunidade 

externa por trabalhar na intuição. 

5,0 6,5 17,0 29,7 41,8 100,0 11,5 17,0 71,5 

24. Vejo a instituição como uma 

organização humanizada. 

10,5 18,2 6,3 37,0 28,0 100,0 28,7 6,3 65,0 

25. Vejo a instituição como uma 

organização moderna e desafiante. 

7,7 16,0 6,5 37,5 32,3 100,0 23,7 6,5 69,8 

26. O tempo de trabalho que passo na 

instituição me faz feliz. 

11,8 16,8 6,5 39,0 25,8 100,0 28,6 6,5 64,8 

53. O prestígio que desfruto na 

organização pelo trabalho que executo é 

alto. 

15,5 18,2 16,5 34,5 15,3 100,0 33,7 16,5 49,8 

54. Com frequência sou convidado a dar 

contribuição em assuntos importantes. 

20,5 19,0 15,5 31,5 13,5 100,0 39,5 15,5 45,0 

55. Tenho expectativa de ascender 

profissionalmente na instituição. 

14,0 12,0 13,0 27,7 33,3 100,0 26,0 13,0 61,0 

56. Estou satisfeito com o meu setor de 

trabalho. 

9,8 11,8 6,7 38,7 33,0 100,0 21,6 6,7 71,7 

Total      100,0 24,9 10,5 64,6 
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Obs.: 1*: Discordo Totalmente, 2*: Discordo Parcialmente, 3*: Indiferente, 4*: Concordo 

Parcialmente, 5*: Concordo Totalmente, NA*: Avaliação Negativa, ANE*: Avaliação Neutra 

e AP*: Avaliação Positiva.   

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Entre as assertivas dessa dimensão a que obteve maior percentual de avaliação 

positiva, com 82,8% foi a 22. Estou orgulhoso de pertencer a este instituto, o que revela o 

orgulho dos respondentes em fazerem parte da instituição; desta forma, se pode concluir que o 

grau de comprometimento dos servidores com as demandas institucionais tende a ser elevado; 

o fato segue a abordagem de Rizzatti (2002), segundo o qual, o colaborador se identifica com 

a instituição pelo grau de comprometimento dele com relação aos aspectos favoráveis no 

ambiente organizacional.  

No entanto foram coletados relatos nas unidades 1, 3, 4 e 5 a respeito de episódios de 

falta de comprometimento de alguns servidores para com a instituição. Isso tem causado certo 

desequilíbrio concernente a volume de tarefa, quando uns trabalham a mais; daí o desestímulo 

com desgaste na equipe, sem uma tomada de decisão por parte das chefias para resolução 

desse cenário. Também relatou-se a existência de casos visíveis de desídia de servidores, o 

que resulta na concentração das demandas a serem gerenciadas, incorrendo em maior peso de 

tarefas aos que são receptivos e de boa vontade. Aqui fica evidente  a sobrecarga de atividades 

decorrentes da demanda institucional, com casos específicos de descumprimento de horário 

por outros que não demonstram preocupação com o relacionado às suas demandas laborais, 

permanecendo com atividades paralelas, ou envolvidos com demandas pessoais, 

descumprindo os seus encargos, sem controle superior; o que demonstra a ausência do 

sentimento de pertencimento por parte de alguns servidores para com a instituição.  

A maior parte dos inquiridos desfrutam de prestígio da comunidade externa por 

trabalharem na instituição, assertiva  com percentual de avaliação positiva de 71,5%; porém o 

mesmo não é observado tão nitidamente quando trata-se do prestígio que os servidores 

desfrutam pelo trabalho executado internamente, assertiva  com baixo percentual de avaliação 

positiva em 49,8%; porém um percentual de 16,5% equivale a avaliação neutra, o que não 

permite afirmar que a avaliação tenha sido negativa. O mesmo foi observado quanto ao 

convite para contribuir em assuntos importantes, com percentual de 45% avaliação positiva 

baixo, porém um percentual de 15,5% de avaliação neutra.  Esse resultado comprova o que 
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afirma Rizzatti (2002), quando relata que a sociedade, por forças das circunstâncias, enxerga 

as pessoas que desempenham suas funções laborais nas instituições federais de ensino como 

um sujeitos que detém maior conhecimento e credibilidade digna de prestígio. De acordo com 

o citado autor a instituição estudada é detentora de uma imagem institucional positiva devido 

a manutenção da satisfação, tanto no público interno quanto no externo, através dos serviços 

prestados.   

Porém na questão dissertativa do formulário quanto a imagem institucional, esse 

aspecto teve alguns relatos pontuais em todas as Unidades, com exceção da Unidade 6. 

Refere-se à forma como a instituição é vista e/ou percebida pelo público exterior, e a sua 

responsabilidade social conforme a percepção dos servidores. Ocorreu relato quanto a 

ausência de  pesquisa aprofundada a respeito da viabilidade da implantação de novos cursos 

nas unidades, para o mercado de trabalho regional, causando com que os alunos tenham 

dificuldade para conseguir estagio, e após a conclusão do curso, consigam onde atuar 

profissionalmente. Também foi registrado que a instituição é vista pelos munícipes como uma 

organização que retira os alunos das escolas estaduais, no entanto ainda não foram realizadas 

ações, por parte da gestão, para modificar a percepção desse público quanto aos objetivos 

institucionais; o fato merece melhor reflexão da relação da instituição ora pesquisa com a 

comunidade a que serve.  

Os inquiridos percebem a instituição como uma organização humanizada (a), moderna 

e desafiante (b), o que revelam mediante os percentuais positivos de 65% para um e 69,8% 

para o outro indicador, respectivamente. Entretanto, na questão dissertativa do formulário 

ocorre reclames de que a gestão não alimenta diálogo com os servidores, em face das suas 

causas na prática. Ocorre relato dos que consideram as ações e objetivos institucionais 

humanistas o bastante. Algumas queixas a respeito das inúmeras demandas presentes; os 

servidores percebem submissão e falta de reconhecidos pelo seu trabalho, fato que lhes causa 

desmotivação, e sensação de que apenas representam número na gestão, o que importa em 

revisão no planejado das ações empreendidas pelos superiores hierárquicos; relatos outros dão 

ênfase de que a instituição se torna mecanicista na execução de tarefas, importando no alcance 

de metas administrativas e no cumprimento de horário de acordo com as fachadas normativas.  

A maior parte dos inquiridos sentem-se satisfeitos com os respectivos setores de 

trabalho (a), o tempo de trabalho que passam na instituição os fazem felizes (b) e possuem 
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expectativa de ascender profissionalmente (c),  com percentuais de avaliação positiva de 

71,7%, 64,8% e 61% respectivamente. Desta forma revelam que a motivação e a satisfação 

pessoal dos colaboradores na organização em estudo se faz importante para o êxito no 

resultados, em conformidade a Rizzatti (2002).  

Quanto a satisfação e a motivação para o trabalho, as unidades que apresentam relatos 

pontuais quanto a esse quesito são as Unidades 1, 3, 6, 7 e 8. Ocorre relato quanto às 

condições oferecidas para o exercício de suas funções, com incidência de frustração e 

desmotivação. Outros apontam a instituição como um péssimo ambiente para se trabalhar.  

Respondentes outros declaram que possuíam uma imagem muito positiva da instituição, mas 

que, passado algum tempo no quadro funcional, passaram a perceber que o trabalho é bem 

desafiador, desanimador e frustrante, a ponto de restar desestimulo. Registros indicam a 

ausência de expectativa com relação a ascensão na Instituição, resultando na sua insatisfação 

com o trabalho. Outros se revelam gratificados, apontando a promoção de melhoria de vida, 

ou a oportunidade de qualificação; porém se revelam entristecidos por observar colegas 

adoecidos, e  por saber que o ambiente de trabalho pode ter contribuído para isso; então 

passam a acreditar que a maior parte dos técnicos administrativos desejaria outros ambientes 

de trabalho, em face do tempo e das relações desgastadas que implicam em desmotivação dos 

servidores.   Outrossim, existem aqueles que se revelam muito satisfeitos com o setor e a 

atividade em que atuam na instituição, aprovando as condições no setor, o bom clima nas 

relações com as chefias e no geral, inobstante as momentâneas dificuldades; aqui estes 

revelam o lugar ótimo para se trabalhar. Ainda registram que, apesar de algumas diversidades, 

restam elogios à instituição; apontam que a cada dia o organismo em estudo se faz mais bem 

estruturado e desenvolvido; que estão felizes em ali  trabalhar com uma equipe maravilhosa, 

restando agradecimento pela oportunidade. 

 

II) Análise da Dimensão: Comportamento da Chefia 

 

Conforme pode-se observar na Tabela 3, a dimensão Comportamento da Chefia obteve 

um maior percentual de avaliação positiva, com 68,3%, o que indica que a percepção dos 

respondentes em relação ao relacionamento interpessoal e ao comportamento das chefias é 

positiva. 
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Tabela 3: Análise da Dimensão II: Comportamento da Chefia 

Assertivas 

Frequência (%)  

1* 2* 3* 4* 5* Total AN* ANE* AP* 

47. O relacionamento no meu setor de 

trabalho entre servidores e a chefia é 

adequado. 

9,0 10,8 6,2 34,5 39,5 100,0 19,8 6,2 74,0 

48. Minha chefia delega a execução das 

tarefas conforme competência de cada 

servidor. 

7,7 16,0 8,6 35,2 32,5 100,0 23,7 8,6 67,7 

49. Recebo acompanhamento de meu 

superior para o desenvolvimento de meu 

trabalho. 

11,5 17,6 7,7 35,2 28,0 100,0 29,1 7,7 63,2 

50. Meu chefe discute e troca ideias com 

o grupo de trabalho. 

10,3 16,5 7,0 33,5 32,7 100,0 26,8 7,0 66,2 

51. Meu chefe é competente e conhece a 

fundo as atividades do setor. 

8,7 12,5 8,5 30,3 40,0 100,0 21,2 8,5 70,3 

Total      100,0 24,1 7,6 68,3 

Obs.: 1*: Discordo Totalmente, 2*: Discordo Parcialmente, 3*: Indiferente, 4*: Concordo 

Parcialmente, 5*: Concordo Totalmente, NA*: Avaliação Negativa, ANE*: Avaliação Neutra 

e AP*: Avaliação Positiva.   

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Entre as assertivas dessa dimensão referente ao comportamento da chefia, a que 

obteve maior percentual de avaliação positiva foi a 47. O relacionamento no meu setor de 

trabalho entre servidores e a chefia é adequado, apontando um percentual de 74%, o que 

demonstra que os respondentes possuem a percepção de que o relacionamento entre as chefias 

e os servidores seguem padrões de adequabilidade. Por consequência existe apoio entre a 

gestão e os servidores na execução das atividades institucionais, pois conforme afirma Cunha 

et al (2016, p. 158) o espírito de camaradagem, confiança e credibilidade do líder 

proporcionam apoio social dos colaboradores. 

A resposta da questão dissertativa no que diz respeito ao relacionamento entre servidor 

e chefia, as unidades que apresentaram relato quanto a esse quesito foram as Unidades 1, 3, 6, 

7 e 8. Referem-se a falta de preparo dos ocupantes de cargos de chefia, no que diz respeito aos 

aspectos de conhecimento técnico para liderarem uma equipe, e desenvolverem um bom 

trabalho, e/ou no aspecto de relações humanas/ interpessoais. Ausência de contato entre 

chefias, tanto imediata como geral, e os servidores, através do diálogo, confiança, feedback, 

transparência entre outros. Relatos indicam a existência de chefias que tratam com 

inferioridade os seus subordinados, mediante comportamento pautado na injustiça, causando-
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lhes constrangimentos, além da clara falta de integração entre estes servidores e as chefias. 

Por outro lado houve relatos daqueles que gostam de trabalhar com suas chefias imediatas, as 

considerando excelentes e compreensivas.  

A maior parte dos respondentes percebe que suas chefias delegam a execução das 

tarefas conforme competência de cada servidor; que recebe acompanhamento de seus 

superiores no desenvolvimento de seus atividades laborais, e que suas chefias discutem e 

trocam ideias com o grupo de trabalho. Estas assertivas apontam percentuais de avaliação 

positiva de 67,7%, 63,2% e 66,2% respectivamente, o que favorece o bom funcionamento da 

instituição. Tanto que estudo em Rizatti (2002) indica que a capacidade de comunicação com 

os membros da equipe, a clareza, a aceitabilidade por parte da equipe, a aplicação das 

sugestões da equipe por parte do líder, a discussão e troca de ideias entre as partes, e o grau de 

acompanhamento no desenvolvimento do trabalho, produz retorno em qualidade na execução 

das atividades. É assim uma relação de causa-efeito que pode ser conferido em trabalhos 

investigativos como este.  Porém houveram queixas pontuais na questão dissertativa de que 

algumas chefias atribuem atividades aos servidores sem levar em consideração suas 

habilidades, capacidades, formação e competências, fazendo com que esses tenham um 

desgaste extra para desenvolver tais atividades junto às demais tarefas.    

A maior parte dos respondentes percebem ainda que as suas chefias são competentes e 

conhecem de forma proeminente as atividades do setor que gerenciam; esta assertiva  possui 

um percentual de avaliação positiva de 70,3%, o que pressupõe maiores chances de sucesso 

no planejamento institucional. É como prescreve Rizzatti (2002), ao se referir ao 

conhecimento das atividades do setor pela chefia, incluindo a forma como devem ser 

desenvolvidas tais tarefas que possuem significativa importância, redundando em aumento da 

possibilidade de sucesso nos resultados institucionais. 

 

III) Análise da Dimensão: Relacionamento Interpessoal  

 

Conforme se pode observar na Tabela 4 a seguir, a dimensão Relacionamento 

Interpessoal obteve um significativo percentual de avaliação, com 59,8% de forma que é 

positiva a percepção dos respondentes nesta abordagem. 
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Tabela 4: Análise da Dimensão III: Relacionamento Interpessoal  

 
Frequência (%)  

Assertivas 1* 2* 3* 4* 5* Total AN* ANE* AP* 

34. Em meu setor, as pessoas tendem a 

reconhecer a competência profissional 

dos colegas. 

9,8 15,3 10,7 40,8 23,3 100,0 25,1 10,7 64,1 

41.Classifico o nível de companheirismo 

e integração adequado. 

11,7 24,0 6,2 41,3 16,8 100,0 35,7 6,2 58,1 

42.Entre os servidores predomina uma 

atmosfera de amizade e harmonia. 

13,3 25,3 8,7 40,5 12,2 100,0 38,6 8,7 52,7 

43. Na instituição existem boas relações 

humanas entre a administração e os 

servidores. 

11,2 23,8 6,8 40,2 18,0 100,0 35,0 6,8 58,2 

44.O comportamento gerencial na 

instituição é caracterizado pelo diálogo. 

16,0 19,7 8,0 36,8 19,5 100,0 35,7 8,0 56,3 

45. No meu setor é comum o conflito no 

ambiente de trabalho. 
10,5 23,5 8,3 25,0 32,7 100,0 34,0 8,3 57,7 

46. Há confiança entre os colegas no 

meu setor. 

6,2 12,8 9,5 40,7 30,8 100,0 19,0 9,5 71,5 

Total      100,0 31,9 8,3 59,8 

Obs.: 1*: Discordo Totalmente, 2*: Discordo Parcialmente, 3*: Indiferente, 4*: Concordo 

Parcialmente, 5*: Concordo Totalmente, *AN: Avaliação Negativa, *ANE: Avaliação Neutra 

e *AP: Avaliação Positiva.   

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Entre as assertivas dessa dimensão a que obteve maior percentual de avaliação positiva 

foi a 46. Há confiança entre os colegas no meu setor, com 71,5%, o que demonstra que os 

respondentes possuem sentimento de confiança para com os colegas de trabalho. A maior 

parte dos respondentes também consideram adequado o nível de companheirismo e integração 

entre os colegas de trabalho (a), indicando o predomínio de uma atmosfera de amizade e 

harmonia (b), e que na instituição existem boas relações humanas entre a administração e os 

servidores (c); assertivas com percentuais de avaliação positiva de 58,1%, 52,7% e 58,2% 

respectivamente. Esse contexto social positivo é gratificante e garante o desenvolvimento do 

indivíduo na sua atividade laboral. O comprometimento afetivo, a satisfação diante da tarefa 

desenvolvida  e o sentimento de bem-estar, seguem os indicativos de Cunha et al (2016, p. 

158) e Bizarria et. al (2016), ao abordarem sobre o relacionamento interpessoal positivo entre 

os membros de uma organização; isso possibilita o desenvolvimento do indivíduo no trabalho, 

uma vez que os membros de grupos coesos tendem a se mostrar mais satisfeitos do que 
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membros de grupos dispersos; além de produzirem ao nível individual e coletivo estratégias 

de defesa diante de adversidades, acionando o potencial de resolução de conflitos. 

No que diz respeito à resposta da assertiva quanto ao relacionamento interpessoal entre 

os servidores, todas as unidades apresentaram algum relato pontual, à exceção das Unidades 2 

e 6. São reclames sobre fatores que tem interferido nas relações interpessoais entre os 

servidores; no geral se observa a existência de insatisfação concernentes a desconfiança, 

inexistência de atitudes cotidianas de boa educação e cordialidade, como cumprimentar e 

reconhecer no outro um colaborador para a melhoria da instituição; a falta de empatia, 

humanidade, sinceridade, solidariedade, respeito, compreensão, interação, colaboração, 

diálogo, companheirismo, amizade, ética, integração dos técnicos administrativos e os 

docentes para uma harmonia na instituição.  São argumentos lógicos amparados em estudos 

oferecidos por Loureiro, Mendes e Silva (2017), quando relatam sobre fatores como os aqui 

elencados; esses autores apontam interferências nas relações interpessoais que refletem na 

sensação de prazer, reconhecimento das competências dos indivíduos e de seu agir criativo, 

podendo impactar no trabalho e na subjetividade do servidor.  

Prosseguindo à crítica, merece destaque os relatos daqueles que percebem o clima 

organizacional melhorado nos últimos meses que antecederam a este estudo. Existem os que 

consideram o seu ambiente de trabalho muito bom, percebendo a instituição como sua 

segunda casa, com pessoas dispostas a ajudar com diplomacia. Indicam a percepção de que no 

geral predomina o respeito e boas relações sociais entre os servidores desta forma sendo um 

bom local para se trabalhar, com excelência na relação social com alunos, técnicos, docentes e 

terceirizados. Ressalva seja dada entre os que apontam uma relação precarizada entre colegas 

de trabalho; indicam, ademais, um comparativo deles com outras instituições, quando 

apontam que a organização ora investigada se posiciona de forma satisfatória nas relações 

interpessoais; possui pessoas amigáveis em sua maior parte, e o respeito e companheirismo 

encontra-se em equilíbrio. Estes apontamentos estão em conformidade com a abordagem 

contextualizada por Fogaça e Coelho Jr. (2015), ao tratarem sobre as complexidades das 

interpelações que se predominam no ambiente organizacional; principalmente aquelas que 

estão no arcabouço da interatividade entre os membros de uma equipe, o que resulta no 

equilíbrio fundamental ao exercício harmônico entre os membros.   
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A maior parte dos respondentes percebem que suas competências profissionais são 

reconhecidas pelos colegas de trabalho, assertiva  com percentual de avaliação positiva de 

64,1% respectivamente. A maior parte dos consultados tem a percepção de que o 

comportamento gerencial na instituição é caracterizado pelo diálogo, assertiva  com 

percentual de avaliação positiva de 56,3%. No entanto, nas Unidades 2, 3, 7, 8, 9 e 10, 

ocorrem relatos sobre a forma arbitrária com que a Direção Geral, assim como alguns outros 

cargos de direção, tomam as decisões gerenciais; são reclames como tomada de decisões 

efetivadas e simplesmente informadas aos subordinados; o Diretor Geral da unidade decide 

impondo obediência aos demais; inexistência de união entre os departamentos/setores da 

unidade e destes com a gestão para a realização das atividades; falta diálogo com as equipes e 

comunicação interna; existe a centralização de informações; a Direção Geral da unidade é 

inflexível, autoritária não demonstrando habilidades para lidar com relações humanas. 

Entretanto existe quem considere que em sua unidade há uma boa gestora, sendo esta 

dedicada e prestativa com os servidores; e também aqueles que percebem a Direção Geral da 

Unidade como desorientada, porém se tratar de uma boa pessoa.   

Levando-se em consideração que a assertiva  45. No meu setor é comum o conflito no 

ambiente de trabalho, se trata de uma das assertivas que se encontra com as alternativas de 

respostas invertidas no formulário, se  faz possível concluir que  a maior parte dos 

respondentes discordam que seja comum o conflito em seus  ambientes de trabalho. Aqui o 

percentual de avaliação positiva é de 57,7% pois acreditam ser este um fator que não interfere 

no desempenho dos servidores e por consequência no desempenho institucional. Tanto que  

Onzi e Caregnatto (2013) indicam que as organizações convivem com o desafio de saber lidar 

com os perfis comportamentais das pessoas nas relações grupais, os conflitos interpessoais, 

decorrentes dos diversos fatores internos e externos interferem diretamente no desempenho 

dos indivíduos e consequentemente no desempenho organizacional.  

Vale registrar a existência de relatos relacionados à falta de medidas institucionais 

eficientes de mediação de conflitos entre gestão e docentes, gestão e técnicos, alunos e 

instituição ou técnico e docentes. Predomina-se um clima amistoso entre os servidores de 

alguns setores, porém em outros setores não ocorre tal medida. Está claro a predominância de 

hostilidade, nociva competitividade e discórdias entre servidores. Questões políticas externas 

à instituição tem interferido nas relações interpessoais dos servidores; existem ambientes  
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onde predomina inveja, ressentimento, falta de urbanidade e cooperação. Ocorre reclame de 

que os docentes tratam os técnicos administrativos em educação com ar de superioridade, 

como se estes fossem subordinados daqueles; e de que falta trabalho em equipe entre os 

docentes e os técnicos, em tarefas que contemplem funções da comunidade escolar, para 

assim conseguir a adesão dos discentes e servidores às ações desenvolvidas. Tais ocorrências 

já estavam consignadas nos estudos de Onzi e Caregnatto (2013), ao abordarem sobre os 

perfis de comportamento nas relações de grupos e, à proporção em que medidas de ajustes 

refinam as atitudes dos indivíduas, a tendência será a melhoria destas relações.  

 

IV) Análise da Dimensão: Autonomia 

 

Conforme pode-se observar na Tabela 5, a Dimensão IV: Autonomia, neste estudo  

obteve um maior percentual de avaliação positiva, com 61,3%, o que indica que a percepção 

dos respondentes em relação a autonomia em seus ambientes de trabalho é positiva. 

 

Tabela 5: Análise da Dimensão IV: Autonomia 

Assertivas 

Frequência (%)  

1* 2* 3* 4* 5* Total AN* ANE* AP* 

13. Tenho liberdade para dizer o que 

penso sobre o trabalho. 

11,7 14,2 6,2 35,7 32,3 100,0 25,9 6,2 68,0 

14. Tenho a possibilidade de ser criativo 

no meu trabalho. 

8,2 11,7 5,5 35,5 39,2 100,0 19,9 5,5 74,7 

19. Recebo feedback dos superiores 

hierárquicos.  

18,3 24,3 7,8 32,5 17,0 100,0 42,6 7,8 49,5 

20. Quando tomam decisões sobre o 

meu trabalho, os meus superiores 

discutem comigo as implicações dessas 

decisões.  

21,3 20,0 9,5 32,8 16,3 100,0 41,3 9,5 49,1 

21. Minha liberdade de ação no 

desempenho de minhas atribuições é 

alta. 

11,0 16,7 6,8 41,8 23,7 100,0 27,7 6,8 65,5 

Total      100,0 31,5 7,2 61,3 

Obs.: 1*: Discordo Totalmente, 2*: Discordo Parcialmente, 3*: Indiferente, 4*: Concordo 

Parcialmente, 5*: Concordo Totalmente, AN*: Avaliação Negativa, ANE*: Avaliação Neutra 

e AP*: Avaliação Positiva.   

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 
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Entre as assertivas dessa dimensão a que obteve maior percentual de avaliação positiva 

foi 14. Tenho a possibilidade de ser criativo no meu trabalho, com 74,7%, o que demonstra 

que a maior parte dos respondentes se sentem à vontade/livres para serem criativos em suas 

tarefas cotidianas. Estes também sentem liberdade para dizer o que pensam sobre o trabalho 

(a) e sentem que sua liberdade de ação no desempenho de suas atribuições é alta (b); 

assertivas com percentuais de avaliação positiva de 68% e 65,5% respectivamente. Entretanto, 

não é observado tão nitidamente quando se trata do feedback  recebido dos superiores 

hierárquicos, assertiva  com percentual de avaliação positiva baixo de 49,5%, todavia  um  

percentual  de avaliação neutra de 7,8%, desta forma não se pode afirmar que a avaliação 

tenha sido negativa, merecendo melhor profundidade nesta avaliação de modo a trazer a 

verdade a contexto. O mesmo foi observado quanto a discussão com os servidores das 

implicações das decisões tomadas sobre o trabalho desenvolvido por estes, com percentual de 

avaliação positiva baixo de 49,1%, porém um relativo percentual alto de avaliação neutra de 

9,5%, o que também implica na necessidade de melhor reflexão neste contexto avaliativo, 

pois a soma entre Avaliação Positiva com a Neutra gera dubiedade no julgamento.  

Devido o resultado positivo alcançado nessa dimensão, se pode concluir que as 

normas são brandas, e que existe certa liberdade nas tomadas de decisão por parte dos 

servidores da instituição, o que proporciona uma sensação de bem estar psicológico no 

trabalho. Eis que Fogaça e Coelho Jr. (2015) apregoam que a centralização de autoridade 

assim como atividades rigidamente divididas, comprometem o bem estar psicológico dos 

profissionais, gerando sensações negativas nos membros da equipe de trabalho. Tanto que 

Cunha et. al (2016 p.571) e Chiavenato (2014, p.177) relatam que a regulamentação formal 

causa limitações quanto ao grau em que o indivíduo dispõe da possibilidade de realizar o 

trabalho na forma desejada. Ao recorrer a processos padronizados, criam-se regras e 

regulamentos capazes de coibir as condutas individuais, limitar as alternativas 

comportamentais disponíveis, como dizerem o que pensam sobre determinados processos, 

limitar as possibilidades de aprendizagem organizacional, diminuir a capacidade de inovação 

e a busca de soluções criativas para os problemas.  

O resultado da pesquisa aponta que nesse locus investigativo o quadro acima descrito 

não se faz predominante. Isso por que ocorre reclames nas Unidades 3 e 7, da Dimensão 

Autonomia, na questão dissertativa desta pesquisa. Apontam dificuldade na comunicação 
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entre gestão e servidores; muitas vezes os servidores possuem boas ideias a serem aplicadas 

na unidade, mas não são ouvidos, ou são desconsiderados pelo gestor, causando assim 

desmotivação naqueles que querem contribuir para a inovação requerida.  

 

V) Análise da Dimensão: Ambiente de Trabalho e Tecnologia Utilizada 

 

Conforme pode-se observar na Tabela 6, a dimensão Ambiente de Trabalho e 

Tecnologia Utilizada obteve um maior percentual de avaliação positiva, com 67,5%, o que 

indica que a percepção dos respondentes em relação às características do local de trabalho e 

aos recursos tecnológicos utilizados é positiva. 

 

Tabela 6: Análise da Dimensão V: Ambiente de Trabalho e Tecnologia Utilizada 

Assertivas 

Frequência (%)  

1* 2* 3* 4* 5* Total AN* ANE* AP* 

3. O espaço físico para a realização das 

atividades é satisfatório. 

12,8 22,3 2,7 36,0 26,2 100,0 35,1 2,7 62,2 

5. O mobiliário (móveis, equipamentos e 

instrumentos) existente no local de 

trabalho é adequado. 

4,8 20,5 2,8 37,5 34,3 100,0 25,3 2,8 71,8 

6. O trabalho que realizo não coloca em 

risco a minha segurança física. 

8,2 15,7 4,0 29,5 42,7 100,0 23,9 4,0 72,2 

7. O barulho existente no ambiente não 

afeta o desenvolvimento das atividades. 

11,2 19,0 7,2 32,8 29,8 100,0 30,2 7,2 62,6 

9. Os recursos tecnológicos 

(equipamentos e softwares) são 

adequados e facilitam o 

desenvolvimento das atividades. 

8,5 19,8 2,8 42,3 26,5 100,0 28,3 2,8 68,8 

Total      100,0 28,6 3,9 67,5 

Obs.: 1*: Discordo Totalmente, 2*: Discordo Parcialmente, 3*: Indiferente, 4*: Concordo 

Parcialmente, 5*: Concordo Totalmente, NA*: Avaliação Negativa, ANE*: Avaliação Neutra 

e AP*: Avaliação Positiva.   

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Dentre as assertivas dessa dimensão, a que obteve maior percentual de avaliação 

positiva foi a 6. O trabalho que realizo não coloca em risco a minha segurança física, 

incorrendo em um percentual de 72,2% demonstrando que a maioria dos consultados 

considera que sua segurança física não é afetada ao desenvolver as suas atividades laborais, 
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quer pela origem das atividades, ou pelos meios de prevenção disponibilizados pela 

instituição, como equipamentos de proteção coletiva e individual. A maior parte dos 

respondentes também considera adequado os mobiliários como móveis, equipamentos e 

instrumentos disponibilizados nos locais de trabalho (a), consideram que o  ruído existente no 

ambiente não afeta o desenvolvimento das atividades (b), e que é satisfatório o espaço físico 

dos setores onde são realizadas as atividades (c), assertivas com percentuais de avaliação 

positiva de 71,8%, 62,6 e 62,2% respectivamente. 

Diante do tratamento supra, se faz procedente afirmar que as instalações físicas da 

instituição estudada é um fator que contribuí para que haja um clima organizacional positivo, 

fato que está amparado em Chiavenato (2014, p.177), ao asseverar que as características do 

local de trabalho  podem criar oportunidades ou obstáculos para a interação dos grupos de 

trabalho. Também influencia no bom desempenho institucional, pois Costa, Oliveira e 

Mariano (2018) relatam que o ambiente de trabalho exerce influência sobre a forma como a 

atividade é executada, refletindo no processo de conhecimento e melhoria do desempenho 

funcional dos membros de uma organização.  

A resposta da questão dissertativa no que diz respeito ambiente físico oferecido aos 

servidores traz reclames dos respondentes oriundos das Unidades 3, 5, 6 e 8.  Declinam a falta 

de organização e gerenciamento interno, apontando fatos como várias lâmpadas queimadas na 

unidade, sem as devidas reposições; a falta de materiais e equipamentos de reserva, para 

suprir o funcionamento da unidade, como lâmpadas, pinceis, tonner, fita adesiva e papel para 

impressão; falta de algumas estruturas físicas de laboratórios didáticos; falta de iluminação 

natural em algumas salas de uso comum; com luminosidade inadequada nas salas de aulas, o 

que prejudica a visão dos servidores e dos alunos que utilizam estes ambientes.  

A falta de espaço tranquilo para planejamento e realização dos trabalhos individuais e 

em grupos também foi motivo de reclames; as salas, mesas, divisórias e outros não são 

instalados satisfatoriamente, o que impacta nas atividades e no ambiente de trabalho; implica 

na necessidade de revisão destes espaços, pois hoje as tarefas são transferidas para a 

residência dos usuários, os sobrecarregando; falta de biblioteca estruturada, com acervos que 

atendam a formação da comunidade acadêmica e também os docentes nas suas preparações de 

aulas. Relatos ocorrem a respeito das quedas constantes de energia elétrica, o que causa 

instabilidade da Internet na unidade, trazendo transtornos e dificuldades na realização dos 
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trabalhos administrativos, burocráticos, e na realização de Projetos de Ensino e Pesquisa. 

Portanto, as características de alguns locais de trabalho na instituição, em face dos relatos dos 

respondentes é fator que influencia de forma negativa a realização das tarefas por parte dos 

indivíduos, o que corrobora com as explicações consignadas por Silva e Ferreira (2010), 

quanto estes afirmam que, se o ambiente não possuir estrutura física adequada à realização 

das atividades, a qualidade do trabalho desenvolvido pelos membros da organização 

diminuirá e, consequentemente afetará a produtividade. 

Observa na Tabela 6 acima que 68,8% dos respondentes consideram que os recursos 

tecnológicos como equipamentos e softwares são adequados e facilitam o desenvolvimento 

das atividades na instituição, fato que corrobora com Cunha et. al (2016 p.568) quando 

afirmam que seja qual for a organização, e sua estrutura acaba por depender, em alguma 

medida, da tecnologia em uso.  No entanto na questão aberta do formulário, no que diz 

respeito a tecnologia utilizada na instituição, esse aspecto teve algumas citações nas Unidades 

3, 4 e 8. Tratou-se de relatos a respeito dos aspectos tecnológicos da instituição que, segundo 

percepção de alguns servidores, não possui ainda uma estrutura mínima para ter condições de 

trabalho mais tecnológicos e menos braçais, fato que tem impactado a percepção possuem 

sobre suas funções e seus ambientes de trabalho.  

Ocorrem reclames a respeito dos sistemas utilizados pela instituição, com clara 

assimetria em face dos apontamentos em Likert. De fato, nenhum dos sistemas  gera os 

indicadores requisitados por todos os departamentos, o que exige a utilização de mais de um 

sistema. Ocorre queixas a respeito dos vários sistemas que a instituição utiliza para o tramite 

dos processos administrativos, o que faz com que os servidores dediquem significativa carga 

horária de trabalho em trâmites burocráticos, quando esse tempo poderia ser utilizado para 

outras atividades mais produtivas.  

 

VI) Análise da Dimensão: Condições de trabalho, Salário e Benefícios 

 

Conforme se observar na Tabela 7 abaixo, a Dimensão Condições de Trabalho, Salário 

e Benefícios teve um percentual de 67,8% de avaliação, o que indica que a percepção dos 

respondentes em relação a essa dimensão como um todo é positiva. 
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Tabela 7: Análise da Dimensão VI: Condições de trabalho, Salário e Benefícios 

Assertivas 

Frequência (%)  

1* 2* 3* 4* 5* Total AN* ANE* AP* 

36.  Considero que o mercado de 

trabalho e as atividades que executo são 

equivalentes a minha remuneração e 

benefícios. 

7,8 14,5 4,7 45,8 27,2 100,0 22,3 4,7 73,0 

39.Mediante as condições de trabalho 

que me são proporcionadas, considero 

justas as tarefas que me são atribuídas. 

9,8 20,0 6,8 38,7 24,7 100,0 29,8 6,8 63,4 

52. Considero motivadoras as atividades 

que exerço, as condições de trabalho 

oferecidas e meu salário. 

10,5 17,5 5,0 47,0 20,0 100,0 28,0 5,0 67,0 

Total      100,0 26,7 5,5 67,8 

Obs.: 1*: Discordo Totalmente, 2*: Discordo Parcialmente, 3*: Indiferente, 4*: Concordo 

Parcialmente, 5*: Concordo Totalmente, NA*: Avaliação Negativa, ANE*: Avaliação Neutra 

e AP*: Avaliação Positiva.   

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Entre as assertivas dessa dimensão a que obteve maior percentual de avaliação positiva 

com 73% foi a 36. Considero que o mercado de trabalho e as atividades que executo são 

equivalentes a minha remuneração e benefícios.  Isso demonstra que os respondentes 

consideram equivalentes a remuneração e benefícios recebidos na instituição, com aqueles 

oferecidos pelo mercado pelo trabalho executado. A maior parte dos respondentes também 

consideram que, mediante as condições de trabalho proporcionadas são justas as tarefas 

atribuídas (a), e que são motivadoras as atividades que exercem e as condições de trabalho 

oferecidas assim como o salário (b), assertivas com percentuais de avaliação positiva de 

63,4% e 67% respectivamente. 

 Vale registrar que os respondentes não sentem em grande escala, os custos humanos 

do trabalho segundo as dimensões física, cognitiva e afetiva definidas por Daniel (2012). O 

salário e benefícios percebidos pelos servidores são determinantes para sua satisfação de 

acordo como o que defende Cunha et. al (2016) e Santos et. al  (2019),  abrindo assim as 

possibilidades de resolução das necessidades individuais, e garantindo status, prestígio e 

reconhecimento social, podendo funcionar como sinal do reconhecimento pelo esforço 

individual,  estímulo motivador e, consequentemente, conduzir à melhoria dos desempenhos. 

O sistema de benefícios da instituição é um  diferencial para atrair e reter os profissionais 
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qualificados, conforme preconiza Rizzatte (2002) ao descrever que quando um profissional 

qualificado procura por um emprego, além do salário, busca também o que a organização 

oferece de benefícios, condições de promoção, de auto-satisfação. 

Nova assimetria surge nesse contexto, pois a resposta da questão dissertativa sobre as 

condições de trabalho, salário e benefícios dos servidores, nas Unidades 1, 4, 6 e 10 

apresentam reclames como remuneração que não compensa as condições de trabalho 

oferecidas e o trabalho executado. Que muitas são as atribuições e responsabilidades  que 

todos os servidores possuem, além daquelas dos seus respectivos cargos; no geral, 

considerando-se a realidade do Brasil, os servidores da instituição é uma classe privilegiada 

com bons salários e boas condições de trabalho; outros consideram que o salário oferecido na 

instituição é ótimo, mas que isso não é tudo. 

 

VII) Análise da Dimensão: Justiça e Gestão Organizacional  

 

Conforme se pode observar na Tabela 8 que segue, a dimensão Justiça e Gestão 

Organizacional teve uma diferença de apenas 0,1% entre avaliações positivas e negativas, já 

que se obteve um percentual de 45,6% na avaliação positiva e 45,7% na avaliação negativa; 

um percentual  de avaliação neutra de 8,7%, não permite afirmar que a avaliação da dimensão 

tenha sido negativa ou positiva, mas que ocorre uma relativa igualdade de pesos. 

 

Tabela 8: Análise da Dimensão VII: Justiça e Gestão Organizacional 

Assertivas 

Frequência (%)  

1* 2* 3* 4* 5* Total AN* ANE* AP* 

10. O funcionamento, as tarefas e as 

responsabilidades de cada um são claras 

na instituição. 

15,0 28,3 3,8 41,8 11,0 100,0 43,3 3,8 52,8 

15. As normas para execução das tarefas 

são rígidas e existe fiscalização do 

desempenho. 

9,7 36,3 14,7 22,7 16,7 100,0 46,0 14,7 39,4 

30. As oportunidades de crescimento 

profissional são iguais para todos. 

22,7 19,7 7,8 28,8 21,0 100,0 42,4 7,8 49,8 

32. O sistema de capacitação da 

instituição satisfaz as necessidades de 

formação e aperfeiçoamento, gerando 

maior satisfação para o trabalho. 

16,2 24,0 9,3 35,7 14,8 100,0 40,2 9,3 50,5 

37. Os procedimentos na instituição 

asseguram que as decisões são tomadas 
19,2 24,0 11,3 30,3 15,2 100,0 43,2 11,3 45,5 
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sem favorecimentos pessoais. 

38. O serviço é distribuído 

igualitariamente. 
29,3 29,5 5,5 27,3 8,3 100,0 58,8 5,5 35,6 

Total      100,0 45,7 8,7 45,6 

Obs.: 1*: Discordo Totalmente, 2*: Discordo Parcialmente, 3*: Indiferente, 4*: Concordo 

Parcialmente, 5*: Concordo Totalmente, AN*: Avaliação Negativa, ANE*: Avaliação Neutra 

e AP*: Avaliação Positiva.   

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Entre as assertivas dessa dimensão a que obteve maior percentual de avaliação positiva 

com 52,8% foi a 10. O funcionamento, as tarefas e as responsabilidades de cada um são claras 

na instituição, o que demonstra que a maior parte dos respondentes percebem com clareza as 

tarefas e as responsabilidades individuais na instituição. Levando-se em consideração que a 

assertiva  15. As normas para execução das tarefas são rígidas e existe fiscalização do 

desempenho, se encontra entre as assertivas que encontra-se com as alternativas de respostas 

invertidas no formulário, se faz possível concluir que 46% dos inquiridos concordam que a 

execução das tarefas são rígidas e existe fiscalização do desempenho na instituição; porém 

essa assertiva  também apresentou um percentual alto, com 14,7% de neutralidade, o que 

impede  afirmar que a avaliação tenha sido realmente negativa. 

A resposta da questão dissertativa no que diz respeito ao funcionamento institucional, 

as normas, as tarefas e as responsabilidades de cada um, implica em relatos nas Unidades 1, 3 

e 8. Dizem respeito à existência de gestores que não respeitam a capacidade e conhecimento 

dos servidores responsáveis por algumas áreas, interferindo na forma como executam e até 

mesmo realizando o trabalho dos mesmos; existem casos onde as chefias atribuem aos seus 

subordinados atividades que são da sua competência. Em ambos os casos anteriormente 

expostos fica claro que as tarefas e as responsabilidades de cada um não são claras.  

Ocorre reclames a respeito da falta de definição e clareza no organograma institucional 

e das funções de cada setor, assim como quanto aos fluxos de procedimentos dos processos, o 

que tem afetado de forma negativa o clima organizacional da unidade e da instituição; 

existência de deficiência na comunicação entre os setores, na agilidade e na escolha das 

atividades prioritárias; os procedimentos internos são exageradamente burocráticos causando 

específico obstáculo à inovação na unidade, e em geral à instituição como um todo. Tais 

relatos demonstram que o funcionamento da algumas unidades da instituição, assim como as 
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tarefas de alguns setores  não estão claras aos servidores que fazem parte de seu quadro 

funcional.  

A assertiva  30. As oportunidades de crescimento profissional são iguais para todos, 

apresenta um percentual 49,8% dos respondentes com a percepção de concordância; porém 

essa assertiva  também apresentou um  alto percentual  de avaliação neutra de 7,8%, o que 

impede afirmar que a avaliação tenha sido realmente a maior parte positiva. Os respondentes 

têm a percepção de que o sistema de capacitação da instituição satisfaz as necessidades de 

formação e aperfeiçoamento dos servidores, gerando maior satisfação para o trabalho, 

assertiva  com percentual de avaliação positiva de 50,5%. 

Quanto ao desenvolvimento profissional dos servidores, ou seja, as ações para 

qualificação e capacitação do quadro funcional da instituição, esse aspecto obteve alguns 

relatos na questão aberta do formulário nas Unidades 1, 3, 4 e 5. No Plano Anual de 

Capacitação, segundo percepção dos respondentes, ocorre caso de injustiça e prejuízo 

igualitário; ademais, não atende seu objetivo principal, pois servidores que realmente 

deveriam realizar capacitação, não são contemplados.  Através do interesse ativo dos 

servidores por esse tema observam Rodrigues et. al (2016) que, independente dos gestores 

investirem no desenvolvimento dos indivíduos, eles sempre irão buscar e lutar pelo seu 

desenvolvimento profissional e pessoal; isso decorre da sua compreensão quanto à 

necessidade de destaque na instituição em face da competitividade predominante no mercado 

de trabalho.       

Ainda com respeito a Tabela 8 acima a assertiva  37. Os procedimentos na instituição 

asseguram que as decisões são tomadas sem favorecimentos pessoais, 45,5% dos 

respondentes têm a percepção de que os procedimentos da instituição asseguram que as 

decisões são tomadas sem favorecimentos pessoais; porém essa assertiva  também apresentou 

um  alto percentual  de avaliação neutra de 11,3%, o que não permite afirmar que a avaliação 

tenha sido realmente a maior parte positiva. Os respondentes percebem que o serviço não é 

distribuído de forma igualitária à todos os servidores, com percentual 58,8% de avaliação 

negativa. 

Quanto a igualdade no tratamento para com os servidores, na questão dissertativa do 

formulário, esse aspecto traz relatos nas Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9.  Registra-se certa 

diferenciação no tratamento do gestor para com os indivíduos, incorrendo em favorecimento a 
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uns em detrimento de outros; ocorre relato de que o gestor  privilegia os docentes em 

detrimento dos técnicos administrativo em educação; nos casos de indicação a cargos 

comissionados, sempre dão preferência aos docentes, mesmo não tendo estes o conhecimento 

técnico para a função. 

Segundo relato, os pedidos de alguns servidores são negados sem ser verificada sua 

necessidade e a possibilidade de execução financeira. Os processos administrativos pessoais 

não são conduzidos de forma isonômica, com prazos padronizados.  Na Psicologia Social e 

Organizacional Santos, Oliveira e Konopka (2016) apontam inquietações da academia em 

constantes discussão a respeito do que é justo ou injusto nas resoluções de problemas 

organizacionais e/ou tomada de decisão. Nos parágrafos a seguir é exposto alguns situações 

do cotidiano de trabalho sob o julgamento dos servidores respondentes com relação a justiça.   

Quanto a justiça no tratamento para com os servidores, esse aspecto obteve relatos nas 

Unidades 1, 2, 4, 5, e 9.  As demandas, atividades e responsabilidades não são distribuídas de 

forma igualitária; os TAE de setores de uma unidade possuem mais demandas e um 

tratamento diferenciado se comparado aos TAE de setores da mesma unidade e/ou de outras 

unidades diferentes da mesma instituição; mesmo, neste último caso, este estando lotado em 

setor correlato, o que faz com que o servidor se sinta sobrecarregado naquele local e busque 

sair dali, criando um clima desagradável no setor, além de levar a instituição a incorrer em 

infração trabalhista no que se refere a isonomia. A forma desigual de divisão das demandas 

docentes nas unidades faz com que as condições e oportunidades não sejam iguais, pois o 

elevado número de aulas, quantidade de projetos de ensino, pesquisa e extensão, quantidade 

de participação em comissões, número de orientandos dos docentes fazem com que esses não 

disponham de tempo para se preparar no caso de um processo seletivo. Os servidores que se 

disponham assumir responsabilidades e se dedicam, acabam sendo sobrecarregados, causando 

desmotivação em assumir certas atividades como participação em comissões entre outras.  

Quanto a forma que é realizada a escolha dos servidores para o preenchimento das 

funções gratificadas, ou seja, cargos de chefia, foram registrados relatos nas Unidades  1, 3, 4, 

7 e 9. Ocorre reclames quanto à forma de preenchimento das vagas nas funções gratificadas, 

que hoje é por nomeação, ao invés de se aplicar seleção por mérito; por consequência se leva 

em consideração apenas os interesses políticos e pessoalidade, não oportunizando que outros 

servidores interessados ou com melhores qualificações e competências possam ocupar tais 
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funções; desta forma não se pratica a  justiça processual, por meio da qual se institui o 

recomendado por Sert et. al (2014) promovendo o justo tratamento seletivo, por critérios de 

avaliação, reconhecimento e distribuição de resultados. 

Relatos outros se referem a ausência de transparência quanto á tomada de decisões 

pela Direção Geral nas unidades, no que diz respeito a alocação de servidores para funções de 

confiança. Através dos relatos anteriores se pode inferir que o desenvolvimento do clima ético 

e da justiça organizacional exposto por Sert et. al (2014) ajudaria a diminuir o estresse laboral 

na instituição investigada, e melhoraria o clima organizacional, promovendo uma atmosfera 

compatível nos locais de trabalho. 

 

VIII)  Análise da Dimensão: Execução do Trabalho e Conciliação Trabalho-Família 

 

Conforme pode-se observar na Tabela 9, a dimensão Execução do Trabalho e 

Conciliação Trabalho-Família teve uma pequena diferença de 1,1% entre as avaliações 

positivas e as negativas, sendo 47,9% o percentual de avaliação positiva, e 46,8% o percentual 

de avaliação negativa; porém apresentou um percentual  de avaliação neutra de 5,3% e, desta 

forma, não se pode afirmar que a avaliação da dimensão tenha sido negativa ou positiva, e sim 

que houve uma relativa igualdade de pesos. 

 

Tabela 9: Análise da Dimensão VIII: Execução do Trabalho e Conciliação Trabalho-

Família 

Assertivas 
Frequência (%)  

1* 2* 3* 4* 5* Total AN* ANE* AP* 

17. Disponho de tempo para executar o 

meu trabalho com zelo.  
13,3 22,7 3,2 37,2 23,7 100,0 36,0 3,2 60,9 

18. Posso executar o meu trabalho sem 

pressão.  
15,2 25,5 3,8 37,0 18,5 100,0 40,7 3,8 55,5 

27. Eu levo trabalho para executar em 

casa. 
37,3 28,0 4,0 10,7 20,0 100,0 65,3 4,0 30,7 

28. A jornada de trabalho é tão extensa 

que por vezes me sinto obrigado a 

resolver assuntos pessoais durante meu 

expediente. 

15,8 29,5 10,2 17,3 27,2 100,0 45,3 10,2 44,5 

Total      100,0 46,8 5,3 47,9 

Obs.: 1*: Discordo Totalmente, 2*: Discordo Parcialmente, 3*: Indiferente, 4*: Concordo 

Parcialmente, 5*: Concordo Totalmente, AN*: Avaliação Negativa, ANE*: Avaliação Neutra 

e AP*: Avaliação Positiva.   
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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

Entre as assertivas dessa dimensão, a que obteve maior percentual de avaliação 

positiva foi a 17. Disponho de tempo para executar o meu trabalho com zelo, com um 

percentual de 60,9%, o que demonstra que a maior parte dos consultados estão satisfeitos 

quanto à disponibilidade de tempo para a execução das suas tarefas. A maior parte dos 

respondentes possui também a percepção de que podem executar seus trabalhos sem pressão, 

assertiva  com percentual de avaliação positiva de 55,5%. Desta forma acredita-se que não 

seja observado, em grande escala, o dispêndio cognitivo decorrente do perfil das exigências 

inerentes ao fator da organização laboral, o que corrobora com os indicativos de Daniel 

(2012), que tratam de uma intercorrência, cujas causas é o volume de informações a ser 

tratada, e a pressão temporal, dentre outras, o que implica em alto nível de estresse, tensão, 

monotonia e irritabilidade. 

No entanto, quanto à pressão na execução das atividades e o tempo para executar as 

atividades laborais, na questão aberta da pesquisa, alguns relatos pontuais ocorrem nas 

Unidades 1 e 9. Tratando-se de reclames como pouca disponibilidade de tempo para executar 

as atividades laborais, pressão na execução das atividades, excesso de trabalho, urgências não 

planejadas, situações estas que  exigem esforço adicional causando estresse, adoecimento e 

insatisfação entre os servidores. Relatos a respeito da sobrecarga de trabalho sob alguns 

servidores, em especial os que ocupam cargo de gestão demonstram que, por falta de tempo, 

os indivíduos não conseguem desempenhar suas funções satisfatoriamente, gerando frustração 

entre os reclamantes. Relataram que, apesar da instituição ser organizada, várias são as vezes 

em que necessitam trabalhar com prazos exíguos, em vários sistemas simultaneamente, o que 

faz com que os docentes ocupantes de cargo de gestão, não consigam desempenhar suas 

atividades primordiais de ensino, pesquisa e extensão satisfatoriamente.  

Crítica sobre as assertivas 27. Eu levo trabalho para executar em casa, e a 28. A 

jornada de trabalho é tão extensa que por vezes me sinto obrigado a resolver assuntos pessoais 

durante meu expediente, ambas estão entre as assertivas que se encontram com as alternativas 

de respostas invertidas no formulário; conclui-se que  a maior parte dos respondentes 

concordam com a necessitam levar trabalho para execução em homework, o que aponta um 

percentual de avaliação negativa de 65,5%; e 45,3% dos consultados concordam com a 

necessidade de resolver assuntos pessoais durante seu expediente de trabalho. Entretanto, esta 
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última assertiva  apresenta um percentual alto de avaliação neutra de 10,2%; portanto, não se 

pode afirmar que a avaliação tenha sido em sua maior parte negativa ou positiva e sim que 

houve uma relativa igualdade de pesos. 

Conforme resultado apresentado se conclui que esteja ocorrendo alguma dificuldade 

na conciliação entre trabalho-família entre a maioria dos servidores da instituição. O fato 

inspira atenção quando se deseja manter um clima organizacional positivo pois, conforme 

relata Andrade (2011), a falta desta conciliação trabalho-família se converte em fator 

potencial no surgimento de agravantes que se iniciando  na dimensão individual, e se expande 

para outras áreas de uma instituição, mediante uma grave sinergia negativa que alcança o 

workplace profissional em face do trabalho, a família, e a sociedade.  

Quanto a conciliação trabalho-família na questão aberta da pesquisa ocorre relatos nas 

Unidades 1, 3, 6 e 10.  Assim, a perda do direito à jornada flexibilizada prejudica tanto o 

desenvolvimento de atividades na instituição, quanto a vida pessoal do servidor; daí a 

desmotivação profunda entre os TAE, porquanto perfazer uma carga horária de trabalho de 6 

horas corridas diariamente, significa ter qualidade de vida, possibilitando a prática esportiva, 

atividades ligadas à saúde e bem-estar, resolução de demandas familiares, além de permitir 

que o servidor se dedique aos seus estudos com melhor emprenho. Com a perda da 

flexibilização da carga horária, todos essas perspectivas de vida do servidor passam a ser 

afetadas.  

Houve alguns relatos de que a administração está muito atrelada ao horário de início e 

fim de expediente; indicam os respondentes a falta de flexibilização, o que pode ser 

significativo para aqueles servidores que necessitam transitar com seus filhos em escolas, 

antes de adentrarem em seus expedientes de trabalho;  além de necessitarem de tempo para 

uma articulação com outras instituições e facilidades, como  a inclusão dos filhos em 

programas ou eventos.  Tais relatos convergem com o explicado em Barham e Vanalli (2012) 

quando abordam fases da vida familiar, suas dificuldades de integrar às demandas 

profissionais. A exemplo os autores citam caso de trabalhadores que são pais de crianças 

menores, ou que cuidam de seus genitores já idosos, ou com a saúde debilitada. São contextos 

nos quais o trabalhador necessita reestruturar suas rotinas de uma forma a conciliar o trabalho 

e a família. 
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O número e distribuição dos servidores que compõe o quadro funcional das unidades, 

apresenta relatos de várias Unidades da instituição em estudo. Reclames são direcionados ao 

baixo número de servidores no quadro administrativo das unidades sempre resulta em 

agravantes nos casos de afastamentos de alguma ordem. A má distribuição da força laboral 

nos diversos setores refletem nas demandas de trabalho, com mão-de-obra ociosa em algumas 

áreas, enquanto em outras ocorre sobrecarga entre os que ali desempenham suas funções. O 

aumento da demanda de trabalho segue o acréscimo de número de alunos da comunidade 

acadêmica a ser atendida, entretanto o número de servidores segue em diminuição, com as 

aposentadorias, afastamentos e outros motivos. O número de técnicos administrativos em 

educação reduzido sobrecarrega o trabalho dos docentes, afetando a qualidade das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas, sempre que estes professores passam a assumir 

atividades administrativas. Reclames se voltam ainda em setores administrativos que mal 

consegue atender as demandas imediatas; ademais, resta dificuldade em planejar e executar 

ações estratégicas para melhoria de médio e longo prazo, sendo desta forma importante 

adequar o quantitativo de pessoal nas unidades já existentes, para que os servidores assim 

possam executar suas atividades com mais tempo e menos pressão.   

Segundo abordam Barham e Vanalli (2012), a redução no quadro funcional pode 

causar sobrecarga de serviço dos colaboradores, com aumento no tempo de trabalho, 

reduzindo assim o seu templo livre; podem existir ocorrências onde se levam tarefas para 

executar em homework. Também Primo (2018) expõe a importância do capital humano na 

organização tanto públicas como privada, relatando a importância de dimensionar a força de 

trabalho em seus aspetos quantitativos e qualitativos, como critério que define sua eficácia. O 

autor explicita ainda que a definição do quantitativo ideal de profissionais, e das competências 

necessárias para o desenvolvimento das atividades ligadas a cada função são elementos 

primordiais para uma vida funcional saudável do servidor; isso porque, um quantitativo 

elevado de servidores poderá causar a falta de interesse, além de altos custos com a pessoal; 

por outro lado, o subdimensionamento pode gerar má qualidade dos serviços prestados, carga 

excessiva de trabalho e desmotivação nos servidores. 
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IX) Análise da Dimensão: Condições de Progresso  

 

Conforme se observa na Tabela 10, a dimensão IX. Condições de Progresso aponta 

uma diferença de 6,3% entre avaliações positivas e negativas, sendo 39,8% o percentual de 

avaliação positiva e 46,1% o percentual de avaliação negativa. Porém apresentou um alto 

percentual  de avaliação neutra em 14,1%. Desta forma não se pode afirmar que a avaliação 

da dimensão tenha sido negativa ou positiva, e sim que houve uma relativa igualdade de 

pesos. 

 

Tabela 10: Análise da Dimensão IX: Condições de Progresso 

Assertivas 

Frequência (%)  

1* 2* 3* 4* 5* Total AN* ANE* AP* 

16. As tarefas são repetitivas.  15,7 46,0 14,8 18,3 5,2 100,0 61,7 14,8 23,5 

31. Falta apoio das chefias para o meu 

desenvolvimento profissional. 

9,8 20,7 13,5 25,0 31,0 100,0 30,5 13,5 56,0 

Total      100,0 46,1 14,1 39,8 

Obs.: 1*: Discordo Totalmente, 2*: Discordo Parcialmente, 3*: Indiferente, 4*: Concordo 

Parcialmente, 5*: Concordo Totalmente, AN*: Avaliação Negativa, ANE*: Avaliação Neutra 

e AP*: Avaliação Positiva.   

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Levando-se em consideração que as assertivas 16. As tarefas são repetitivas, e a 31. 

Falta apoio das chefias para o meu desenvolvimento profissional estão entre as assertivas que 

se encontram com as alternativas de respostas invertidas no formulário; se pode concluir que  

a maior parte dos respondentes concordam que as tarefas realizadas na instituição são 

repetitivas, com um percentual de avaliação negativa de 61,7%. Desta forma acredita-se que 

possa ser observado entre os servidores o dispêndio cognitivo, causado pela repetitividade das 

operações no sistema. Tanto que, segundo Daniel (2012) implica em alto nível de estresse, 

tensão, monotonia e irritabilidade. Registre-se que 56% dos respondentes discordam da falta 

de apoio das chefias para o seu desenvolvimento profissional; este é um fator de satisfação 

para a maior parte dos respondentes. Segundo Cunha et. al (2016), uma fonte de satisfação no 

trabalho trata-se das oportunidades de crescimento profissional, na medida em que 

representam ganhos ao nível de remuneração, do status e do prestígio. Os autores afirmam 
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ainda que a oportunidade de capacitação e desenvolvimento pessoal aumentam as 

possibilidades de promoção, e decrescem o sentimento de insegurança no trabalho. 

Quanto ao desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores, na resposta da 

questão aberta do formulário, esse aspecto obteve relatos nas Unidades 1, 3, 4 e 5.  Apontam 

que nos últimos anos a instituição tem investido nos programas de capacitações de seus 

servidores; por outro lado existe aqueles que acreditam que a instituição concentra seus 

investimentos em ações para qualificação dos servidores, o que contribui para a melhoria 

salarial dos mesmos; mas não investe da mesma forma e peso em ações para a capacitação 

técnica e profissional, o que reflete no trabalho desenvolvido.  

Relatos se voltam para reclames quanto o oferecimento de cursos para capacitação dos 

servidores que não contemplam suas reais necessidades de acordo com as atividades que 

executam; isso converge para o que defende Rizzatti (2002) quando aponta a importância da 

realização de curso como uma oportunidade de executar atividades relacionadas com o 

conhecimento adquirido, pois o contrário implica em frustração e insatisfação por parte dos 

colaboradores.  

 

4.2.2  Influência do Perfil Sociodemográfico na Avaliação do Clima Organizacional- 

Testes U de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis 

 

Apanhado bibliográfico indica a possibilidade de influência do perfil 

sociodemográfico em face do clima organizacional, permitindo ao respondente conceber qual 

é a sua percepção sobre o clima na instituição, considerando fatores de natureza 

sociodemográfica que inferem variação do percebido pelo stakeholder consultado; é como 

indicam Marôco (2018) e Fávero e Belfiore (2017). A tarefa envolve na sequência a análise 

da influência na avaliação do clima organizacional dos grupos de perfil sociodemográfico por 

gênero feminino ou masculino, e por carreira, e seus reflexos na avaliação do clima 

organizacional; aqui ingressa o Teste Estatístico em U de Mann-Whitney para amostras 

independentes. A análise de Grupos de perfil sociodemográfico por faixa etária, escolaridade 

e tempo de serviço na instituição teve a análise efetuada por meio do Teste Estatístico de 

Kruskal-Wallis para amostras independentes. Destaca-se que os resultados obtidos nas 

avaliações homogêneas não estão apresentados nos casos em que inexiste significância, 
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estando demonstrados apenas os resultados de testes com diferença estatisticamente 

significativa. Portanto, de acordo com a literatura, o Teste Estatístico U de Mann-Whitney 

deve apresentar Probabilidade Bilateral associada a menor que 0,05, o Teste Estatístico em 

Kruskal-Wallis deve expressar o p-valor t: p < 0,05 com Teste Post Hoc de Bonferroni com 

nível de significância ajustada < 0,05. 

 

I) Análise da Influência por Gênero na Avaliação do Clima Organizacional  

Para os participantes da pesquisa, foram oferecidas duas possibilidades de respostas 

quanto ao gênero: (1) Feminino e (2) Masculino. A seguir na Tabela 11 estão expostos os 

resultados da influência do gênero no clima organizacional.    

 

Tabela 11: Influência do Gênero na Avaliação do Clima Organizacional 

Dim. Assertivas 

Frequência (%) 

(1) Feminino e (2) Masculino 

** 

1-DT 

** 

2-DP 

** 

3-I 

** 

4-CP 

** 

5-CT 
 

*Dim. I 

53. O prestígio que desfruto na 

organização pelo trabalho que 

executo é alto. 

1: 

2: 

20,3 

10,4 

1: 

2: 

17,7 

18,7 

1: 

2: 

16,1 

17,0 

1: 

2: 

32,8 

36,3 

1: 

2: 

13,2 

17,6 
 

55. Tenho expectativa de ascender 

profissionalmente na instituição. 

1: 

2: 

14,0 

10,0 

1: 

2: 

12,0 

13,8 

1: 

2: 

13,0 

11,4 

1: 

2: 

27,7 

27,7 

1: 

2: 

33,3 

37,0 
 

*Dim. II 

47. O relacionamento no meu setor 

de trabalho entre servidores e a 

chefia é adequado. 

1: 

2: 

9,0 

9,0 

1: 

2: 

10,9 

10,7 

1: 

2: 

5,1 

7,3 

1: 

2: 

29,9 

39,4 

1: 

2: 

45,0 

33,6 
 

49. Recebo acompanhamento de 

meu superior para o 

desenvolvimento de meu trabalho. 

1: 

2: 

9,6 

13,5 

1: 

2: 

16,4 

19,0 

1: 

2: 

5,5 

10,0 

1: 

2: 

34,7 

35,6 

1: 

2: 

33,8 

21,8 
 

50. Meu chefe discute e troca ideias 

com o grupo de trabalho. 

1: 

2: 

9,3 

11,4 

1: 

2: 

16,1 

17,0 

1: 

2: 

4,5 

9,7 

1: 

2: 

32,2 

34,9 

1: 

2: 

37,9 

27,0 
 

51. Meu chefe é competente e 

conhece a fundo as atividades do 

setor. 

1: 

2: 

8,0 

9,3 

1: 

2: 

10,3 

14,9 

1: 

2: 

5,8 

11,4 

1: 

2: 

30,9 

29,8 

1: 

2: 

45,0 

34,6 
 

*Dim. III 
45. No meu setor é comum o conflito 

no ambiente de trabalho. 

1: 

2: 

8,0 

13,1 

1: 

2: 

21,9 

25,3 

1: 

2: 

6,1 

10,7 

1: 

2: 

26,7 

23,2 

1: 

2: 

37,3 

27,7 
 

*Dim. IV 

13. Tenho liberdade para dizer o que 

penso sobre o trabalho. 

1: 

2: 

14,5 

8,7 

1: 

2: 

15,4 

12,8 

1: 

2: 

4,5 

8,0 

1: 

2: 

36,7 

34,6 

1: 

2: 

28,9 

36,0 
 

14. Tenho a possibilidade de ser 

criativo no meu trabalho. 

1: 

2: 

12,2 

3,8 

1: 

2: 

12,5 

10,7 

1: 

2: 

4,8 

6,2 

1: 

2: 

33,8 

37,4 

1: 

2: 

36,7 

41,9 
 

*Dim. V 
6. O trabalho que realizo não coloca 

em risco a minha segurança física. 

1: 

2: 

6,4 

10,0 

1: 

2: 

15,1 

16,3 

1: 

2: 

2,3 

5,9 

1: 

2: 

30,5 

28,4 

1: 

2: 

45,7 

39,4 
 

*Dim. 

VIII 

18. Posso executar o meu trabalho 

sem pressão. 

1: 

2: 

18,3 

11,8 

1: 

2: 

26,0 

24,9 

1: 

2: 

1,9 

5,9 

1: 

2: 

38,3 

35,6 

1: 

2: 

15,4 

21,8 
 

*Dimensão I: Imagem Institucional e Satisfação com a Organização; Dimensão II: 

Comportamento da Chefia; Dimensão III: Relacionamento Interpessoal; Dimensão IV: 

Autonomia; Dimensão V: Ambiente de Trabalho e Tecnologia Utilizada e Dimensão VIII: 
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Execução do Trabalho. **1-DT: Discordo Totalmente; **2-DP: Discordo Parcialmente; **3-

I: Indiferente; **4-CP: Concordo Parcialmente; **5-CT: Concordo Totalmente.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

As dimensões que apresentaram assertivas com diferenças significativas de 

avaliação/percepção entre indivíduos dos gêneros masculino e feminino se tratam das 

dimensões Dimensão I: Imagem Institucional e Satisfação com a Organização, Dimensão II: 

Comportamento da Chefia; Dimensão III: Relacionamento Interpessoal; Dimensão IV: 

Autonomia; Dimensão V: Ambiente de Trabalho e Tecnologia Utilizada e Dimensão VIII: 

Execução do Trabalho. 

Na Dimensão I: Imagem Institucional e Satisfação, se observa uma melhor avaliação 

da assertiva  53. O prestígio que desfruto na organização pelo trabalho que executo é alto; 

aqui os indivíduos do gênero masculino apresentam um percentual de 36,3% de concordância 

parcial, enquanto 17,6% concordam totalmente, perfazendo assim uma concordância total de 

53,9% que representa uma boa avaliação. Já os indivíduos do gênero feminino apresenta um 

percentual de 32,8% de concordância parcial e 13,2% de concordância total, o que totaliza 

uma concordância total de 46%, portanto menor que o gênero anterior. 

Ainda na mesma dimensão, a análise da assertiva  55. Tenho expectativa de ascender 

profissionalmente na instituição, por parte dos respondentes do gênero masculino apresentam 

um percentual de 27,7% de concordância parcial, enquanto 37,0% concordam totalmente, 

perfazendo assim uma concordância total de 64,7%. Já os indivíduos do gênero feminino 

apresentam um percentual de 27,7% de concordância parcial e 33,3% de concordância total, o 

que totaliza uma concordância total de 61%, demonstrando que os homens relativamente se 

sentem mais prestigiados pelos trabalhos executados, e possuem maior expectativa de 

ascender profissionalmente na instituição se comparado as mulheres. Segundo abordagem de 

Fernandes (2013) em estudo de Frazão (2016),  a inserção da mulher no mercado de trabalho 

é caracterizada por progressos e atrasos, pois, se de um lado a mulher conquistou novos 

espaços, por outro ela ainda é responsável pelos cuidados domésticos, que envolve cuidar de 

casa e filhos, o que  sobrecarrega seus afazeres cotidianos, o que lhes impossibilita, em muitos 

casos dedicar-se com empenho a vida profissional dessa forma ganhando reconhecimento, 

prestígio e ascendendo na carreira.  
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Análise das assertivas na Dimensão II: Comportamento da Chefia foram bem 

avaliadas, tanto pelos indivíduos do gênero masculino quanto os do gênero feminino. Porém, 

elas atribuíram uma avaliação mais positiva as assertivas, se comparado a eles, 

demonstrando que os indivíduos do gênero feminino estão mais satisfeitos com o 

relacionamento entre os servidores e as chefias, bem como com o acompanhamento das 

chefias no desenvolvimento do trabalho, inclusive com as trocas de ideia e discussões entre 

chefe e grupos de trabalho. Assim, avaliam de forma mais positiva a competência da chefia e 

seus conhecimentos quanto as atividades desenvolvida no setor que gerencia,  tudo como se 

observa ao criticar o Gráfico 4 a seguir. 

 

Gráfico 4: Influência do Gênero na Avaliação do Clima Organizacional- Dimensão II: 

Comportamento da Chefia 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa.  

 

Há de se considerar que o desempenho gráfico acima é um efeito do exercício das 

lideranças institucionais. Tal posicionamento está comprovado no indicativo de Menezes 

(2019) quando define o fator liderança, em que se contempla ações em equipe, suas práticas 

na organização, alinhamento de tarefas, bem como autonomia com participação dos 

indivíduos. Não se olvidar das relações que frutificam na satisfação decorrente de um 

relacionamento interpessoal da chefia com os seus colaboradores, como apontam Cunha et al 

(2016) ao abordarem sobre o espírito de camaradagem, confiança e credibilidade do líder, 

com efeito sobre o apoio social daqueles. Logo, o fenômeno tratado nesta dimensão guarda 
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significativamente as duas abordagens ora indicadas, o que valida o tratamento da relação 

causal tratada nesta Dimensão II. 

Na Dimensão III: Relacionamento Interpessoal, ingressa a análise considerando a 

assertiva  45. No meu setor é comum o conflito no ambiente de trabalho. Aqui se trata de uma 

das assertivas que se encontra com as alternativas de respostas invertidas no formulário; 

observa-se que a mesma tem uma melhor avaliação por parte do gênero feminino com 26,7% 

de concordância parcial e 37,3% de concordância total, totalizando um percentual total de 

64%, significando que não é comum o conflito no ambiente de trabalho; entretanto, 

considerado a avaliação do gênero masculino vem o percentual de 23,2% de concordância 

parcial, e 27,7% totalizando 50,9% de  concordância total, de que não é comum o conflito no 

ambiente de trabalho na percepção dos indivíduos do gênero masculino. O resultado nesta 

Dimensão III corrobora com estudo realizado por Espitia (2006), quando o autor descreve e 

compara os fatores motivacionais e a sua relação com o clima organizacional, junto a 

funcionários de uma empresa pública e uma privada do setor de telecomunicações;  ali o 

mesmo observou diferenças significativas entre os gêneros, no que se refere à percepção das 

assertivas pertencentes à afiliação que orienta comportamentos, de modo a estabelecer 

relações afetivas positivas na equipe. Nos seus resultados o  referido autor aponta que os 

indivíduos do gênero feminino demonstraram possuir uma percepção mais positiva se 

comparado ao gênero masculino, revelando portanto que os resultados nesta tarefa são 

correlatos neste aspecto dimensional.  

Na Dimensão IV: Autonomia, se observa uma melhor avaliação da assertiva  13. 

Tenho liberdade para dizer o que penso sobre o trabalho, por parte do gênero masculino, com 

34,6% de concordância parcial e 36,0% de concordância total, o que perfaz 70,6% no 

totalizador percentual; quanto a avaliação do gênero feminino com 36,7% de concordância 

parcial e 28,9% de concordância total se perfaz 65,6%. Quanto a assertiva  14. Tenho a 

possibilidade de ser criativo no meu trabalho, também apresentou uma melhor avaliação por 

parte do gênero masculino, com 37,4% de concordância parcial  e 41,9 % de concordância 

total perfazendo  79,3; considerado a avaliação do gênero feminino 33,8% de concordância 

parcial e 36,7 % de concordância total, o que perfaz 70,5%. Este desempenho percentual 

demonstra que os indivíduos do gênero masculino sentem relativa liberdade para dizer o que 

pensam sobre o trabalho, e que percebem maior possibilidade de serem criativos na sua tarefa 
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se comparado aos indivíduos do gênero feminino, tudo como se demonstra no desempenho 

apontado no Gráfico 5 a seguir.   

 

Gráfico 5: Influência do Gênero na Avaliação do Clima Organizacional- Dimensão IV: 

Autonomia  

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa.  

 

Crítica sobre o relato ora tratado aponta resultado semelhante foi encontrado por 

Santos e Sustelo (2009) em seu estudo, onde  se denota que os indivíduos do gênero feminino 

percebem as regras organizacionais na cultura instituída de forma mais proativa, se 

comparado aos indivíduos do gênero masculino, tendendo elas a serem mais retraídas e 

sistemáticas.  

Na Dimensão V: Ambiente de Trabalho e Tecnologia Utilizada, se observa uma 

melhor avaliação da assertiva  6. O trabalho que realizo não coloca em risco a minha 

segurança física, por parte do gênero feminino com 30,5% Concordando Parcialmente e 

45,7% Concordando Totalmente, totalizando um percentual de 76,2% superando a avaliação 

do gênero masculino com 28,4% Concordando Parcialmente e 39,4% Concordando 

Totalmente, somando o percentual e 67,8%; porém, o que se conclui é que mais que 65% de 

ambos os gêneros consideram que as atividades que realizam, seja por sua natureza ou pelas 

medidas de segurança disponibilizadas pela instituição, não colocam em risco a sua segurança 

física, por mais que tenha ocorrido uma pequena diferença para melhor na avaliação da 

assertiva  do grupo do gênero feminino. Tais evidências se fazem ótimas para um bom 

desempenho organizacional pois, segundo Costa, Oliveira e Mariano (2018), o ambiente de 

trabalho exerce influência sobre a forma como a atividade é executada, refletindo no processo 

de reconhecimento e melhoria do desempenho funcional dos membros de uma organização.  
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Na Dimensão VIII: Execução do Trabalho, se observa uma melhor avaliação da 

assertiva  18. Posso executar o meu trabalho sem pressão, por parte do gênero masculino com 

35,6% Concordando Parcialmente e 21,8% Concordando Totalmente, o que soma um 

percentual de 57,4% do que se considerado a avaliação do gênero feminino com 38,3% 

Concordando Parcialmente e 15,4% Concordando Totalmente, perfazendo a soma de 53,7%. 

Tal desempenho demonstra que, em maior parte, os indivíduos do gênero masculino 

consideram que podem executar suas atividades sem pressão; este resultado se faz relevante, 

pois Frazão (2016) afirma o fato de que os indivíduos do gênero feminino,  mesmo com os 

avanços conquistados no mercado de trabalho, ainda na atualidade se encontram insatisfeitos 

com questões relacionadas à pressões no trabalho, inobstante ser este um fator relevante para 

os dias atuais.  

 

II) Análise da Influência por Carreira na Avaliação do Clima Organizacional  

 

Nesta  análise se busca estabelecer com precisão quais são as assertivas de cada 

dimensão que obtiveram diferença de percepção entre os TAE e os Docentes. Para os 

participantes neste levantamento foram oferecidas duas possibilidades de respostas quanto a 

respectiva Carreira, a saber, (1) Técnico Administrativo em Educação- TAE e (2) Docente. A 

Tabela 12 apresenta os resultados obtidos. 

 

Tabela 12: Influência da Carreira na Avaliação do Clima Organizacional 

Dim. Assertivas 

Frequência (%) 

(1) Técnico Administrativo em Educação- TAE e 

(2) Docente 
 

** 

1-DT 

** 

2-DP 

** 

3-I 

** 

4-CP 

** 

5-CT 

*Dim. 

I 

22. Estou orgulhoso de pertencer a este 

instituto. 

1: 

2: 

5,1 

2,9 

1: 

2: 

6,8 

6,9 

1: 

2: 

8,2 

4,6 

1: 

2: 

24,8 

15,4 

1: 

2: 

55,1 

70,3 

23. Disfruto de prestígio na comunidade 

externa por trabalhar na instituição. 

1: 

2: 

5,0 

4,2 

1: 

2: 

6,5 

4,6 

1: 

2: 

17,0 

16,0 

1: 

2: 

29,7 

30,1 

1: 

2: 

41,8 

45,1 

24. Vejo A instituição como uma 

organização humanizada. 

1: 

2: 

12,6 

8,5 

1: 

2: 

20,4 

16,0 

1: 

2: 

5,8 

6,9 

1: 

2: 

35,4 

38,6 

1: 

2: 

25,9 

30,1 

26. O tempo de trabalho que passo na 

instituição me faz feliz. 

1: 

2: 

15,3 

8,5 

1: 

2: 

15,6 

18,0 

1: 

2: 

6,8 

6,2 

1: 

2: 

41,2 

36,9 

1: 

2: 

21,1 

30,4 

53. O prestígio que desfruto na 

organização pelo trabalho que executo é 

alto. 

1: 

2: 

21,8 

9,5 

1: 

2: 

20,1 

16,3 

1: 

2: 

18,0 

15,0 

1: 

2: 

29,9 

38,9 

1: 

2: 

10,2 

20,3 
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54. Com frequência sou chamado a dar 

contribuição em assuntos importantes. 

1: 

2: 

25,9 

15,4 

1: 

2: 

18,4 

19,6 

1: 

2: 

15,0 

16,0 

1: 

2: 

29,3 

33,7 

1: 

2: 

11,6 

15,4 

55. Tenho expectativa de ascender 

profissionalmente na instituição. 

1: 

2: 

19,7 

8,5 

1: 

2: 

15,3 

8,8 

1: 

2: 

13,9 

12,1 

1: 

2: 

28,9 

26,5 

1: 

2: 

22,1 

44,1 

*Dim. 

II 

47. O relacionamento no meu setor de 

trabalho entre servidores e a chefia é 

adequado. 

1: 

2: 

8,8 

9,2 

1: 

2: 

9,9 

11,8 

1: 

2: 

4,4 

7,8 

1: 

2: 

32,7 

36,3 

1: 

2: 

44,2 

35,0 

50. Meu chefe discute e troca ideias com 

o grupo de trabalho. 

1: 

2: 

8,5 

12,1 

1: 

2: 

14,6 

18,3 

1: 

2: 

7,5 

6,5 

1: 

2: 

33,7 

33,3 

1: 

2: 

35,7 

29,7 

*Dim. 

III 

45. No meu setor é comum o conflito no 

ambiente de trabalho. 

1: 

2: 

9,5 

11,4 

1: 

2: 

19,4 

27,5 

1: 

2: 

6,5 

10,1 

1: 

2: 

28,2 

21,9 

1: 

2: 

36,4 

29,1 

46. Há confiança entre os colegas no 

meu setor. 

1: 

2: 

7,1 

5,2 

1: 

2: 

10,9 

14,7 

1: 

2: 

7,5 

11,4 

1: 

2: 

38,8 

42,5 

1: 

2: 

35,7 

26,1 

*Dim. 

IV 

14. Tenho a possibilidade de ser criativo 

no meu trabalho. 

1: 

2: 

9,9 

6,5 

1: 

2: 

12,6 

10,8 

1: 

2: 

6,5 

4,6 

1: 

2: 

38,1 

33,0 

1: 

2: 

33,0 

45,1 

*Dim. 

V 

 

5. O mobiliário (móveis, equipamentos e 

instrumentos) existente no local de 

trabalho é adequado. 

1: 

2: 

3,1 

6,5 

1: 

2: 

12,9 

27,8 

1: 

2: 

2,7 

2,9 

1: 

2: 

38,1 

36,9 

1: 

2: 

43,2 

25,8 

6. O trabalho que realizo não coloca em 

risco a minha segurança física. 

1: 

2: 

7,1 

9,2 

1: 

2: 

13,6 

17,6 

1: 

2: 

3,7 

4,2 

1: 

2: 

27,2 

31,7 

1: 

2: 

48,3 

37,3 

7. O barulho existente no ambiente não 

afeta o desenvolvimento das atividades. 

1: 

2: 

9,9 

12,4 

1: 

2: 

16,7 

21,2 

1: 

2: 

6,5 

7,8 

1: 

2: 

34,4 

31,4 

1: 

2: 

32,7 

27,1 

9. Os recursos tecnológicos 

(equipamentos e softwares) são 

adequados e facilitam o desenvolvimento 

das atividades. 

1: 

2: 

8,8 

8,2 

1: 

2: 

15,3 

24,2 

1: 

2: 

1,7 

3,9 

1: 

2: 

39,5 

45,1 

1: 

2: 

34,7 

18,6 

*Dim. 

VI 

52. Considero motivadoras as atividades 

que exerço, as condições de trabalho 

oferecidas e meu salário. 

1: 

2: 

13,9 

7,2 

1: 

2: 

19,7 

15,4 

1: 

2: 

4,8 

5,2 

1: 

2: 

46,9 

47,1 

1: 

2: 

14,6 

25,2 

36.  Considero que o mercado de 

trabalho e as atividades que executo são 

equivalentes a minha remuneração e 

benefícios. 

1: 

2: 

11,9 

3,9 

1: 

2: 

14,6 

14,4 

1: 

2: 

5,8 

3,6 

1: 

2: 

46,3 

45,4 

1: 

2: 

21,4 

32,7 

*Dim. 

VII 

15. As normas para execução das tarefas 

são rígidas e existe fiscalização do 

desempenho. 

1: 

2: 

8,2 

11,1 

1: 

2: 

31,6 

40,8 

1: 

2: 

14,6 

14,7 

1: 

2: 

25,9 

19,6 

1: 

2: 

19,7 

13,7 

30. As oportunidades de crescimento 

profissional são iguais para todos. 

1: 

2: 

31,6 

14,1 

1: 

2: 

20,7 

18,6 

1: 

2: 

5,8 

9,8 

1: 

2: 

23,1 

34,3 

1: 

2: 

18,7 

23,2 

*Dim. 

VIII 

17. Disponho de tempo para executar o 

meu trabalho com zelo. 

1: 

2: 

12,9 

13,7 

1: 

2: 

19,7 

25,5 

1: 

2: 

2,7 

3,6 

1: 

2: 

34,4 

39,9 

1: 

2: 

30,3 

17,3 

27. Eu levo trabalho para executar em 

casa. 

1: 

2: 

14,3 

59,5 

1: 

2: 

30,3 

25,8 

1: 

2: 

5,4 

2,6 

1: 

2: 

15,6 

5,9 

1: 

2: 

34,4 

6,2 

*Dim. 

IX 
16. As tarefas são repetitivas. 

1: 

2: 

22,1 

9,5 

1: 

2: 

44,9 

47,1 

1: 

2: 

12,9 

16,7 

1: 

2: 

16,0 

20,6 

1: 

2: 

4,1 

6,2 

*Dimensão I: Imagem Institucional e Satisfação com a Organização; Dimensão II: 

Comportamento da Chefia; Dimensão III: Relacionamento Interpessoal; Dimensão IV: 

Autonomia; Dimensão V: Ambiente de Trabalho e Tecnologia Utilizada; Dimensão VI: 

Condições de trabalho, Salário e Benefícios; Dimensão VII: Justiça e Gestão Organizacional; 

Dimensão VIII: Execução do Trabalho e Conciliação Trabalho-Família e Dimensão IX: 

Condições de Progresso. **1-DT: Discordo Totalmente; **2-DP: Discordo Parcialmente; 

**3-I: Indiferente; **4-CP: Concordo Parcialmente; **5-CT: Concordo Totalmente.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 
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Para a tarefa investigativa foram expostas aquelas assertivas nas Dimensão I: Imagem 

Institucional e Satisfação com a Organização; Dimensão II: Comportamento da Chefia; 

Dimensão III: Relacionamento Interpessoal; Dimensão IV: Autonomia; Dimensão V: 

Ambiente de Trabalho e Tecnologia Utilizada; Dimensão VI: Condições de trabalho, Salário e 

Benefícios; Dimensão VII: Justiça e Gestão Organizacional; Dimensão VIII: Execução do 

Trabalho e Conciliação Trabalho-Família e Dimensão IX: Condições de Progresso. 

Na Dimensão I: Imagem Institucional e Satisfação com a Organização observou-se 

uma melhor avaliação de todas as assertivas por parte dos Docentes, quando comparado aos 

Técnicos Administrativo em Educação - TAE, com maior destaque na assertiva  53. O 

prestígio que desfruto na organização pelo trabalho que executo é alto; aqui se aponta um 

percentual de 38,9% dos Docentes que concordam parcialmente, e   20,3% entre os que 

concordam totalmente, o que soma um percentual de 59,2%; porém o percentual de 29,9% 

dos TAE  concordam parcialmente e 10,2% concordam totalmente, totalizando um percentual 

de 40,1%. Quanto a assertiva  55. Tenho expectativa de ascender profissionalmente na 

instituição, 26,5% dos Docentes, responderam concordar parcialmente, e 44,1% concordar 

totalmente, totalizando 70,6%; enquanto  os TAE  28,9%  responderam concordar 

parcialmente e 22,1% concordar totalmente, totalizando 51%. 

As duas assertivas supra demonstram que a categoria dos Docentes se sente mais 

prestigiada pelos trabalho executado, e possuem mais expectativa de ascender 

profissionalmente na instituição, quando comparado a categoria dos TAE. No geral, os 

Docentes avaliam a Dimensão Imagem Institucional de uma forma mais positiva se 

comparado aos TAE.  A meta de crescer profissionalmente é intrínseco a cada indivíduo, e 

como observado nessa pesquisa, se faz mais presente na categoria dos Docentes. Segundo 

Westphalen et. al (2015), essa força interior instiga aquele que trabalha a percorrer um 

caminho profissional que reflete uma vida pessoal em permanente construção. Desta sorte, 

tende a se auto planejar para o crescimento, se capacitando e se aperfeiçoando, independente 

dos incentivos organizacionais. Seria medida antecipatória às necessidades, quando analisa as 

contingencias e os cenários.  Para os citados autores, aquele que cresce na organização 

constrói a sua própria ascensão por meio do autodesenvolvimento. Ele não espera que a 

organização promova o seu crescimento profissional, porém planeja a sua carreira e se 
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prepara para atingir o perfil mais adequado para o cargo que deseja ocupar, obtendo desta 

forma aquele reconhecimento e prestígio pelo trabalho executado. 

Na Dimensão II: Comportamento da Chefia observou-se uma melhor avaliação das 

assertivas por parte dos Técnicos Administrativo em Educação- TAE quando comparado aos 

Docentes. A assertiva  47. O relacionamento no meu setor de trabalho entre servidores e a 

chefia é adequado,  32,7% dos TAE Concordaram Parcialmente e  44,2% Concordaram 

Totalmente totalizando 76,9%; enquanto que 36,3% dos Docentes Concordaram Parcialmente 

e  35% Concordaram Totalmente totalizando 71,3%; já a assertiva  50. Meu chefe discute e 

troca ideias com o grupo de trabalho, 33,7% dos TAE Concordaram Parcialmente e 35,7% 

Concordaram Totalmente totalizando 69,4%; já 33,3% dos Docentes Concordaram 

Parcialmente e  29,7% Concordaram Totalmente totalizando 63%, demonstrando que os TAE 

em maior proporção consideram o relacionamento no setor entre servidores e chefias 

adequado e que há discussão e troca de ideias entre chefia e grupo de trabalho, quando 

comparado aos Docentes. Este compartimento do resultado coincide com o estudo de Santos e 

Sustelo (2009)  no qual se  denota que, no geral, entre os indivíduos da categoria dos 

profissionais administrativos, se percebe relativa satisfação com o superior imediato.  

Na Dimensão III: Relacionamento Interpessoal observou-se uma melhor avaliação das 

assertivas por parte dos Técnicos Administrativo em Educação- TAE quando comparado aos 

Docentes. Considerando que a assertiva  45. No meu setor é comum o conflito no ambiente de 

trabalho, trata-se de uma das assertivas que se encontra com as alternativas de respostas 

invertidas no formulário, observa-se que a mesma teve uma melhor avaliação por parte dos 

TAE com 28,2% Concordando Parcialmente e 36,4% Concordando Totalmente que não é 

comum o conflito no ambiente de trabalho totalizando 64,6%,  se considerado a avaliação dos 

Docentes com 21,9% Concordando Parcialmente e 29,1% e Concordando Totalmente que não 

é comum o conflito no ambiente de trabalho, totalizando 51%. Já a assertiva  46. Há confiança 

entre os colegas no meu setor, 38,8% dos TAE Concordaram Parcialmente e 35,7% 

Concordaram Totalmente totalizando 74,5%; já 42,5% dos Docentes Concordaram 

Parcialmente e 26,1% Concordaram Totalmente totalizando 68,6%, demonstrando que os 

TAE também sentem em maior proporção confiança entre os colegas no setor em que 

trabalha, o que pode ser observado no Gráfico 6 a seguir.  

 



121 

 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração 
 

  

___________________________________________________________________________ 
www.ppga.unir.br/    ppga@unir.br      /   Tel (69) 2182-2246 

Gráfico 6: Influência da Carreira na Avaliação do Clima Organizacional- Dimensão III: 

Relacionamento Interpessoal 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

O resultado supra também coincide com o estudo de Santos e Sustelo (2009)  onde 

também observou-se que a categoria dos profissionais administrativos percepcionam estar 

mais satisfeita relativamente com o clima com os colegas no ambiente de trabalho.  

Na Dimensão IV: Autonomia observou-se uma melhor avaliação da assertiva  14. 

Tenho a possibilidade de ser criativo no meu trabalho, por parte dos Docentes quando 

comparado aos Técnicos Administrativo em Educação- TAE, 33% dos Docentes 

Concordaram Parcialmente e 45,1% Concordaram Totalmente totalizando 78,1%; enquanto 

que 38,1% dos TAE Concordaram Parcialmente e 33% Concordaram Totalmente totalizando 

71,1%, o que demonstra que os Docentes possuem uma melhor percepção quanto à 

criatividade no trabalho, devido à liberdade de serem criativos em seus projetos e na 

elaboração de suas aulas; já os TAE atuam a maior parte da sua jornada envolvidos em 

atividades administrativas sistemáticas, sob regras e normas/legislação, com padrões 

estabelecidos; estes afazeres não abrem margem para a aplicação da criatividade pelo 

servidor. 

Na Dimensão V: Ambiente de Trabalho e Tecnologia Utilizada observou-se uma 

melhor avaliação de todas as assertivas por parte dos Técnicos Administrativo em Educação- 

TAE quando comparado aos Docentes, demonstrando que a categoria dos TAE estão mais 

satisfeitos com o mobiliário existente no local de trabalho e com os recursos tecnológicos 

disponibilizados. E que no geral os TAE avaliam a Ambiente de Trabalho e Tecnologia 

Utilizada de uma forma um pouco mais positiva se comparado aos Docentes, o que pode ser 

observado no Gráfico 7 a seguir.  
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Gráfico 7: Influência da Carreira na Avaliação do Clima Organizacional- Dimensão V: 

Ambiente de Trabalho e Tecnologia Utilizada 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

O fenômeno ora encontrado sobre a discrepância entre nível de satisfação favorável 

aos TAE em face dos Docentes é uma decorrência da dinâmica na utilização dessas 

tecnologias. É como afirmam Cunha et al (2016) ao tratar sobre a dependência da tecnologia 

em uso em variadas tarefas e em diferentes níveis; o que se pode afirmar neste aspecto é que 

os Docentes se voltam para aquelas tecnologias próprias da docência, enquanto relatam a 

necessidade de uma evolução nos aplicativos e equipamentos auxiliares a serem utilizados no 

seu exercício; já os TAE se envolvem com uma maior diversidade de sistemas sempre 

disponíveis e adaptáveis.  

Na Dimensão VI: Condições de trabalho, Salário e Benefícios observou-se uma 

melhor avaliação de todas as assertivas por parte dos Docentes quando comparado aos 

Técnicos Administrativo em Educação- TAE. A assertiva  52. Considero motivadoras as 

atividades que exerço, as condições de trabalho oferecidas e meu salário,  47,1% dos 

Docentes Concordaram Parcialmente e  25,2% Concordaram Totalmente totalizando 72,3%; 

enquanto que 46,9% dos TAE Concordaram Parcialmente e  14,6% Concordaram Totalmente 

totalizando 61,5%. Já a assertiva  36.  Considero que o mercado de trabalho e as atividades 

que executo são equivalentes a minha remuneração e benefícios, 45,4% dos Docentes 

Concordaram Parcialmente e 32,7% Concordaram Totalmente totalizando 78,1%; enquanto 

46,3% dos TAE Concordaram Parcialmente e 21,4% Concordaram Totalmente totalizando 

67,7%. Essas evidencias demonstram que, em maior percentual, os Docentes consideram 
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motivadores as atividades que exercem, as condições de trabalho oferecidas, e o salário 

percebido equivalentes ao mercado de trabalho nas atividades que executam, bem como os 

benefícios recebidos, no entanto de foram geral ambas das avaliações foram positivas. Apesar 

do resultado obtido nessa pesquisa, estudo realizado por Frazão (2016) na literatura, indica 

que é comum encontrar servidores insatisfeitos com salário, ao comparar o quanto ele trabalha 

com sua capacidade profissional; apontam a realidade do custo de vida, e os esforços 

desprendidos para a execução das suas tarefas. O fenômeno pode ser explicado com a 

realidade da condição humana, que nunca se perceber ganhando o suficiente com a sua 

capacidade, ou com seu trabalho desenvolvido.  O autor aborda ainda caso relativo a escolha 

política para ocupação de funções gratificadas, fato este que pode ser uma das causas do 

surgimento das insatisfações ressaltadas pelos indivíduos quanto ao salário e promoções. 

Na Dimensão VII- Justiça e Gestão Organizacional, são duas as assertivas a serem 

analisadas e criticadas. Considerando que a assertiva  15. As normas para execução das 

tarefas são rígidas e existe fiscalização do desempenho, se trata de uma das assertivas que se 

encontra com as alternativas de respostas invertidas no formulário; ali se observa que a 

mesma teve uma melhor avaliação por parte dos TAE com um percentual de 25,9% de 

concordância parcial e 19,7% de total concordância de que não são rígidas as normas para 

execução das tarefas e na fiscalização do desempenho, totalizando um percentual de 45,6%; 

por outro lado, os respondentes Docentes apontam um percentual de 19,6% concordando 

parcialmente e 13,7%  concordando totalmente, o que totaliza um percentual de 33,3%.  Já a 

assertiva  30. As oportunidades de crescimento profissional são iguais para todos, teve uma 

nítida desigualdade de julgamento entre as carreiras, enquanto 31,6% dos TAE Discordaram 

Totalmente e 20,7% Discordaram Parcialmente totalizando 52,3%; enquanto 34,3% do 

Docentes Concordaram Parcialmente e 23,2% Concordaram Totalmente com a assertiva  

totalizando 57,5%. Portanto, o desempenho percentual acima demonstra que a categoria dos 

TAE possue uma percepção mais branda quanto à rigidez das normas para execução das 

tarefas e da sua fiscalização de desempenho, e que estes sentem em maior proporção  

desigualdade ao se proporcionar oportunidades de crescimento profissional aos servidores, o 

que pode ser observado no Gráfico 8 a seguir. 
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Gráfico 8: Influência da Carreira na Avaliação do Clima Organizacional- Dimensão 

VII: Justiça e Gestão Organizacional 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Essa diferença de percepção evidenciada entre os respondentes das categorias TAE e 

Docentes se deve ao fato de que os indivíduos quando possuem maior autonomia e espírito 

crítico, tendem a questionar os critérios adotados para diferenciar, normatizar, fiscalizar, 

reconhecer e oportunizar o crescimento e desempenho no trabalho; isso influencia diretamente 

na percepção sobre Justiça Distributiva, tudo como apontam Andrade et al. (2013) na 

perspectiva teórico-conceitual. Com isso, também se alteram as relações entre as pessoas,  

bem  como  a  forma  como  os  colaboradores  percebem  as ações institucionais 

influenciando a qualidade no ambiente organizacional.  

Na Dimensão VIII: Execução do Trabalho e Conciliação Trabalho-Família observou-

se uma melhor avaliação das assertivas por parte dos Técnicos Administrativo em Educação- 

TAE quando comparado aos Docentes. A assertiva  17. Disponho de tempo para executar o 

meu trabalho com zelo,  34,4% dos TAE Concordaram Parcialmente e  30,3% Concordaram 

Totalmente totalizando 64,7%; enquanto que 39,9% dos Docentes Concordaram 

Parcialmente e  17,3% Concordaram Totalmente totalizando 57,2%, mostrando que os TAE 

demonstraram uma melhor avaliação quanto a disponibilidade de tempo para executar o 

serviço. Considerando que a assertiva  27. Eu levo trabalho para executar em casa, trata-se 

de uma das assertivas que se encontra com as alternativas de respostas invertidas no 

formulário, observa-se que a mesma teve uma melhor avaliação por parte dos TAE com 

15,6% concordando parcialmente e 34,4% concordando totalmente que não levam trabalho 

para executar em casa, totalizando 50%. Foi nítida a diferença de julgamento dessa assertiva  
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entre TAE e Docente visto que a maior parte dos docentes 59,5% concordaram totalmente e 

25,8% concordaram parcialmente que levam sim trabalho para executar em casa, totalizando 

85,3%. Esse resultado se deve ao fato de que os docentes, apesar de possuírem horário de 

planejamento didático, ainda assim, seja por falta de tempo devido outras atribuições e/ou 

por habito, executam estudos, projetos, leituras para aulas e correções de provas dos 

discentes entre outras atividades em suas residências, o que pode ser observado no Gráfico 9 

a seguir. 

 

Gráfico 9: Influência da Carreira na Avaliação do Clima Organizacional- Dimensão 

VIII: Execução do Trabalho e Conciliação Trabalho-Família 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

 Crítica sobre os achados acima remete a abordagem de Barham e Vanalli (2012) 

quando versam das dificuldades de conciliação do trabalho e vida pessoal. Merece refletir que 

sobre os Docentes recai muito mais compromisso em levar tarefas a serem realizadas por 

meio de homework, devido falta de tempo para serem executadas na instituição, gerando 

assim a insatisfação e indignação quanto aos seus compromissos institucionais que lhes 

pressionam a efetuar; os TAE, por sua vez, por terem que cumprir horário no seu posto de 

trabalho, não encontram tais possibilidades.  

Na Dimensão IX: Condições de Progresso, considerando que a assertiva  16. As 

tarefas são repetitivas, se trata de uma das assertivas que se encontra com as alternativas de 

respostas invertidas no formulário; aqui se observa que a mesma obteve a pior avaliação por 

parte dos TAE, com um percentual de 22,1% que discordam totalmente e 44,9% que 

discordam parcialmente, onde apontam que não são repetitivas as tarefas na instituição, 

totalizando assim um percentual de 67%; já quanto aos respondentes Docentes ocorre um 
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percentual de 9,5% que discordam totalmente e 47,1% que discordam parcialmente, 

totalizando um percentual e 56,6%; esse fato demonstra que em maior percentual os TAE 

classificam as atividades realizadas na instituição como repetitivas. O fato está assim 

explicado, pois a maioria dos TAE alimentam suas rotinas com informações oriundas de 

vários sistemas, bem como preenchem diariamente vários formulários e documentos em suas 

jornadas de trabalho; portanto são realmente atividades com alto grau de repetitividade. Tanto 

que Duarte (2001) apregoa que somente com a efetiva implantação das potencialidades 

tecnológicas institucionais é que se poderá virtualizar adequadamente os processos, viabilizar 

as informações aos postos de decisão que delas necessitem; assim, ocorrerá a 

desmaterialização de inúmeras operações repetitivas e demoradas, o que resultará na redução 

da sobrecarga de trabalho.  

 

III) Análise da Influência da Faixa Etária na Avaliação do Clima Organizacional 

 

Para os participantes da pesquisa foram oferecidas cinco alternativas de respostas 

quanto a faixa etária, a saber, (1) Até 20 anos, (2) Entre 21 a 30 anos, (3) Entre 31 a 40 anos, 

(4) Entre 41 a 50 anos e (5) Mais de 51 anos. Considerando-se que a alternativa 1 (Até 20 

anos) recebeu apenas uma resposta, a mesma foi excluída nesta análise por falta de 

representatividade estatística. A Tabela 13 apresenta os resultados obtidos. 

 

Tabela 13: Influência da Faixa Etária na Avaliação do Clima Organizacional 

Dim. Assertivas 

Frequência (%) 

(2) Entre 21 a 30 anos, (3) Entre 31 a 40 anos, (4) Entre 41 a 50 anos e 

(5) Mais de 51 anos. 

** 

1-DT 

** 

2-DP 

** 

3-I 

** 

4-CP 

** 

5-CT 

*Dim

. I 

22. Estou orgulhoso 

de pertencer a este 

instituto. 

2:  

3:  

4: 

5: 

4,9 

4,9 

1,8 

0,0 

2:  

3:  

4: 

5: 

3,5 

9,7 

5,3 

0,0 

2:  

3:  

4: 

5: 

9,7 

4,5 

8,8 

0,0 

2:  

3:  

4: 

5: 

16,0 

24,0 

14,0 

21,2 

2:  

3:  

4: 

5: 

66,0 

56,8 

70,2 

78,8 

23. Disfruto de 

prestígio na 

comunidade externa 

por trabalhar na 

instituição. 

2:  

3:  

4: 

5: 

2,8 

6,8 

4,4 

0,0 

2:  

3:  

4: 

5: 

6,9 

6,5 

7,9 

0,0 

2:  

3:  

4: 

5: 

16,7 

19,2 

14,9 

6,1 

2:  

3:  

4: 

5: 

29,9 

30,5 

27,2 

30,3 

2:  

3:  

4: 

5: 

43,8 

37,0 

45,6 

63,6 

24. Vejo a instituição 

como uma 

organização 

humanizada. 

2:  

3:  

4: 

5: 

6,3 

14,0 

8,8 

3,0 

2:  

3:  

4: 

5: 

16,7 

22,1 

12,3 

9,1 

2:  

3:  

4: 

5: 

6,3 

6,5 

7,9 

0,0 

2:  

3:  

4: 

5: 

38,9 

33,4 

40,4 

51,5 

2:  

3:  

4: 

5: 

31,9 

24,0 

30,7 

36,4 
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25. Vejo a instituição 

como uma 

organização moderna 

e desafiante. 

2:  

3:  

4: 

5: 

5,6 

10,4 

5,3 

0,0 

2:  

3:  

4: 

5: 

9,7 

18,8 

17,5 

12,1 

2:  

3:  

4: 

5: 

9,0 

6,2 

5,3 

3,0 

2:  

3:  

4: 

5: 

41,7 

36,0 

36,8 

36,4 

2:  

3:  

4: 

5: 

34,0 

28,6 

35,1 

48,5 

26. O tempo de 

trabalho que passo na 

instituição me faz 

feliz. 

2:  

3:  

4: 

5: 

11,8 

14,6 

7,9 

0,0 

2:  

3:  

4: 

5: 

9,7 

18,8 

21,1 

15,2 

2:  

3:  

4: 

5: 

10,4 

5,8 

5,3 

0,0 

2:  

3:  

4: 

5: 

47,2 

39,0 

29,8 

36,4 

2:  

3:  

4: 

5: 

20,8 

21,8 

36,0 

48,5 

53. O prestígio que 

desfruto na 

organização pelo 

trabalho que executo 

é alto. 

2:  

3:  

4: 

5: 

14,6 

18,5 

13,2 

0,0 

2:  

3:  

4: 

5: 

13,9 

23,1 

10,5 

18,2 

2:  

3:  

4: 

5: 

24,3 

14,3 

14,9 

9,1 

2:  

3:  

4: 

5: 

35,4 

30,5 

39,5 

51,5 

2:  

3:  

4: 

5: 

11,8 

13,6 

21,9 

21,2 

*Dim

. II 

48. Minha chefia 

delega a execução das 

tarefas conforme 

competência de cada 

servidor. 

2:  

3:  

4: 

5: 

4,2 

9,7 

7,0 

6,1 

2:  

3:  

4: 

5: 

15,3 

17,9 

15,8 

3,0 

2:  

3:  

4: 

5: 

8,3 

7,8 

11,4 

9,1 

2:  

3:  

4: 

5: 

 

29,2 

35,1 

37,7 

54,5 

2:  

3:  

4: 

5: 

 

43,1 

29,5 

28,1 

27,3 

*Dim

. IV 

19. Recebo feedback 

dos superiores 

hierárquicos. 

2:  

3:  

4: 

5: 

15,3 

22,4 

14,9 

6,1 

2:  

3:  

4: 

5: 

18,8 

26,0 

27,2 

24,2 

2:  

3:  

4: 

5: 

9,0 

6,5 

9,6 

9,1 

2:  

3:  

4: 

5: 

31,9 

33,1 

29,8 

36,4 

2:  

3:  

4: 

5: 

25,0 

12,0 

18,4 

24,2 

20. Quando tomam 

decisões sobre o meu 

trabalho, os meus 

superiores discutem 

comigo as 

implicações dessas 

decisões. 

2:  

3:  

4: 

5: 

15,3 

27,6 

15,8 

9,1 

2:  

3:  

4: 

5: 

13,2 

21,4 

24,6 

21,2 

2:  

3:  

4: 

5: 

11,8 

9,4 

7,9 

6,1 

2:  

3:  

4: 

5: 

39,6 

28,2 

33,3 

42,4 

2:  

3:  

4: 

5: 

20,1 

13,3 

18,4 

21,2 

21. Minha liberdade 

de ação no 

desempenho de 

minhas atribuições é 

alta. 

2:  

3:  

4: 

5: 

7,6 

13,6 

10,5 

3,0 

2:  

3:  

4: 

5: 

10,4 

19,8 

16,7 

15,2 

2:  

3:  

4: 

5: 

6,9 

7,5 

5,3 

6,1 

2:  

3:  

4: 

5: 

40,3 

42,9 

37,7 

51,5 

2:  

3:  

4: 

5: 

34,7 

16,2 

29,8 

24,2 

*Dim

. VI 

39. Mediante as 

condições de trabalho 

que me são 

proporcionadas, 

considero justas as 

tarefas que me são 

atribuídas. 

2:  

3:  

4: 

5: 

7,6 

12,3 

8,8 

0,0 

2:  

3:  

4: 

5: 

18,1 

22,1 

19,3 

12,1 

2:  

3:  

4: 

5: 

8,3 

6,2 

7,9 

3,0 

2:  

3:  

4: 

5: 

38,9 

40,3 

30,7 

51,5 

2:  

3:  

4: 

5: 

27,1 

19,2 

33,3 

33,3 

*Dim

. VII 

10. O funcionamento, 

as tarefas e as 

responsabilidades de 

cada um são claras na 

instituição. 

2:  

3:  

4: 

5: 

11,8 

18,2 

14,0 

3,0 

2:  

3:  

4: 

5: 

28,5 

31,2 

22,8 

18,2 

2:  

3:  

4: 

5: 

8,3 

1,6 

5,3 

0,0 

2:  

3:  

4: 

5: 

39,6 

40,6 

45,6 

51,5 

2:  

3:  

4: 

5: 

11,8 

8,4 

12,3 

27,3 

38. O serviço é 

distribuído 

igualitariamente. 

 

 

2:  

3:  

4: 

5: 

25,0 

35,1 

26,3 

6,1 

2:  

3:  

4: 

5: 

33,3 

28,6 

25,4 

36,4 

2:  

3:  

4: 

5: 

7,6 

4,2 

7,0 

3,0 

2:  

3:  

4: 

5: 

23,6 

26,6 

33,3 

30,3 

2:  

3:  

4: 

5: 

10,4 

5,5 

7,9 

24,2 

*Dim

. VIII 

18. Posso executar o 

meu trabalho sem 

pressão. 

2:  

3:  

4: 

9,7 

17,9 

16,7 

2:  

3:  

4: 

21,5 

29,5 

23,7 

2:  

3:  

4: 

6,9 

1,9 

6,1 

2:  

3:  

4: 

36,1 

37,3 

33,3 

2:  

3:  

4: 

25,7 

13,3 

20,2 
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5: 9,1 5: 12,1 5: 0,0 5: 48,5 5: 30,3 

*Dimensão I: Imagem Institucional e Satisfação com a Organização; Dimensão II: 

Comportamento da Chefia; Dimensão IV: Autonomia; Dimensão VI: Condições de trabalho, 

Salário e Benefícios; Dimensão VII: Justiça e Gestão Organizacional e Dimensão VIII: 

Execução do Trabalho e Conciliação Trabalho-Família. **1-DT: Discordo Totalmente; **2-

DP: Discordo Parcialmente; **3-I: Indiferente; **4-CP: Concordo Parcialmente; **5-CT: 

Concordo Totalmente.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

As dimensões que apresentaram assertivas com diferenças de avaliação/percepção 

entre pelo menos um dos grupos de Faixa Etária investigados, se tratam dos fatores da 

Dimensão I: Imagem Institucional e Satisfação com a Organização; Dimensão II: 

Comportamento da Chefia; Dimensão IV: Autonomia; Dimensão VI: Condições de trabalho, 

Salário e Benefícios; Dimensão VII: Justiça e Gestão Organizacional e Dimensão VIII: 

Execução do Trabalho e Conciliação Trabalho-Família. As demais dimensões que não 

ingressam aqui sãos aquelas que não apresentam assertivas com diferença significativa de 

percepção/avaliação entre os grupos de faixa etária, em conformidade ao Teste Estatístico em 

Kruskal-Wallis.  

Na Dimensão I: Imagem Institucional e Satisfação com a Organização de acordo com 

o resultado da aplicação do teste de post hoc de Bonferroni, todas as assertivas demonstraram 

diferenças de avaliação/percepção entre os grupos de faixa etária de 31 a 40 anos, e os de 

acima dos 51 anos  de idade, como pode ser observado nos Gráficos 10 e 11 a seguir. 

 

Gráfico 10: Influência da Faixa Etária na Avaliação do Clima Organizacional- 

Dimensão I: Imagem Institucional e Satisfação com a Organização I 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

 



129 

 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração 
 

  

___________________________________________________________________________ 
www.ppga.unir.br/    ppga@unir.br      /   Tel (69) 2182-2246 

Gráfico 11: Influência da Faixa Etária na Avaliação do Clima Organizacional- 

Dimensão I: Imagem Institucional e Satisfação com a Organização II 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Na Dimensão I também houve diferença de percepção/avaliação na assertiva  24. Vejo 

a instituição como uma organização humanizada, entre os grupos de faixa etária de 21 a 30 

anos, onde um percentual de 38,9% responde concordar parcialmente e 31,9% responde 

concordar totalmente, totalizando 70,8% de concordância; e o grupo de 31 a 40 anos, onde 

33,4% responde concordar parcialmente e 24,0% responde concordar totalmente, totalizando 

57,4% de concordância.  A assertiva  53. O prestígio que desfruto na organização pelo 

trabalho que executo é alto, pois ocorre uma diferença significativa de apercepção/avaliação 

entre os grupos de faixa etária de 31 a 40 anos onde um percentual de 30,5% responde 

concordar parcialmente e 13,6% responde concordar totalmente, totalizando 44,1% de 

concordância; e o grupo de 41 a 50 anos, onde 39,5% responde concordar parcialmente e 

21,9% responde concordar totalmente, totalizando 61,4% de concordância.  Na maior parte 

das assertivas que apresentaram diferença significativa de percepção avaliação entre grupos, o 

grupo de faixas etárias com idades mais avançadas avaliaram de uma forma mais positiva se 

comparado aos grupos de faixas etárias mais jovens.  

O resultado tratado no parágrafo anterior se deve ao fato de que os servidores com 

idade mais avançada e, desta forma estando a mais tempo no quadro institucional, nutrem em 

maior proporção, sentimento de pertencimento pela instituição. Assim, se sentem como parte 

da organização devido à sua trajetória, quando em algum momento participaram de 

importantes decisões, se tornando represente da atual estrutura. Esta crítica pode ser validada 

pelos argumentos lógicos trazidos por Dutra et. al (2009), quando afirmam que os grupos com 

idade mais avançada e os com maiores tempo de organização percebem mais positivamente 
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assertivas relacionadas a habilidades e especialidades individuais relevantes para o trabalho, 

rede de relacionamentos e  relações interpessoais significativas, além da identidade e a 

motivação individual, bem como o significado pessoal. Os autores concluem afirmando que 

indivíduos mais maduros, com maiores responsabilidades profissionais e experiência são os 

que valorizam mais as competências tratadas nessas assertivas. Isso decorre do fato de terem 

maior consciência sobre si mesmos e estarem mais predispostos a se respeitarem, valorizam 

as possibilidades concretas de desenvolvimento de suas carreiras.  

Na Dimensão II: Comportamento da Chefia, de acordo com o resultado da aplicação 

do teste de post hoc de Bonferroni, a assertiva  48. Minha chefia delega a execução das tarefas 

conforme competência de cada servidor, demonstrou diferença de percepção/avaliação entre 

os grupos de faixa etária de 21 a 30 anos e mais de 31 a 40 anos; o grupo de faixa etária com 

idades mais jovens avaliaram a assertiva  de uma forma mais positiva se comparado ao grupo 

de faixa etária com idades mais avançadas como pode ser observado no Gráfico 12 a seguir.   

 

Gráfico 12: Influência da Faixa Etária na Avaliação do Clima Organizacional- 

Dimensão II: Comportamento da Chefia  

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

 Desta forma pode-se concluir que resultado semelhante tenha sido obtido no estudo de 

Sebastião (2009), onde se buscou investigar em que medida a cultura/clima organizacional e a 

satisfação com o suporte social podem influenciar no estresse percebido, em qual relação 

existe entre as variáveis cultura e satisfação com o suporte social; neste os resultados apontam 

que os indivíduos mais jovens apresentam uma avaliação mais positiva quando comparado a 

outros com idades mais avançadas, com relação a quatro culturas organizacionais, entre estas 
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a cultura de apoio, quando o líder desempenha um papel fundamental na estimulação, no 

envolvimento e na participação, assim como no apoio e no desenvolvimento dos recursos 

humanos, procurando fomentar o trabalho em grupo; desta forma, entre outras medidas, 

delegando as tarefas conforme a competência de cada indivíduo. 

Na Dimensão IV: Autonomia de acordo com o resultado da aplicação do teste de post 

hoc de Bonferroni, todas as assertivas demonstraram diferenças de percepção/avaliação entre 

os grupos de faixa etária de 21 a 30 anos e de 31 a 40 anos; no geral, o grupo de faixa etária 

mais jovem avalia as assertivas de forma mais positiva, se comparado ao grupo de faixa etária 

de idade mais avançadas, como se pode observar no Gráfico 13 a seguir. 

 

Gráfico 13: Influência da Faixa Etária na Avaliação do Clima Organizacional- 

Dimensão IV: Autonomia 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Este desempenho decorre do fato de que  os servidores com idades mais jovens muitas 

vezes correspondem também aqueles recém contratados na instituição, e que se encontram em 

período de adaptação ao serviço, quando os superiores tendem a ter uma maior atenção na 

orientação quanto às tarefas e na integração destes à equipe. Também muitas vezes ocorre que 

são contratados para assumir algum cargo específico, para funcionamento de determinados 

setores recentemente instalados, e que ainda se encontra em fase de implantação em 

determinadas unidades. Por tal motivo, aqueles servidores necessitam criar seus cronogramas 

de tarefas, possuindo maior liberdade para implantação de projetos e, consequentemente, com 

maior autonomia sobre os seus serviços. Ora se existem setores ainda em processo de 

definição de normas e procedimentos, o que dá aos servidores maior liberdade de ação, como 

é o caso da instituição em estudo,  logo se conclui que aqui, neste locos investigativo, ainda 
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não se evidencia o relatado por  Chiavenato (2014) quanto à perda da autonomia e liberdade 

pelos colaboradores em face da regulamentação formal imposta pela organização.  

Na Dimensão VI: Condições de trabalho, Salário e Benefícios de acordo com o 

resultado da aplicação do teste de post hoc de Bonferroni, a assertiva  39. Mediante as 

condições de trabalho que me são proporcionadas, considero justas as tarefas que me são 

atribuídas, demonstrou diferença de percepção/avaliação entre os grupos de faixa etária de 31 

a 40 anos e de mais de 51 anos de idade; o grupo de faixa etária com idades mais avançadas 

avaliaram a assertiva  de uma forma mais positiva se comparado ao grupo de faixa etária com 

idades mais jovens como pode ser observado no Gráfico 14 a seguir. 

 

Gráfico 14: Influência da Faixa Etária na Avaliação do Clima Organizacional- 

Dimensão VI: Condições de trabalho, Salário e Benefícios 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Esse resultado se deve ao fato de que servidores com idade mais avançada, já se 

estabilizaram no mercado e tendem a estarem satisfeitos, corroborando assim com o que 

afirma Sobrinho e Porto (2012), ao relatarem em seu estudo, que a idade reflete na variância 

de bem-estar no trabalho; desta forma, a satisfação com a vida tende a aumentar com a idade 

ou, pelo menos, não diminuir. Estes autores relatam ainda que, conforme a proporção de anos 

na organização, se faz possível associar idade ao tempo de casa, com impacto indireto no 

plano de carreira. É porque lhes são oferecidos ganhos por acúmulo de tempo de contrato 

trabalhista, importando desta forma nas medidas que emergem sobre o nível de bem-estar. 
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Na Dimensão VII: Justiça e Gestão Organizacional, de acordo com o resultado da 

aplicação do teste de post hoc de Bonferroni, as assertivas 10. O funcionamento, as tarefas e 

as responsabilidades de cada um são claras na instituição, e 38. O serviço é distribuído 

igualitariamente, demonstram diferenças significativas de percepção/avaliação entre os grupos 

de faixa etária de 31 a 40 anos e mais de 51 anos; o grupo de faixa etária com idades mais 

elevadas avalia as assertivas de forma mais positiva se comparado ao grupo de faixa etária 

mais jovens, como pode ser observado no Gráfico 15 a seguir. 

 

Gráfico 15: Influência da Faixa Etária na Avaliação do Clima Organizacional- 

Dimensão VII: Justiça e Gestão Organizacional 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

A assertiva  10 também apresentou diferença de percepção/avaliação entre os grupos 

de faixa etária de 21 a 30 anos, onde um percentual de 39,6% responderam concordar 

parcialmente e 11,8% responderam concordar totalmente, totalizando percentual de 51,4% na 

concordância com tal assertiva. Já o grupo de faixa etária acima de 51 anos de idade, com um 

percentual de 51,5% respondem concordar parcialmente, e 27,3% respondem concordar 

totalmente, totalizando 78,8% de concordância. Aqui, mais uma vez, se observa que o grupo 

de faixa etária com idades mais elevadas avalia as assertivas de forma mais positiva se 

comparado ao grupo de faixa etária mais jovens. Esse resultado condiz com o estudo de 

Andrade et al. (2013) quando afirmam que é possível que a idade e tempo de serviço na 

organização afetem positivamente a percepção de justiça. 

Na Dimensão VIII: Execução do Trabalho e Conciliação Trabalho-Família de acordo 

com o resultado da aplicação do teste de post hoc de Bonferroni, a assertiva 18. Posso 
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executar o meu trabalho sem pressão, demonstrou diferença de percepção/avaliação entre os 

grupos de faixa etária de 21 a 30 anos e de 31 a 40 anos, onde o grupo com idades mais 

jovens apresenta uma avaliação mais positiva da assertiva, como pode ser observado no 

Gráfico 16 a seguir. 

 

Gráfico 16: Influência da Faixa Etária na Avaliação do Clima Organizacional- 

Dimensão VIII: Execução do Trabalho e Conciliação Trabalho-Família 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

O grupo de 31 a 40 anos também apresenta diferença de percepção/avaliação quanto a 

assertiva 18, com o grupo de faixa etária  acima de 51 anos de idade, desta vez com  78,8% de 

concordância total; foi portanto o grupo de idades mais avançadas que  apresenta uma 

avaliação mais positiva da assertiva .  

 

IV) Análise da Influência por Escolaridade na Avaliação do Clima Organizacional 

 

Para os participantes da pesquisa, foram oferecidas sete assertivas de respostas quanto 

a escolaridade, a saber, (1) Ensino Fundamental Completo, (2) Ensino Médio Completo, (3) 

Ensino Técnico Completo, (4) Graduação Completa,  (5) Pós Graduação (lato sensu) 

Completa, (6) Mestrado Completo e (7) Doutorado Completo. Considerando-se que a 

alternativa 1 (Ensino Fundamental Completo) recebeu apenas uma resposta, a mesma foi 
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excluída nesta análise por falta de representatividade estatística. A Tabela 14 apresenta os 

resultados obtidos. 

 

Tabela 14: Influência da Escolaridade na Avaliação do Clima Organizacional 

*Dim

. VI 

Assertivas 

Frequência (%) 

(2) Ensino Médio Completo, (3) Ensino Técnico Completo (4) 

Graduação Completa, (5) Pós Graduação (lato sensu), (6) Mestrado 

Completo e (7) Doutorado Completo. 

** 

1-DT 

** 

2-DP 

** 

3-I 

** 

4-CP 

** 

5-CT 

36. Considero que o 

mercado de trabalho 

e as atividades que 

executo são 

equivalentes a 

minha remuneração 

e benefícios. 

2: 

3: 

4: 

5: 

6: 

7: 

15,4 

10,0 

12,7 

9,6 

3,4 

9,1 

2: 

3: 

4: 

5: 

6: 

7: 

15,4 

20,0 

7,9 

16,8 

11,1 

23,6 

2: 

3: 

4: 

5: 

6: 

7: 

0,0 

10,0 

7,9 

5,6 

2,9 

3,6 

2: 

3: 

4: 

5: 

6: 

7: 

53,8 

40,0 

42,9 

44,8 

48,1 

45,5 

2: 

3: 

4: 

5: 

6: 

7: 

15,4 

20,0 

28,6 

23,2 

34,6 

18,2 

52. Considero 

motivadoras as 

atividades que 

exerço as condições 

de trabalho 

oferecidas e meu 

salário. 

2: 

3: 

4: 

5: 

6: 

7: 

7,7 

10,0 

9,5 

14,0 

7,2 

9,1 

2: 

3: 

4: 

5: 

6: 

7: 

46,2 

40,0 

14,3 

18,8 

13,9 

18,2 

2: 

3: 

4: 

5: 

6: 

7: 

0,0 

10,0 

7,9 

5,6 

3,8 

3,6 

2: 

3: 

4: 

5: 

6: 

7: 

30,8 

40,0 

49,2 

44,0 

50,5 

50,9 

2: 

3: 

4: 

5: 

6: 

7: 

15,4 

0,0 

19,0 

17,6 

24,5 

18,2 

*Dim

. VIII 

27. Eu levo trabalho 

para executar em 

casa. 

2: 

3: 

4: 

5: 

6: 

7: 

7,7 

0,0 

19,0 

30,4 

44,2 

76,4 

2: 

3: 

4: 

5: 

6: 

7: 

15,4 

40,0 

34,9 

26,4 

30,8 

18,2 

2: 

3: 

4: 

5: 

6: 

7: 

15,4 

10,0 

4,8 

3,6 

3,8 

1,8 

2: 

3: 

4: 

5: 

6: 

7: 

38,5 

10,0 

12,7 

12,0 

9,1 

1,8 

2: 

3: 

4: 

5: 

6:

7: 

23,1 

40,0 

28,6 

27,6 

12,0 

1,8 

* Dimensão VI: Condições de trabalho, Salário e Benefícios e Dimensão VIII: Execução do 

Trabalho e Conciliação Trabalho-Família. **1-DT: Discordo Totalmente; **2-DP: Discordo 

Parcialmente; **3-I: Indiferente; **4-CP: Concordo Parcialmente; **5-CT: Concordo 

Totalmente.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Na Dimensão VI: Condições de trabalho, Salário e Benefícios, de acordo com o 

resultado da aplicação do teste de post hoc de Bonferroni, todas as assertivas apresentam 

diferenças de percepção/avaliação entre os grupos de escolaridade Mestrado Completo e Pós 

Graduação (lato sensu) Completa, onde o grupo de escolaridade superior apresenta uma 

avaliação mais positiva das assertivas. Também ocorre diferença de avaliação/percepção entre 

os grupos de escolaridade Doutorado Completo e Mestrado Completo na assertiva 36. 

Considero que o mercado de trabalho e as atividades que executo são equivalentes a minha 
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remuneração e benefícios, onde desta vez o grupo de escolaridade inferior  apresentou uma 

avaliação mais positiva da assertiva. 

Este resultado de pesquisa indica conformidade ao estudo de Sobrinho e Porto (2012), 

quando observaram que a escolaridade impacta positivamente sobre a variância do bem-estar 

no trabalho. O fato pode ser explicado, pois ambas as organizações estudadas são do ramo da 

educação e, o seu quadro de servidores é composto em maior parte por docentes, que são 

reconhecidos em plano de carreira a partir do indicador de acúmulo de títulos. Ademais, as 

organizações oferecem cursos de pós-graduação para seus servidores. Cabe ressaltar que 

colaboradores técnicos, administrativos e docentes são aproveitados em processos de seleção 

internos, quando do surgimento de vagas, gerando promoções e sentimento de estabilidade. 

Nesse caso, escolaridade é um fator que permeia a avaliação. 

Na Dimensão VIII: Execução do Trabalho e Conciliação Trabalho-Família, 

considerando que a assertiva  27. Eu levo trabalho para executar em casa, se trata de uma das 

assertivas que se encontra com as alternativas de respostas invertidas no formulário, de acordo 

com o resultado da aplicação do teste de post hoc de Bonferroni. O grupo de escolaridade 

Doutorado completo apresenta diferença de avaliação/percepção em face dos demais grupos 

de escolaridade. Também ocorre diferença de avaliação/percepção entre o grupo Mestrado 

Completo com os grupos Pós Graduação (lato sensu) Completa, Graduação Completa e 

Ensino Médio Completo. No geral, os grupos com maior escolaridade apresentaram uma 

avaliação mais negativa da assertiva; se observa que, conforme aumenta-se a escolaridade de 

um grupo para o outro, se aumenta também a frequência de respondentes que discordam que 

não levam trabalho para casa; ora, um percentual de  23,1% dos respondentes do grupo de 

escolaridade ensino médio completo discorda em algum grau de que não levam trabalho para 

casa; já  do grupo de ensino técnico completo um percentual de 40% discorda, do grupo de 

graduação 53,9% discorda, do grupo de graduação (latu sensu) completa 56,8% descorda em 

algum grau, do grupo de mestrado completo 75% discordam e do grupo de doutorado 

completo 94,6% discordam. Aqui se faz possível remeter mais uma vez a abordagem de 

Barham e Vanalli (2012) quando versam das dificuldades de conciliação do trabalho e vida 

pessoal. Merece refletir, no entanto que, na instituição investigada, os servidores que possuem 

qualificações mais elevadas são os docentes e estes, como já relatado anteriormente, apesar de 

possuírem horário de planejamento didático, ainda assim, seja por falta de tempo devido 
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outras atribuições, e/ou por habito ou falta de local satisfatório a essa finalidade na unidade, 

executam estudos, projetos, leituras para aulas e correções de provas dos discentes entre 

outras atividades por meio de homework. gerando assim a insatisfação pela invasão dos 

compromissos institucionais em suas vidas particulares.  

 

V) Análise da Influência por Tempo de Serviço na Instituição na Avaliação do 

Clima Organizacional 

 

Para os participantes da pesquisa, foram oferecidas cinco possibilidades de respostas 

quanto o tempo de serviço na instituição: (1) De 0 a 5 anos, (2) De 6 a 10 ano, (3) De 11 a 15 

anos, (4) De 16 a 20 anos e (5) Mais que 21 anos. Considerando-se que a alternativa 4 (De 16 

a 20 anos) não obteve respostas, a mesma foi excluída nesta análise. A Tabela 15 apresenta os 

resultados obtidos. 

 

Tabela 15: Influência do Tempo de Serviço na Instituição na Avaliação do Clima 

Organizacional 

Dim. Assertivas 

Frequência (%) 

(1) De 0 a 5 anos, (2) De 6 a 10 ano, (3) De 11 a 15 anos e (5) Mais que 21 

anos. 

** 

1-DT 

** 

2-DP 

** 

3-I 

** 

4-CP 

** 

5-CT 

*Dim

. I 

22. Estou orgulhoso 

de pertencer a este 

instituto. 

1: 

2: 

3: 

5: 

3,4 

5,3 

0,0 

0,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

4,6 

10,2 

6,7 

0,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

7,1 

5,3 

6,7 

8,3 

1: 

2: 

3: 

5: 

17,2 

24,0 

26,7 

0,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

67,8 

55,3 

60,0 

91,7 

24. Vejo a 

instituição como 

uma organização 

humanizada. 

1: 

2: 

3: 

5: 

6,4 

15,4 

13,3 

8,3 

1: 

2: 

3: 

5: 

15,0 

23,2 

20,0 

0,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

7,7 

4,9 

6,7 

0,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

38,0 

35,0 

40,0 

50,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

32,8 

21,5 

20,0 

41,7 

25. Vejo a 

instituição como 

uma organização 

moderna e 

desafiante. 

1: 

2: 

3: 

5: 

5,8 

10,2 

6,7 

8,3 

1: 

2: 

3: 

5: 

13,5 

19,5 

20,0 

0,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

8,0 

4,9 

6,7 

0,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

36,8 

40,2 

33,3 

8,3 

1: 

2: 

3: 

5: 

35,9 

25,2 

33,3 

83,3 

26. O tempo de 

trabalho que passo 

na instituição me faz 

feliz. 

1: 

2: 

3: 

5: 

8,9 

15,0 

20,0 

8,3 

1: 

2: 

3: 

5: 

13,8 

21,5 

20,0 

0,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

6,7 

6,5 

6,7 

0,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

42,3 

36,2 

20,0 

33,3 

1: 

2: 

3: 

5: 

28,2 

20,7 

33,3 

58,3 

53. O prestígio que 

desfruto na 

organização pelo 

trabalho que executo 

é alto. 

1: 

2: 

3: 

5: 

13,2 

19,9 

6,7 

0,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

16,9 

20,7 

20,0 

0,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

19,3 

13,0 

20,0 

8,3 

1: 

2: 

3: 

5: 

35,6 

31,3 

46,7 

50,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

15,0 

15,0 

6,7 

41,7 
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55. Tenho 

expectativa de 

ascender 

profissionalmente na 

instituição. 

1: 

2: 

3: 

5: 

10,7 

17,5 

33,3 

0,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

10,7 

14,2 

0,0 

16,7 

1: 

2: 

3: 

5: 

11,3 

14,6 

13,3 

25,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

28,8 

26,4 

26,7 

25,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

38,3 

27,2 

26,7 

33,3 

*Dim

. III 

43. Na instituição 

existem boas 

relações humanas 

entre a 

administração e os 

servidores. 

1: 

2: 

3: 

5: 

8,9 

13,0 

26,7 

8,3 

1: 

2: 

3: 

5: 

19,0 

31,3 

13,3 

16,7 

1: 

2: 

3: 

5: 

6,7 

7,3 

6,7 

0,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

43,9 

36,6 

46,7 

8,3 

1: 

2: 

3: 

5: 

21,5 

11,8 

6,7 

66,7 

44. O 

comportamento 

gerencial na 

instituição é 

caracterizado pelo 

diálogo. 

1: 

2: 

3: 

5: 

12,3 

20,3 

26,7 

8,3 

1: 

2: 

3: 

5: 

18,4 

22,4 

13,3 

8,3 

1: 

2: 

3: 

5: 

8,6 

6,9 

13,3 

8,3 

1: 

2: 

3: 

5: 

37,7 

36,6 

33,3 

25,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

23,0 

13,8 

13,3 

50,0 

*Dim

. IV 

19. Recebo feedback 

dos superiores 

hierárquicos. 

1: 

2: 

3: 

5: 

14,1 

23,6 

26,7 

8,3 

1: 

2: 

3: 

5: 

21,5 

28,9 

26,7 

8,3 

1: 

2: 

3: 

5: 

8,9 

6,1 

6,7 

16,7 

1: 

2: 

3: 

5: 

36,8 

27,2 

40,0 

16,7 

1: 

2: 

3: 

5: 

18,7 

14,2 

0,0 

50,0 

20. Quando tomam 

decisões sobre o 

meu trabalho, os 

meus superiores 

discutem comigo as 

implicações dessas 

decisões. 

1: 

2: 

3: 

5: 

17,5 

26,4 

26,7 

8,3 

1: 

2: 

3: 

5: 

16,6 

24,4 

26,7 

16,7 

1: 

2: 

3: 

5: 

12,0 

6,5 

13,3 

0,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

35,6 

29,7 

20,0 

41,7 

1: 

2: 

3: 

5: 

18,4 

13,0 

13,3 

33,3 

21. Minha liberdade 

de ação no 

desempenho de 

minhas atribuições é 

alta. 

1: 

2: 

3: 

5: 

8,9 

13,8 

13,3 

8,3 

1: 

2: 

3: 

5: 

16,0 

17,9 

20,0 

0,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

4,6 

9,8 

13,3 

0,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

43,3 

40,7 

26,7 

50,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

27,3 

17,9 

26,7 

41,7 

*Dim

. V 

3. O espaço físico 

para a realização das 

atividades é 

satisfatório. 

1: 

2: 

3: 

5: 

13,8 

12,6 

0,0 

8,3 

1: 

2: 

3: 

5: 

27,9 

16,7 

0,0 

16,7 

1: 

2: 

3: 

5: 

1,8 

2,8 

13,3 

8,3 

1: 

2: 

3: 

5: 

34,4 

37,0 

53,3 

33,3 

1: 

2: 

3: 

5: 

22,1 

30,9 

33,3 

33,3 

5. O mobiliário 

(móveis,  

equipamentos e 

instrumentos) 

existente no local de 

trabalho é adequado. 

1: 

2: 

3: 

5: 

4,3 

6,1 

0,0 

0,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

22,7 

19,9 

0,0 

0,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

2,8 

2,4 

13,3 

0,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

40,8 

32,9 

40,0 

33,3 

1: 

2: 

3: 

5: 

29,4 

38,6 

46,7 

66,7 

*Dim

. VII 

10. O 

funcionamento, as 

tarefas e as 

responsabilidades de 

cada um são claras 

na instituição. 

1: 

2: 

3: 

5: 

12,3 

18,3 

20,0 

8,3 

1: 

2: 

3: 

5: 

29,1 

28,9 

20,0 

8,3 

1: 

2: 

3: 

5: 

4,9 

2,0 

13,3 

0,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

42,6 

40,7 

46,7 

41,7 

1: 

2: 

3: 

5: 

11,0 

10,2 

0,0 

41,7 

30. As 

oportunidades de 

crescimento 

profissional são 

iguais para todos. 

1: 

2: 

3: 

5: 

17,8 

29,7 

20,0 

8,3 

1: 

2: 

3: 

5: 

18,4 

22,4 

13,3 

8,3 

1: 

2: 

3: 

5: 

8,9 

6,1 

13,3 

8,3 

1: 

2: 

3: 

5: 

32,2 

22,4 

33,3 

66,7 

1: 

2: 

3: 

5: 

22,7 

19,5 

20,0 

8,3 
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38. O serviço é 

distribuído 

igualitariamente. 

1: 

2: 

3: 

5: 

25,8 

34,1 

40,0 

8,3 

1: 

2: 

3: 

5: 

31,6 

28,0 

20,0 

16,7 

1: 

2: 

3: 

5: 

6,4 

4,1 

13,3 

0,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

27,3 

26,4 

26,7 

50,0 

1: 

2: 

3: 

5: 

8,9 

7,3 

0,0 

25,0 

*Dimensão I: Imagem Institucional e Satisfação com a Organização; Dimensão III: 

Relacionamento Interpessoal; Dimensão IV: Autonomia; Dimensão V: Ambiente de Trabalho 

e Tecnologia Utilizada e Dimensão VII: Justiça e Gestão Organizacional. **1-DT: Discordo 

Totalmente; **2-DP: Discordo Parcialmente; **3-I: Indiferente; **4-CP: Concordo 

Parcialmente; **5-CT: Concordo Totalmente.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Na Dimensão I: Imagem Institucional e Satisfação com a Organização de acordo com 

o resultado da aplicação do teste de post hoc de Bonferroni, todas as assertivas apresentaram 

diferenças de percepção/avaliação entre os grupos de tempo de serviço na instituição de 0 a 5 

anos e de 6 a 10 anos, onde o grupo com menos tempo de permanência na instituição 

apresentou uma avaliação mais positiva das assertivas, como pode ser observado nos Gráficos 

17 e 18 a seguir. 

 

Gráfico 17: Influência do Tempo de Serviço na Instituição no Clima Organizacional- 

Dimensão I: Imagem Institucional e Satisfação com a Organização I 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 
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Gráfico 18: Influência do Tempo de Serviço na Instituição no Clima Organizacional- 

Dimensão I: Imagem Institucional e Satisfação com a Organização II 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Também ocorre diferença de percepção/avaliação entre os de tempo de serviço na 

instituição de 6 a 10 anos e mais que 21 anos nas assertivas: 25. Vejo a instituição como uma 

organização moderna e desafiante,  26. O tempo de trabalho que passo na instituição me faz 

feliz e 53. O prestígio que desfruto na organização pelo trabalho que executo é alto, onde 

desta vez o grupo com mais tempo de permanência na instituição apresentou uma avaliação 

mais positiva  das assertivas, com 91,6%, 91,6% e 91,7% respectivamente de concordância; já 

o grupo com tempo de serviço na instituição de 6 a 10 anos apresentou 65,4%, 56,9% e 46,3 

de concordância com as assertivas. 

 Esse resultado se deve ao fato de que os servidores ingressantes na instituição, ou 

seja, nos seus primeiros anos de serviço, possuem toda uma motivação e satisfação pelo fato 

de terem ingressado numa carreira de um cargo público, o que já não é observado com tanta 

nitidez entre os servidores no meio da carreira, quando já passaram por várias circunstancias 

no serviço, que motivaram natural perda de entusiasmo; ademais, podem eles estarem sempre 

em busca de melhores condições de serviço, salário e benefícios no mercado de trabalho. Já os 

servidores em final de carreira e assim com mais idade, como abordado em  Sobrinho e Porto 

(2012),  nutrem em maior proporção sentimento de pertencimento pela instituição, bem-estar 

no trabalho, desta forma a satisfação com a vida. O fato pode ser explicado considerando a 

sua trajetória de sucesso pessoal na instituição, quando  fizera parte de momentos e decisões 

importantes, elevando o conceito da organização junto à sociedade; além de já terem várias 

progressões de salário no plano de carreira, o que os motiva monetariamente permanecer 
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nesta, ocasionando impacto positivo indireto sobre o nível de bem-estar no trabalho desses 

servidores.  

Na Dimensão III: Relacionamento Interpessoal de acordo com o resultado da 

aplicação do teste de post hoc de Bonferroni, todas as assertivas apresentaram diferenças de 

percepção/avaliação entre os grupos de tempo de serviço na instituição de 0 a 5 anos e de 6 a 

10 anos, onde o grupo com menos tempo de permanência na instituição apresentou uma 

avaliação mais positiva das assertivas. Este indicativo corrobora com os resultados obtidos 

por Sousa e Garcia (2011) em estudo similar, quando analisaram o clima organizacional, 

mediante a associação com os dados pessoais e funcionais de profissionais de uma rede de 

farmácias, localizadas em quatro cidades do interior de Minas Gerais; os autores observaram 

que o grupo formado por funcionários com menor tempo de permanência nas empresas 

estudadas apresentaram maior concordância com as assertivas pertencentes às dimensões 

relativas à coesão entre os colegas e apoio da chefia e organização, fatores presentes nas 

relações interpessoais.    

Na Dimensão IV: Autonomia, de acordo com o resultado da aplicação do teste de post 

hoc de Bonferroni, todas as assertivas apresentaram diferenças de avaliação/percepção entre 

os grupos de tempo de serviço na instituição de 0 a 5 anos e de 6 a 10 anos. Aqui o grupo com 

menos tempo de permanência na instituição apresentou uma avaliação mais positiva das 

assertivas, o que demonstra que os servidores com menos tempo de permanência na 

instituição recebem, de certa forma, mais feedback de suas chefias assim como são mais 

orientados quando da ocorrência  de mudanças no seu setor de trabalho. Esse resultado 

decorre do período de adaptação ao serviço, ocasião em que os superiores tendem a ter uma 

maior atenção na orientação, quanto às tarefas e na integração destes novatos à equipe. Sim, 

porque muitas vezes os servidores recém contratados são os primeiros de algum cargo 

específico, para funcionamento de determinados setores da instituição que recentemente se 

instalou e ainda hoje está em fase de implantação de algumas unidades; por esse motivo 

aqueles servidores necessitem criar seus cronogramas de trabalho assim como possuem maior 

liberdade para implantação de projetos nas instituição, acredita-se que por esse motivo o 

grupo com menos tempo de permanência na instituição avaliou significativamente melhor a 

assertiva  21. Minha liberdade de ação no desempenho de minhas atribuições é alta.   



142 

 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração 
 

  

___________________________________________________________________________ 
www.ppga.unir.br/    ppga@unir.br      /   Tel (69) 2182-2246 

Na Dimensão V: Ambiente de Trabalho e Tecnologia Utilizada, de acordo com o 

resultado da aplicação do teste de post hoc de Bonferroni, a assertiva  3. O espaço físico para 

a realização das atividades é satisfatório, apresentou diferença de avaliação/percepção entre os 

grupos de tempo de serviço de 0 a 5 anos e de 6 a 10 anos, como observado no Gráfico 19 a 

seguir. 

 

Gráfico 19: Influência do Tempo de Serviço na Instituição no Clima 

Organizacional- Dimensão V: Ambiente de Trabalho e Tecnologia Utilizada 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

O grupo de tempo de serviço de 0 a 5 anos também apresentou diferença de 

percepção/avaliação com o grupo de mais de 21 anos na assertiva  5. O mobiliário, como os 

móveis, equipamentos e instrumentos existente no local de trabalho é adequado. O grupo mais 

novo na instituição teve um percentual de 70,2% de concordância e o mais antigo 100%.  

Observou-se que em ambas as ocorrências os grupos com maior tempo de permanência na 

instituição apresentaram uma avaliação mais positiva das assertivas. 

Na Dimensão VII: Justiça e Gestão Organizacional, de acordo com o resultado da 

aplicação do teste de post hoc de Bonferroni, as assertivas 10. O funcionamento, as tarefas e 

as responsabilidades de cada um são claras na instituição, e a 38. O serviço é distribuído 

igualitariamente, apresentaram diferença de percepção/avaliação entre os grupos de tempo de 

serviço de 6 a 10 anos e mais que 21 anos, onde o grupo com maior tempo de permanência na 

instituição apresentou uma avaliação mais positiva nas assertivas, como pode ser observado 

no Gráfico 20 a seguir 
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Gráfico 20: Influência do Tempo de Serviço na Instituição no Clima 

Organizacional- Dimensão VII: Justiça e Gestão Organizacional 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Esse resultado decorre do fato de que os servidores que fazem parte da instituição a 

mais tempo já estão afiliados ao próprio funcionamento institucional, considerando as tarefas 

e as responsabilidades de cada um na convivência ali no cenário interno. Também ocorre 

diferença de percepção/avaliação entre os grupos de 0 a 5 anos e de 6 a 10 anos na assertiva  

10, onde o grupo com maior tempo de permanência na instituição também apresentou uma 

avaliação mais positiva com 50,9% de concordância nas assertivas, se comparado ao grupo 

com menor tempo de instituição, que teve um percentual de 53,6% de concordância na 

assertiva; e na assertiva  30. As oportunidades de crescimento profissional são iguais para 

todos, na qual, desta vez, o grupo com menor tempo de permanência na instituição apresentou 

uma avaliação mais positiva com 54,9% de concordância, se comparado ao grupo com mais 

tempo de instituição que teve um percentual de 41,9% de concordância na assertiva. Esse 

resultado também foi verificado no estudo de Andrade et al. (2013) quando os autores, a partir 

de análises realizadas em demais estudos da literatura, chegaram na conclusão de que é 

possível que a idade e tempo de serviço na organização afetem positivamente a percepção de 

justiça dos colaboradores que nela laboram. 

 

4.3 Proposta de Intervenção no Clima Organizacional com Base nos Conceitos de 

Inovação  

 

Neste subtópico é  apresentada a proposta de intervenção elaborada a partir do estudo 

teórico e levantamento empírico da pesquisa. Neste compartimento se considera  a 
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convergência do conceito de inovação para clima organizacional, em face dos objetivos 

institucionais e individuais, cujo foco é a saúde, segurança e Qualidade de Vida no Trabalho. 

A Teoria U é a base dos resultados trazidos aqui, como propõe Scharmer (2019) e autores 

como Tinti (2014). Os mesmos apresentam múltiplas habilidades que podem ser interpretadas 

como ferramentas e práticas válidas no assessoramento de líderes organizacionais ou perante 

outros públicos, como argumentos de superação aos problemas complexos. A Teoria U não 

adota um sistema linear e rígido, mas um cenário bem ajustado às  situações organizacionais, 

razão pela qual se utiliza os processos descritos e tratados em conformidade à realidade 

estudada, seguindo o delineamento constante do diagrama representado na Figura 7 

 

Figura 7: Teoria U Aplicada a Instituição Estudada 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em  Scharmer (2019) e Nascimento (2016). 

 

1- OPORTUNIZAR 

Identificação das possibilidades 

de inovação  

2- ANALISAR 

Redirecionar à visão 

interna de seus processos 

estruturas, gerencias  e 

comportamentos 

4- PRESENCING  

DIAGNOSTICAR 

As condições do clima 

organizacional do instituto 

REALIZAR 

Desenvolver os potenciais inovativos, à 

Gestão de Pessoas e Clima Organizacional  

3- IDENTIFICAR 

Reconhecimento das dimensões 

do clima organizacional da 

instituição; pontos fracos e 

fortes 

5- ELABORAR 

Desenvolvimento de proposta 

de intervenção voltada às ações 

corretivas e inovadoras  

6- EXECUTAR 

Colocar em prática as ações 

elaboradas em face da 

inovação 

7- INSTITUCIONALIZAR 

Corporificar as ações à cultura 

organizacional 
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Na Figura 7 acima estão os pontos de inflexão universal da Teoria U; todavia, se nota a 

adoção de termologias e definições próprias para cada ponto destas inflexões, pois estarão no 

escopo que define cada um dos processos e atividades que a instituição percorrerá, caso suas 

lideranças venham a desejar o alcance de resultados inovadores na gestão do clima 

organizacional, sempre seguindo à ótica proposta em Scharmer (2019). De fato, foram percorridos 

nesta tarefa investigativa apenas cinco dos sete pontos do U, de forma que a Execução e a 

Institucionalização poderão advir da efetiva aplicação desta proposta apresentada, sempre a 

critério dos gestores institucionais. A definição destes pontos de inflexão, espelhados da Teoria U, 

aplicados  ao cenário em estudo, se encontra no Quadro 21, a seguir. 

 

Quando 21: Definição dos campos da Teoria U aplicados na Instituição estudada. 

Pontos de inflexão da 

Teoria U aplicados 
Descritiva 

Diagnosticar 

É a avaliação do clima organizacional da instituição; diz respeitos aos modelos 

habituais de funcionamento dos processos, estruturas, gerencias  e comportamentos 

dos indivíduos.  

Oportunizar 

É a fase de suspensão do modelo atual; integra a interrupção de julgamentos e 

acepções; objetiva a visualização sob perspectiva ampla, possibilitando a 

identificação de oportunidades de inovação.  

Analisar 

Volta-se ao redirecionamento, fazendo a instituição desviar a atenção exterior para 

o olhar interno de seus processos estruturas, gerencias  e comportamentos. Constitui 

tanto o processo cognitivo.  

Identificar 

Envolve os resultados captados na via de Deixar Ir proposta na Teoria U. Dis 

respeito a afastar-se dos velhos hábitos com o propósito de favorecer as inovações. 

Requer apontar problemas, divergências, inconformidades e outros.  

Presencing 

Conectar-se com a força mais profunda do seu "Eu" e de sua vontade de transformar 

aquela realidade, fazer com que  aquele futuro inovador, que só depende de cada um 

nós possa vir a se concretizar. 

Elaborar 

Reporta-se ao Deixar Vir proposto pela Teoria U, enfatizando ideias, oportunidades 

e atitudes positivas, sanando ou minimizado disfunções reconhecidas na etapa 

anterior. Nesta fase se enfatiza as soluções corretivas, preventivas e inovadoras.   

Executar 

É colocar em prática as inovações e ações propostas no campo anterior. No entanto, 

a conclusão dessa etapa e da subsequente é condicionada ao prosseguimento das 

ações pela instituição, haja vista que sucedem a pesquisa.  

Institucionalizar 

Fase onde se corporifica o novo em ações, estrutura e práticas planejadas, tornando-

as elementos da cultura organizacional. A partir dessa consolidação é que a 

instituição se torna capaz de visualizar resultados maiores.  

Realizar 

Desenvolver os potenciais inovativos significativos para a Gestão de Pessoas e para 

o Clima Organizacional na instituição investigada. São providência que se 

consolidam a partir da corporicação e da envolvência dos participantes. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Nascimento (2016) desde Scharmer (2019).  

 

Crítica do Quadro acima permite ressaltar que a fase do ponto de inflexão Oportunizar 

é uma proposição direcionada à problemática de pesquisa, tendo como foco preliminar a 
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construção de objetivos exordiais do processo de redirecionamentos institucionais; e 

Nascimento (2016) desde Scharmer (2019) nomeiam tal etapa como a de Suspensão. Neste 

estudo a fase do ponto de inflexão Analisar constituiu tanto o processo cognitivo em análise 

macro institucional, como a reflexão cognitiva dos indivíduos em  caráter micro institucional; 

esta etapa levantou-se o referencial teórico-empírico, além de apontar a metodologia do 

estudo, reuniu os dados da pesquisa, buscando responder ao questionamento apontado em 

tópico próprio. Esse olhar interno possibilita perceber pontos positivos e negativos quanto ao 

clima organizacional, que foram trabalhados ao longo do processo da pesquisa. No ponto de 

inflexão Identificar, os dados coletados serviram para apontar problemas, divergências, 

inconformidades, debilidades e possibilidades ainda não exploradas, às quais poderia a 

instituição subtrair da cultura organizacional; assim, se pretende saber como a organização é 

atualmente, o que se poderia nela melhorar, e também possibilita extrair ou implementar 

indicativos inovadores para a estrutura, processos, gerencias, comportamento individual e 

coletivo de seus membros. Já no ponto de inflexão Elaborar ocorre a construção de propostas; 

é nesta fase que o levantamento teórico e conceitual se fez fundamental na elaboração de 

indicativos de soluções inovadoras, posto que induz a responder como a instituição pode 

inovar na gestão do clima organizacional. 

A seguir será tratada a etapa Elaborar da Figura 8, onde se apresenta uma proposta de 

intervenção elaborada a partir de novas ideias, oportunidades e atitudes positivas, todo um 

conjunto de fatores que permitem minimizar disfunções e pontos negativos diagnosticados no 

clima organizacional, o  que pode permitir deixar vir as possibilidades de inovação proposta 

em Scharmer (2019), e que se incorpora neste contexto Elaborar.  

O diagnóstico sobre o clima organizacional na instituição aponta que  nas dimensões 

Justiça e Gestão Organizacional, Execução do Trabalho e Conciliação Trabalho-Família, e 

Condições de Progresso são as que abrangem os principais problemas, divergências, 

inconformidades e debilidades, conforme dados obtidos. De fato, nas  avaliações, estas três 

dimensões não atingem 50% de positividade do total das respostas, o que revela a carência de 

significativas melhorias favoráveis ao clima organizacional na instituição. Também se 

observa que, apesar de algumas dimensões haverem alcançado percentual de avaliação 

positiva superior a 50%, duas delas apresentam assertivas que não obtiveram um percentual 

de avaliação positivo superior a 50%, o que indica necessidade de medidas de intervenção, de 
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modo a alcançar as melhorias nos seus resultados, a saber, a Imagem Institucional e 

Satisfação com a Organização, e a Autonomia. 

Ocorrem relatos na questão dissertativa do formulário da pesquisa onde se identificam 

problemas, divergências e desconformidades em unidades específicas da instituição; estes 

eventos interferem no clima organizacional, merecendo medidas de intervenção por parte dos 

gestores, na via de mitiga-los e/ou eliminá-los de forma abrangente na organização como um 

todo, fazendo convergir para um ambiente organizacional saudável aos servidos, com efeitos 

positivos sobre  as funções que realizam, enquanto os faz sentirem integrados, motivados, 

satisfeitos e felizes. Assim, a proposta  de intervenção no clima organizacional com base na 

inovação é compartimentada em nove aspectos, podendo atender à expectativa de 

conformidade identificada nas nove dimensões, considerando os indicativos da Teoria U. Esta 

proposta é evidenciada de forma sistêmica, o que recomenda a geração de plataforma para 

avaliação contínua, mantendo disponível periodicamente para que os envolvidos possam se 

posicionar sobre sua percepção após os ajustes incrementados na instituição. 

 

I) Proposta de Intervenção em face das debilidades identificadas na Dimensão I - 

Imagem institucional e a satisfação com a organização  

 

Os principais problemas e divergências identificados no que diz respeito a imagem 

institucional e a satisfação com a organização. Assim, a proposta de inovação para 

readequação aos elementos paramétricos orientados pela Teoria basilar está delineada no 

formato exposto na Figura 8 abaixo, e detalhado no Quadro 22 que segue. 
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Figura 8: Diagrama proposto para a restauração da Imagem institucional e satisfação 

com a organização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Quando 22: Aspectos considerados e inovação proposta para Dimensão I- Imagem 

institucional e a satisfação com a organização. 
Aspectos considerados Inovação proposta 

1. Discordância dos servidores quanto a prestígio e 

reconhecimento na instituição.  
Desenvolver estratégias de engajamento dos 

servidores na instituição; implementar de uma 

cultura organizacional facilitadora, com foco no 

saber ouvir os colaboradores; trabalhar com 

propósito e promover interação da equipe. 

2. Discordância dos servidores quanto a 

participação em assuntos importantes na 

instituição. 

3. Prática de comportamentos que demonstram 

ausência do sentimento de pertencimento por parte 

de alguns servidores para com a instituição.  

4. Instalação de cursos sem que seja realizada uma 

pesquisa aprofundada a respeito de sua viabilidade. 

Realizar pesquisa aprofundada a respeito da 

viabilidade de sua implantação de novos cursos a 

serem ao ofertados pela instituição.  

5. A instituição é vista por munícipes como 

organização que retira os alunos das escolas 

estaduais.  

Realização de integração entre a instituição e as 

escolas estaduais, municipais e particulares. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

 

       

 

Processing 

1.  Prestígio e 

Reconhecimento. 

2. Participação. 

3.  Sentimento de 

pertencimento. 

4. Instalação de cursos. 

5. Imagem externa. 

Feedback  

Comunidade Externa 

Servidores 

1. Desenvolver estratégias de 

engajamento dos servidores. 

2. Implementar cultura 

organizacional facilitadora. 

3. Integrar equipe. 

4. Viabilizar novos cursos. 

5. Integrar às demais 

instituições de ensino. 

Operating 

Action 
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   A inovação requerida conforme consta na Figura 8 acima, e apontada no Quadro 

subsequente tem base nos argumentos lógicos tratados no diagnóstico. No diagrama constam 

os elementos de Processing (processamento); são prioritários na tarefa de intervenção, posto 

que possibilitará Action (ação) norteadora do Operating (operação), módulos objetivos 

contidos no diagrama ora evidenciado e que, ao longo de um período poderá ser atualizado 

via sistema de avaliação disponível na instituição; poderão os efeitos dinamizar um feedback 

(retroalimentação) que trará o equilíbrio dinâmico desejado e esperado em face da Teoria U. 

Os efeitos desejados seriam o desenvolvimento de estratégia, a implementação de cultura 

organizacional e otimização de propósitos os três argumentos que conduzirá à solução da 

maioria dos entraves na dimensão ora focalizada. Ademais, uma pesquisa sobre viabilidade de 

implantação de novos cursos melhora a imagem da instituição, pois são providências como 

estas que ajustam as necessidade da comunidade usuária dos serviços ofertados, enquanto se 

vê o desenvolvimento dos alunos amparados em espaços para estágio técnico e tecnológico, 

com promissora satisfação e melhor visibilidade da organização em estudo. Outrossim, se 

verifica que uma proposta de integração da instituição em estudo com as demais organizações 

educacionais públicas e/ou privadas localizadas na sociedade aonde atua renderá amplitude na 

satisfação daqueles que avaliam e julgam a imagem institucional perante as demais. São 

recursos de inflexão situados no U da Teoria abordada, no sentido de deixar vir indicados em 

Scharmer (2019) no ponto reconhecido como Elaborar tratado neste documento. 

  As ações da proposta de intervenção que contemplam os problemas e divergências 

identificados no que diz respeito a imagem institucional e a satisfação com a organização, tem 

como foco desenvolver estratégias de engajamento dos servidores na instituição, com o 

objetivo de faze-los sentir-se pertencer; aumenta a participação dos mesmos nas decisões 

importantes da gestão. Para que isso ocorra é importante a implementação de uma cultura 

organizacional facilitadora, de  vínculo positivo desenvolvido entre as chefias e servidores em 

prol do feedback e da  valorização e reconhecimento do trabalho realizado pelos  servidores, 

estimulando o sentimento de que todos são realmente necessário para os bons resultados 

institucional. Desta forma, quando mais o colaborador passa a ter experiência positivas em 

seu trabalho, mais ele dedicará esforços voluntariamente para cumprir suas funções e até ir 

além, sendo proativo em criar e solucionar demandas na instituição, sempre na ótica proposta 

em Scharmer (2019). É significativo para a criação do sentimento de pertencimento na 
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instituição (a) saber ouvir os colaboradores, escutar suas verdadeiras opiniões, as sugestões de 

melhoria, o ponto de vista sobre determinadas situações e os sentimentos quanto ao valor que 

a organização dá aos servidores. Com essas informações em mãos, será possível trabalhar nos 

principais pontos e oferecer melhores condições de trabalho aos servidores; (b) trabalhar com 

propósito é primordial para se ter servidores motivados e engajados, os indivíduos necessitam 

ter um propósito para sentirem que seu trabalho tem sentido e vale a pena e está ajudando a 

organização de alguma forma a alcançar seus resultados; e (c) promover interação entre os 

servidores é muito importante para que o pertencimento seja vivenciado no dia-a-dia. Por 

meio das oportunidades de interação os indivíduos podem se conhecer melhor e criar relações, 

fazendo com que se sintam parte importante desta.  

Estas medidas devem ser tomadas com ênfase sobre os servidores do gênero feminino, 

aos ocupantes da carreira de técnico administrativo em educação, os servidores de faixa etária 

de 21 a 40 anos de idade, e o grupo de servidores com tempo de permanência na instituição de 

0 a 15 anos, que apontam variáveis sociodemográficas com piores avaliações nas assertivas 

classificadas como pontos fracos da Dimensão I: Imagem institucional e a satisfação com a 

organização.  

  Quanto a Imagem Institucional medidas necessitam ser tomadas quanto a instalação de 

novos cursos nas unidades já existentes e nas que estão por serem instaladas. Novos cursos 

não devem ser implementados sem que haja uma pesquisa aprofundada a respeito da sua 

viabilidade para o mercado de trabalho  regional; desta forma se evita problemas futuros, com 

a falta de instituições/organizações/empresas para estagio dos discentes, e também a atuação 

discente após a sua formação. Propõe-se a integração entre a instituição e as escolas estaduais 

e municipais, bem como as privadas sediadas no município onde se encontra as unidades da 

organização em estudo; traz efeito positivo sobre a coletividade em face dos objetivo 

institucionais; essas providências induzem a abertura de novas oportunidades na utilização da 

estrutura disponível, mesclando satisfação às necessidades educacionais comunitárias, agora 

com a utilização de seus acervos bibliográficos, laboratórios, ingressos em seus cursos de 

curta duração, atividades de extensão ofertadas, entre outras estratégias que sobremaneira 

melhoram a percepção do público externo quanto a instituição. Esta proposição está 

compatível com os indicativos de  Rizzatti (2002), quanto este autor traz elementos favoráveis 
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à boa imagem institucional, como a satisfação de clientes em decorrência da percepção 

oriunda do público externo pelos serviços ofertados e prestados.  

 

II) Proposta de Intervenção em face das debilidades Identificadas na Dimensão II: 

Comportamento da Chefia 

 

Neste módulo se encontram os elementos de propositura de inovação em face dos 

principais problemas e divergências identificados no que diz respeito ao comportamento da 

chefia, assim como a proposta de inovação para mitiga-los ou elimigá-los, seguem na Figura 9 

e no Quadro 23 a seguir. 

 

Figura 9: Diagrama proposto para enfrentamento das debilidades 

comportamentais das chefias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

 

 

 

1.Promover cursos e 

treinamentos para os 

ocupantes de cargos de 

chefia. 

Action 

Processing 

 

       

 

Feedback das equipes  

1.Falta de conhecimento 

técnico. 

2.  Inabilidade em 

liderar.  

3.  Falta de tato com 

relações interpessoais. 

Lideranças / Chefias  

Operating 
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Quando 23: Aspectos considerados e inovação proposta para Dimensão II- 

Comportamento da Chefia. 
Aspectos considerados Inovação proposta 

1. Falta de preparo de alguns servidores que 

ocupam os cargos de chefia no que diz respeito a aos 

aspectos de conhecimento técnico, liderança e 

relações interpessoais. Oferecimento de cursos e treinamentos aos 

ocupantes de cargos de chefia. 2. Precário contato entre algumas chefias 

imediatas e geral com os servidores, ausência de 

diálogo, integração, confiança, feedback, 

transparência, justiça e respeito.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

  Continuando o proposto em conformidade do diagnóstico obtido na tarefa investigativa, 

o diagrama supra indicado traz no Processing (Processamento) os elementos que orientam 

Action (Ação) a ser considerada no Operating (Operação) na prática rotineira, e que pode 

promover ao longo de período o Feedback na dinâmica da avaliação institucional. Com foco 

específicos nas ações propostas são aqui contemplados os  problemas e divergências 

identificados que refletem no comportamento da chefia. Engloba o oferecimento de cursos e 

treinamentos aos ocupantes de cargos de chefia, de modo a prepara-los para atuação no cargo, 

com abordagem dos aspectos de conhecimento técnico para liderarem uma equipe no 

desenvolvimento de tarefas e projetos, e também aspectos das relações humanas/ 

interpessoais, desenvolvendo nesses a capacidade de lidar com o público interno e externo da 

instituição; inclui a forma como se desenvolve e se aplica estratégias para o aumento do 

contato entre chefias, tanto imediata como geral, e os servidores, através do diálogo, 

integração, confiança, decisões pautadas na justiça e transparência, feedback, entre outros. 

São medidas significantes pois, segundo Loureiro, Mendes e Silva (2017), a política e as 

características de cada modelo de gestão e o efeito das lideranças, influenciam as relações 

interpessoais no trabalho e o processo de reconhecimento das competências dos indivíduos, 

causando sensações de prazer ou mal estar. Desta forma, capacitando as lideranças se pode 

alcançar melhores resultados, minimizando conflitos e atritos comuns ao convívio nas rotinas 

organizacionais.  
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III) Proposta de Intervenção em face das debilidades Identificadas na Dimensão III: 

Relacionamento Interpessoal 

 

Os principais problemas e divergências identificados no que diz respeito ao 

relacionamento interpessoal, assim como a proposta de inovação para mitigá-los ou eliminá-

los, seguem no Quadro 24. 

 

Quando 24: Aspectos considerados e inovação proposta para Dimensão III- 

Relacionamento Interpessoal. 
Aspectos considerados Inovação proposta 

1. Insatisfação de alguns servidores concernente a desconfiança, 

inexistência de atitudes cotidianas de boa educação e cordialidade, 

falta de empatia, solidariedade, respeito, compreensão, colaboração, 

diálogo, companheirismo, amizade, ética, integração.  

No primeiro momento, se 

propõe a formação de 

servidores para atuarem como 

Coaching Organizacional, com 

foco em Relacionamento 

Interpessoal; e depois criar uma 

rede de relacionamento com 

suporte de uma assessoria 

sediada na Reitoria da 

Instituição em estudo. 

2. Inexistência de união entre alguns departamentos/setores de 

algumas unidades e destes com a gestão para a realização das 

atividades 

3. Falta diálogo por parte de algumas equipes e comunicação interna, 

com existência de centralização de informações 

4. Tomada de decisões gerenciais de maneira arbitrária e inflexível 

por algumas Direções Gerais, assim como alguns outros cargos de 

direção, onde estas simplesmente são informadas. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

  Neste estudo, o coaching é o especialista que domina de conhecimento voltado para a 

inovação organizacional, devendo agir pelo interesse da instituição no sentido de promover a 

convergência atitudinal dos envolvidos no cenário investigado. A sua formação profissional 

reúne competências e habilidades para direcionamento de objetivos pessoais e institucionais. 

Tanto que Lange e Karawejczyk (2014) conceituam o Coaching como um elemento que reúne 

uma série de conceitos, técnicas e ferramentas para realizar uma avaliação detalhada da 

situação atual e, então, orientar a elaboração de um plano de ação com objetivos e metas 

tangíveis, que possam ser monitoradas no processo.  Assim, as medidas de intervenção 

propostas para resolução e/ou mitigação das inconformidades identificas envolve a 

disponibilização de um servidor vinculado ao dirigente máximo da instituição que, por sua 

formação, possa ofereça serviço de Coaching Organizacional com foco em Relacionamento 

Interpessoal; a formação deste servidor requer conhecimentos e habilidade em Administração, 

com foco em gestão da inovação e tecnologia, de modo a promover não apenas a desenvoltura 
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de indivíduos na organização, como também preparar um representante de seu papel nos 

campi da instituição em estudo. Na atualidade a organização dispõe de um profissional 

concluindo o seu Mestrado em Administração, onde reúne os conhecimentos não apenas em 

pesquisa e desenvolvimento em gestão da inovação, como ainda domina das ferramentas 

essenciais para intervenção em estruturas afins e correlacionadas. Este profissional tem se 

compromissado em pesquisas nesta área do saber, o que lhe permitirá efetuar a intervenção 

institucional e ainda capacitar demais servidores nos campi para a atuação requerida. A seguir 

e proposta de readequação organizacional como se demonstrada na Figura 10. 

 

Figura 10: Organograma da instituição estudada com implementação dos serviços de 

Assessoria em Coaching Organizacional com foco em Relacionamento Interpessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 
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Quadro 25: Quadro explicativo dos elementos do organograma da instituição estudada 

 

Elementos 

 

 

Descritiva 

Reitoria  

À Reitoria cabe a coordenação e a supervisão de todas as atividades da 

autarquia através de uma gestão interdependente entre Reitoria e os 

Campus.  

Órgãos de Assessoria 

Composto por setores como Chefia de Gabinete, Coordenação de 

Protocolo e Arquivos, Assessoria Especial, Ouvidoria, Auditoria Interna, 

Procuradoria Federal junto a instituição,  Assessoria de Comunicação e 

Eventos, Assessoria de Relações internacionais e Coordenação do Núcleo 

de Internacionalização. 

Coaching Organizacional  

É o especialista que domina do conhecimento voltado para a inovação 

organizacional, devendo agir pelo interesse da instituição no sentido de 

promover a convergência atitudinal dos envolvidos no cenário 

investigado. 

Órgãos Colegiados 

Composto pela Comissão Permanente de Pessoal Docente, Comitê de 

Ética em Pesquisa, Comitê de Ética no Uso de Animais, Comitê 

Permanente de Defesa da Propriedade Intelectual, Comissão Interna de 

Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnicos-Administrativos 

em Educação, Comissão de Ética, Comissão Própria de Avaliação, 

Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação, Comissão 

Permanente de Exames.  

Órgãos de Atividade 

Finalísticas 

Composto pela Pró-Reitoria de Ensino, Pró-Reitoria de Extensão,  Pró-

Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação e Diretoria Sistêmica de 

Educação a Distância.  

Órgãos De Atividade Meio 
Composto pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, Pró-

Reitoria de Administração e Diretoria Sistêmica de Gestão de pessoas. 

Direção Geral dos Campi 

Às Direções Gerais dos Campi cabe a coordenação e a supervisão de 

todas as atividades das unidades através de uma gestão interdependente 

entre Reitoria e os Campi.  

Coaching Organizacional nos 

Campi 

É o especialista que domina do conhecimento voltado para a inovação 

organizacional, devendo agir pelo interesse da instituição no campus 

aonde atua, na via de promover a convergência atitudinal dos envolvidos 

no âmbito da unidade onde serve. 

Coordenações e Chefia de 

Gabinete 

Coordenação de Comunicação e Eventos, Coordenação de Avaliação e 

Controle Interno, Coordenação de Gestão de Pessoas, Coordenação de 

Gestão da Tecnologia da Informação e Chefia de Gabinete. 

Diretorias e Departamentos  

Diretoria de Ensino, Departamento de Pesquisa, Inovação e Pós-

Graduação, Departamento de Extensão, Diretoria de Planejamento e 

Administração.   

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

  O Coaching Organizacional, se constituí, em primeiro momento, de um processo 

individualizado que otimiza a capacidade dos indivíduas para alcançar metas organizacionais 

em curto e longo prazos, através de um processo de desenvolvimento pessoal e profissional, 

com foco no presente e no futuro, que auxilia o indivíduo a atingir seus objetivos por meio da 

identificação, do entendimento e do aprimoramento de suas competências. O Coaching 
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auxilia na compreensão das potencialidades individuais, bem como das necessidades de 

aprimoramento, dando suporte no entendimento  e nos motivadores pelos quais surgem as 

mudanças comportamentais e de quebra de paradigmas.  Segundo Lange e Karawejczyk 

(2014), o indivíduo passa a melhor compreender os motivos que o levava a pensar ou a agir 

de determinada situação e, desta forma gerando facilitadores no encontro dos recursos para 

modificar suas atitudes proativas na obtenção de resultados promissores. Na área do 

Relacionamento Interpessoal o Coaching Organizacional é capaz de transformar o clima 

organizacional, reduzir os conflitos, elevar a motivação e engajamento, auxiliar no 

entrosamento das equipes para resolução de problemas, auxiliar na definição de objetivos e 

alcance de metas. 

 

IV) Proposta de Intervenção em face das debilidades Identificadas na Dimensão IV: 

Autonomia 

 

Os principais problemas e divergências identificados no diagnóstico com respeito a 

Autonomia apontam a importância em considerar os elementos tomados no Processing 

(Processamento) com os respectivos reflexos sobre o servidor; por conseguinte influenciam 

também na sua Action (Ação); a readequação destes elementos aqui indicados no Operating 

(Operação), se adequadamente tratados no cenário em estudo, irá resultar na melhora da 

Autonomia dos servidores da instituição. Assim, alcançados os efeitos desejados, a 

organização em estudo promoverá o Feedback necessário para quando das avaliações 

periódicas. Esta situação proposta está delineada na Figura 11 abaixo e no Quadro 26 que 

segue. 
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Figura 11: Diagrama proposto para enfrentamento das debilidades identificadas 

quanto a autonomia dos servidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Quando 26: Aspectos considerados e inovação proposta para Dimensão IV- Autonomia. 
Aspectos considerados Inovação proposta 

1. Ocorrência de servidores que discordam que 

recebem feedback dos superiores hierárquicos. 

Ampliação do feedback das chefias através de 

reuniões mensais com a equipe. 

2. Ocorrência de servidores que discordam que são 

convidados por seus superiores, a discutir as 

implicações quando decisões são tomadas sobre seu 

trabalho. 

Implantação da prática de tomadas de decisões, 

através do apoio das equipes de trabalho; prática de  

compartilhamento das decisões quanto às demandas 

de cada setor. 

3. As sugestões de melhoria dos servidores quanto 

medidas a serem implantas/aplicadas nas unidades, 

não são discutidas, não recebendo crédito da gestão 

causando assim desmotivação. 

Retornos as sugestões propostas pelos servidores.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

  As ações da proposta de intervenção contemplam a superação de divergências 

identificadas, amplificando um retorno no relacionamento entre o servidor e sua chefia, o que 

se pode alcançar mediante reuniões periódicas, com suporte do Coaching local ou 

institucional. O controle deste processo poderá ser efetuado pelo dirigente, mantendo sempre 

relatórios quanto ao problema, condução de solução e efeitos práticos observados. A 

Implantação destas práticas que sobremaneira melhoram na tomada de decisões pelas equipes 
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de trabalho podem ser  compartilhadas em nível decisório superior, de modo a nortear quando 

das próximas demandas. E os retornos/resposta às sugestões propostas pelos servidores 

induzirá satisfação entre os envolvidos, posto que se sentirão pertencentes e motivados na sua 

organização. São providencias como estas amparadas nas prescrição de Chiavenato (2014), 

quando o autor infere sobre as organizações e seus procedimentos para readequar o 

comportamento dos seus membros. Recomenda-se adotar estas medidas com uma maior 

atenção junto aos servidores de faixa etária de 31 a 50 anos de idade; e também junto à grupo 

de servidores com tempo de permanência na instituição de 6 a 15 anos, uma vez que, no 

diagnóstico, se identificou como sendo as variáveis sociodemograficas com as piores 

avaliações nas assertivas, sendo classificadas como pontos fracos da Dimensão IV: 

Autonomia.  

 

V) Proposta de Intervenção em face das debilidades Identificadas na Dimensão V: 

Ambiente de Trabalho e Tecnologia Utilizada 

 

O diagnóstico obtido aponta debilidades quanto ao ambiente de trabalho e tecnologia 

utilizada na instituição investigada. O fato requer intervenção para que sejam atendidas as 

prescrições focalizadas em Ferreira (2012), ao tratar sobre as condições locais das tarefas, o 

espaço, iluminação, temperatura, materiais e insumos disponibilizados, além dos imobiliários, 

os equipamentos e o apoio concedidos para a realização do trabalho. Cabe ainda, em face do 

apanhado conhecido, a resignação decorrente destas debilidades, de modo a alcançar os 

indicativos propostos em Cunha et. al (2016 p.568) quanto a aspectos tecnológicos estruturais 

que refletem na eficácia na organização com efeito sobre a satisfação dos colaboradores. Os 

principais problemas e divergências identificados no que diz respeito ao ambiente de trabalho 

e tecnologia utilizada, assim como a proposta de inovação para mitiga-los ou eliminá-los, 

seguem na Figura 12 e no Quadro 27 a seguir. 
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Figura 12: Diagrama proposto para enfrentamento das debilidades identificadas 

quanto ao ambiente de trabalho e a tecnologia utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Quando 27: Aspectos considerados e inovação proposta para Dimensão V- Ambiente de 

trabalho e tecnologia utilizada. 
Aspectos considerados Inovação proposta 

1. Lâmpadas danificadas sem as devidas 

reposições, o que causa luminosidade 

inadequada nas salas de aulas assim como 

outras ambientes de uso comum. 

Estabelecer calendário de inspeção trimestral, por parte 

da Coordenação de Serviços Gerais de cada unidade, de 

todos os setores e ambientes de uso coletivo para 

verificação do estado de uso dos equipamentos, 

instalações elétricas, de internet, sanitárias, entre outras 

que possam vir necessitar de reparos preventivos, 

corretivos ou substituição.  

2. Quedas constantes de energia elétrica e 

instabilidade da Internet. 

3. Falta de materiais e equipamento em 

estoque, para suprir o funcionamento como 

lâmpadas, pincel, tonner, fita adesiva e papel 

para impressão. 

Mapeamento e resolução das falhas nos processos de 

aquisição de insumos de cada unidade.  

4. Falta de iluminação natural em algumas 

salas de uso comum. 

Realização de inspeção, pelo Departamento de 

Engenharia, em todas as unidades da instituição com 

objetivo de verificar as irregularidades estruturais quanto 

a falta de iluminação natural das instalações, e 

proposição de medidas de intervenção; assim como 
5. Ausência de algumas estruturas físicas 

importantes como laboratórios didáticos e 

1.Luminosidade inadequada, 

quedas de energia elétrica e 

instabilidade da internet. 

1.Elaborar calendário de 

inspeção para reparos 

preventivos e/ou corretivos. 

Instituição 

Servidores 
Reflexo 

2. Falta de materiais e 

equipamento em estoque. 

Reflexo 

Processing 

Action 

Operating 

Feedback  

3. Falta de iluminação natural e 

Ausência estruturas físicas 

importantes. 

4. A falta de espaço reservado 

para planejamento didático. 

5. Sistemas/softwares que não 

compartilham informações entre 

si e não geram os indicadores 

requisitados. 

2. Mapear e resolver quanto às 

falhas nos processos de aquisição. 

3. Realizar inspeção  nas 

estrutura em face das 

necessidades. 

4. Reutilizar espaços e criar 

ambientes para o planejamento 

didático. 

5. Estudar meios de 

transferência de dados e 

informações entre os sistemas. 
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biblioteca estruturada. verificar a falta de estruturas físicas importantes como 

laboratórios didáticos e biblioteca. 

6. A falta de espaço reservado para 

planejamento didático e realização dos 

trabalhos individuais e em grupos como salas, 

divisórias. 

Procura espaços físicos que estejam sendo subutilizados 

de forma a readequá-los; Colocar como uma das 

prioridades estruturais da unidade a criação desses 

ambientes. 

7. Vários sistemas/softwares para o tramite 

dos processos administrativos e informações 

gerenciais, que não compartilham informações 

entre si e não geram os indicadores 

requisitados. 

A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação deve 

estudar a criação de meios de transferência de dados e 

informações entre os sistemas utilizados pela instituição; 

aperfeiçoar os principais sistemas de gestão.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

As ações propostas no Quadro 27 acima serão realizadas com maior peso pela 

Coordenação de Serviços Gerais existente na sede e nos campi da instituição, abrangendo 

assim todos os setores e ambientes de uso coletivo. Importa em constante verificação no que 

diz respeito ao estado de uso dos equipamentos, entre eles lâmpadas, os aparelhos de ar-

condicionados, aparelhos eletrônicos, computação, instalações elétricas, de internet e 

sanitárias, dentre outras. Manter cronograma de necessidades de reparos preventivos e / ou 

corretivos, bem como a substituição exigida, respeitando a disponibilidade do estoque; nos 

casos de falta de suprimentos requerido, que seja efetuada a solicitação junto aos setores 

competentes; que os serviços de reparo ou aquisição efetuados por prestação de terceirizados, 

acionar tempestivamente o Setor de Licitação para as medidas cabíveis nos prazos. Todos os 

procedimentos de visitas nos setores, para verificação dos equipamentos deverão ser 

registrados em protocolo próprio da Coordenação no Sistema Eletrônico de Informação (SEI), 

mediante assinatura eletrônica do responsável pelo setor visitado e pelo responsável pela 

verificação.  Também deverá ser criado um portal de comunicação com os usuários para que 

assim que problemas forem identificados esses possam informar a Coordenação para que as 

providencias sejam tomadas para sua resolução.     

  Os responsáveis pelos almoxarifados de cada unidade devem manter o registro da 

previsão anual em termos de orçamento encaminhada as instâncias superiores. Tal 

providência evitará indisponibilidade orçamentária para a aquisição de materiais e 

equipamento para suprir o funcionamento da unidade. Se refere aqui aos recursos 

orçamentários para a aquisição de lâmpadas, pincel, tonner, fita adesiva, papel para 

impressão, agentes químicos aplicados em laboratórios, equipamentos de proteção individual, 
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dentre outros. Devem ainda manter sistema de controle de estoque atualizado, desta forma 

zelando por sua reposição de modo a evitar a escassez quando da requisição  futura. As falhas 

nos processos de aquisição de insumos de cada unidade devem ser mapeadas, investigas e 

sanadas, pois a falta de material de trabalho prejudica o bom desenvolvimento e 

funcionamento das atividades institucionais, sendo portanto uma operação esperada de um 

adequado gerenciamento administrativo do setor responsável.     

A gestão dos espaços físicos se faz fundamental na operação proposta aqui neste 

estudo. Assim, todas as unidades que não ofertem espaço físico adequado aos servidores para 

o planejamento didático e a realização dos trabalhos individuais e em grupos, devem os seus 

gestores procurar identificar e propor imediatamente outros espaços físicos subutilizados, 

garantindo a readequação requerida na sede ou nos Campi. A indicação de prioridades neste 

âmbito de ação implica na criação de ambientes satisfatórios para os servidores, evitando 

reflexo negativos quanto à motivação dos mesmos. São ações importantes, já que esse fator 

tem impactado na boa entrega dos serviços prestados na instituição, além de interferir na vida 

particular dos servidores que levam tarefas para serem elaboradas em suas residências por 

falta de espaço físico adequado.  

  Propõe-se a realização de inspeção, pelo Departamento de Engenharia, em todas as 

unidades da instituição a fim de verificar as irregularidades estruturais, como a falta 

preferencial de iluminação natural nas instalações. Medidas de intervenção devem ser 

promovidas imediatamente, com a eliminação destas deficiências localizadas. Ênfase seja 

dada a criação de novos laboratórios didáticos e biblioteca nas unidades em que inexistem tais 

estruturas. São intervenções a serem realizadas sempre em conformidade à previsão 

orçamentária, cronograma a ser instituído e divulgado pelo próprio Departamento de 

Engenharia, mediante aprovação dos gestores institucionais. 

  A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação deve estudar a criação de meios 

de transferência de dados e informações entre os demais sistemas utilizados na instituição. 

Essa providência implica na eliminação do retrabalho, como no ingresso de dados em 

diferentes sistemas institucionais, significativos na geração dos indicadores requisitados pelos 

gestores. Deve-se também aperfeiçoar os principais sistemas de gestão descartando-se aqueles 

cujas funções são atendidas por outros sistemas existentes, desta forma desburocratizando e 

facilitando as operações pelos servidores em suas rotinas de trabalho. Todas as providências 
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recomendadas neste compartimento devem ser submetidas a uma auditoria externa 

periodicamente, de forma a satisfazer aos requisitos apontados nesta tarefa investigativa. 

 

VI) Proposta de Intervenção em face das debilidades Identificadas na Dimensão VI: 

Condições de trabalho, Salário e Benefícios 

 

As debilidades diagnosticadas neste compartimento da tarefa se voltam para as 

condições de trabalho, salariais e de benefícios percebidas pelos respondentes. São 

apontamentos que haviam sido ofertados em estudos como o de Daniel (2012), ao tratar de 

aspectos favoráveis aos humanos, com reflexos na características físicas, cognitivas e afetivas 

de cada um. Também Santos et al. (2019) trataram sobre tais argumentos, ao retratarem a 

justa compensação pelos resultados do trabalhos do indivíduo na organização; tanto que 

Rizzatte (2012) vem e complementa sobre as buscas que o profissional espera pela 

organização, além dos aspectos salariais. Os principais problemas e divergências identificados 

no que diz respeito  as condições de trabalho, salário e benefícios, assim como a proposta de 

inovação para mitiga-los ou eliminá-los, seguem na Figura 13 e Quadro 28 a seguir. 

 

Figura 13: Diagrama proposto para enfrentamento das debilidades identificadas 

quanto as condições de trabalho, salário e benefícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 
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Quando 28: Aspectos considerados e inovação proposta para Dimensão VI- Condições 

de trabalho, salário e benefícios. 
Aspectos considerados Inovação proposta 

1. Remuneração que não satisfaz as condições de 

trabalho oferecidas e o trabalho executado. 

Investir nos programas de qualificação dos 

servidores, desta forma refletindo em sua 

remuneração.  

2. Muitas atribuições além daquelas previstas nos 

respectivos cargos, sem retorno pecuniário. 

Planilha para auxiliar na nomeação das equipes por 

portaria.   

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

  Segundo Brasil (1991) está previsto na Lei nº 8.112, de 11 de Dezembro de 1990, a 

remuneração  dos servidores públicos federais civis do  poder executivo, como é o caso da 

instituição em estudo. Trata-se do vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens 

pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dentre elas as gratificações por qualificação. 

Por esse motivo entende-se que a melhor proposta de intervenção é aquela que visa criar o 

sentimento de satisfação dos servidores com a remuneração recebida, e o investimento 

efetuado pela instituição em programas de qualificação de seus servidores. Cabe ressaltar aqui 

o primordial significado nos investimentos nas condições de trabalho oferecidas ao servidor 

bem remunerado, iniciativas que se complementam para a plenitude da satisfação nesse 

quesito. Tais  medidas devem ser tomadas com ênfase quanto aos servidores com menor grau 

de escolaridade, a saber ensino médio completo e ensino técnico completo, que nesta pesquisa 

foram identificados como os grupos das variáveis sociodemograficas com piores avaliações 

na assertiva classificada.  

    Para a distribuição das tarefas não previstas como atribuição nos cargos dos 

servidores, que a legislação não estabelece retorno pecuniário, mas que necessitam ser 

realizadas pelas equipes nomeadas através de portarias. Se indica como proposta rever 

sistematicamente a ficha funcional do servidos, na qual consta as informações como a 

formação dos servidores, as portarias de serviços/atividades das quais participa e participou, 

respectivos períodos de duração, promoções, salário básico, gratificações e outros. Esta 

providência permite realizar a escolha de servidores, para então emitir portarias para novas 

demandas, contemplando aqueles com menor número de participação em determinado 

exercício anual, bem como considerar aqueles com menor carga horária destinada às 

atividades afins e /ou correlatas; caso necessário servidores com formação específica, a 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.112-1990?OpenDocument
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mesma ficha funcional irá apontar para efeito da decisão pela Portaria. São propostas como 

esta que contribui para que as atividades sejam distribuídas de forma mais igualitária entre os 

servidores de cada coordenação.      

 

VII) Proposta de Intervenção em face das debilidades Identificadas na  Dimensão VII: 

Justiça e Gestão Organizacional 

 

Neste compartimento ingressam a proposição reconhecida para superar debilidades 

voltadas para as questões relativas à justiça e à gestão organizacional. Para isso se leva em 

consideração os argumentos lógicos expostos em Sert et. al (2014), quando os autores 

examinam tais relações, com ênfase no clima ético e no estresse no trabalho percebido, como 

fatores que podem implicar em uma negativa  relação. Também Fogaça e Coelho Jr. (2015) se 

voltaram para tal abordagem, com foco na estrutura organizacional e o seu arcabouço, onde 

operam-se as inter-relações. Os principais problemas e divergências identificados no que diz 

respeito  a justiça e gestão organizacional, tais como a proposta de inovação para mitiga-los 

ou eliminá-los, seguem na Figura 14 e no Quadro 29 a seguir. 
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Figura 14: Diagrama proposto para enfrentamento das debilidades identificadas 

quanto a justiça e gestão organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Quando 29: Aspectos considerados e inovação proposta para Dimensão VII- Justiça e 

gestão organizacional. 
Aspectos considerados Inovação proposta 

1. Uma representativa porcentagem dos servidores concordam 

que a execução das tarefas é rígida e que existe fiscalização do 

desempenho na instituição, ou responderam ser indiferente 

quanto essa assertiva. 

Melhorar a gestão dos trabalhos dos 

setores; realizar mapeamento de 

processos visando simplificação; 

fiscalização eficaz das atividades e 

desempenho dos servidores. 

2. Uma representativa porcentagem dos servidores discorda 

que as oportunidades de crescimento profissional são iguais 

para todos, ou responderam ser indiferente quanto essa 

assertiva.  

Investir em capacitação e qualificação 

dos servidores. Implementar a gestão 

por competências na instituição. 

 
3. Plano Anual de Capacitação (PAC) que não atende seu 

objetivo principal, pois servidores que realmente deveriam 

realizar capacitação, não são contemplados. 

4. Uma representativa porcentagem dos servidores discorda 

que os procedimentos na instituição asseguram que as decisões 

sejam tomadas sem favorecimentos pessoais, ou responderam 

ser indiferente quanta essa assertiva. 

Calendário de reuniões periódicas para 

comunicar sobre decisões tomadas nas 

unidades. Processos seletivos para 

identificar servidores que possam 

assumir funções de gestão. 
5. Ocorrência de favorecimento dos docentes em detrimento 

dos técnicos administrativo em educação, quando da nomeação 

 

       

 1. A execução das tarefas é rígida 

e existe fiscalização do 

desempenho. 

2. Desigualdade nas 

oportunidades de crescimento 

profissional; PAC que não atende 

seu objetivo principal. 

1.  Melhorar a gestão dos 

trabalhos dos setores; realizar 

mapeamento de processos. 

Processing 

Action 

Operating 

Feedback  

3. procedimentos que não 

asseguram que as decisões sejam 

tomadas sem favorecimentos 

pessoais. 

4. Falta de clareza no 

organograma institucional,  

funções de cada setor, e no fluxo 

de procedimentos dos processos. 

5. O serviço não é distribuído de 

forma igualitária. 

2. Investir em capacitação e 

qualificação dos servidores; 

gestão por competências. 

3. Elaborar calendário de 

reuniões para comunicar sobre 

decisões. Processos seletivos para 

funções de gestão. 

4. Efetuar maior divulgação do 

organograma institucional.  

Mapeamento de processos. 

5. Levantar quantitativo de 

servidores. Mensurar demandas. 

Redistribuição de servidores. 
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para cargos comissionados. 

6. Necessidade de renovação das chefias da instituição, dando 

oportunidade para indivíduos aptos a contribuir para o 

desenvolvimento institucional. 

7. Falta de definição e clareza no organograma institucional, 

nas funções de cada setor, nas atribuição e responsabilidades de 

cada servidor e chefia, e no fluxo de procedimentos dos 

processos. 

Maior divulgação do organograma 

institucional.  Mapeamento de 

processos. 

8. Uma representativa porcentagem dos servidores discordam 

que o serviço seja distribuído igualitariamente, ou responderam 

ser indiferente quanto essa assertiva. 

Levantamento do quantitativo de 

servidores. Mensurar as demandas. 

Redistribuição de servidores. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

  No que diz respeito a justiça e gestão organizacional ora diagnosticadas, se apontam a 

necessidade de melhorias na gestão dos trabalhos nos setores, o se considera o mapeamento 

dos processos e atividades visando simplificar e/ou facilitar a fiscalização na execução das 

tarefas e o desempenho dos servidores. Procedimentos como estes requer recursos 

automatizados/sistematizados eficazes, pautados em estatísticas de incidências, para então 

operarem ações sem a necessidade de interferências junto aos servidores  na captação de 

informações de produção.      

 Para mitigar a insatisfação quanto a  distribuição das oportunidades importantes no 

crescimento profissional,  se propõe implementar a gestão por competências na instituição, na 

forma prescrita em Espitia (2006), cuja base é a seleção, treinamento, desenvolvimento e 

avaliação de pessoal. São elementos que conduzem à excelência por competências e 

habilidades. Propõe-se portanto incluir atividades como a) Desenvolvimento de um modelo de 

competência relacionado à estratégia e sua correspondente atribuição a cargos; 

consequentemente, competências por trabalho que permitem desempenho superior; b) 

Determinação inicial de lacunas no desenvolvimento destas competências, esta etapa é 

realizada avaliando as competências das pessoas quem ocupa os diferentes empregos; c) 

Avaliação contínua do pessoal-chave para detectar e monitorar lacunas entre o perfil 

necessário para o cargo e habilidades da pessoa que o ocupa; d) Providenciar ações de 

treinamento e desenvolvimento dessas pessoas, através de investimento em capacitação e 

qualificação dos servidores.  

  Quanto a transparência na tomada de decisões pelos gestores, se sugere  definir 

calendário de reuniões periódicas, quando se comunicará e dialogará a respeito destas 
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decisões a serem adotadas pelos gestores nas unidades. São dinâmicas estruturadas por 

brainstorming com a participação de todos interessados, que trarão os seus argumentos ao 

conhecimento dos demais participantes, ensejando assim a motivação decorrente da 

finalidades destas providência. Quanto à insatisfação relacionada aos atuais critérios 

utilizados para o preenchimento dos cargos de gestão, se recomenda levar em consideração a 

formação profissional do servidor, suas competências e seu conhecimento quanto ao setor que 

trabalha. Tal prática se volta para a  justiça processual onde, segundo Sert et. al (2014), se 

promevará o tratamento justo considerando o processo de elaboração de critérios de avaliação 

e de reconhecimento. 

  Com relação à insatisfação quanto ao organograma institucional por funções de cada 

setor, e as atribuições de responsabilidades individuais e da chefia, se sugere a realização de 

escolha mediante ampla divulgação dessas informações, pelos canais de comunicação afins 

disponíveis junto à comunidade acadêmica e servidores ; assim, todo material informativo 

didaticamente elaborado seria disseminado pela Assessoria de Comunicação Institucional. Já 

quanto a insatisfação a respeito da falta de definição e clareza no fluxo e procedimentos dos 

processos, a proposta é o mapeamento de todos os processos institucionais, onde se deve 

constar, dentre outras informações, os documentos a ingressarem nestes, as assinaturas 

necessárias e os setores por onde estes devem transitar, em ordem; posteriormente estas 

informações, sempre atualizadas,  necessitam ser disponibilizadas à todos servidores.     

  E por último, para superar a insatisfação relacionada à distribuição do serviço entre os 

servidores, se sugere realizar um levantamento do quantitativo de servidores de todas as 

unidades e setores da instituição de forma a realizar um balanço entre a quantidade de 

demandas e o atendimento destas. Tal proposta possibilitará a identificação dos setores onde 

há uma maior quantidade de tarefas, resultando na necessidade de elevar o número de 

colaboradores para atende-las. Ao identificar aqueles setores e o respectivo fluxo de tarefas, 

se fará as adequações quantitativas de servidores a serem lotados. Assim, a redistribuição de 

servidores aos demais setores quando identificado superdimensionamento da equipe será a 

solução requerida. A administração poderá projetar a distribuição das atividades e tarefas 

dentro da instituição de uma forma mais igualitária. São portanto providências 

imprescindíveis na formulação de estratégias válidas na superação quanto aos fluxos 
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descontínuos de serviços em setores específicos, com readequações quantitativas na lotação 

ideal de servidores.        

  Vale considerar providências como está em setores onde os servidores se encontram 

da  faixa etária de 21 a 50 anos de idade, conforme diagnóstico encerrado. E também quanto 

ao grupo de servidores com tempo de permanência na instituição de 0 a 15 anos, que foram os 

grupos das variáveis sociodemográficas com piores avaliações nas assertivas classificadas 

como pontos fracos da Dimensão ora evidenciada e tratada. Sejam, ademais, considerada a 

categoria de Docentes que possuem uma percepção mais negativa quanto à rigidez das normas 

para execução das tarefas e da sua fiscalização de desempenho, e a categoria TAE que sente 

em maior proporção  desigualdade ao se proporcionar oportunidades de crescimento 

profissional aos servidores. 

   

VIII) Proposta de Intervenção em face das debilidades Identificadas na Dimensão VIII:  

Execução do Trabalho e Conciliação Trabalho-Família 

 

Neste compartimento consta a proposta para intervir na instituição investigada, de 

modo a solucionar debilidades diagnosticadas na dimensão relativa a execução do trabalho e 

conciliação trabalho-família, posições reconhecidas no estudo a partir do front teórico colhido 

em Andrade (2011) como fatores potenciais no surgimento de problemas organizacionais 

individuais com sinergia no local das tarefas, na família e na sociedade. Também Daniel 

(2012) indica exigibilidades orgânicas em cenários que representam mal-estar, com reflexo 

em dimensões físicas, cognitivas e afetivas; para este autor, tais instabilidades precarizam o 

trabalho, razão pela qual levou-se ao crivo dos respondentes, com efeito realístico. Assim, os 

principais problemas e divergências identificados no que diz respeito a esta dimensão, assim 

como a proposta de inovação para mitiga-los ou eliminá-los, seguem na Figura 15 e no 

Quadro 30 a seguir. 
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Figura 15: Diagrama proposto para enfrentamento das debilidades identificadas 

quanto a execução do trabalho e conciliação trabalho-família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Quando 30: Aspectos considerados e inovação proposta para Dimensão VIII- Execução 

do trabalho e conciliação trabalho-família. 
Aspectos considerados Inovação proposta 

1. Alta porcentagem dos servidores concorda que 

necessitam levar trabalho para executar em casa. 

Implantação do Tele trabalho. Adequar jornadas 

diferenciadas de trabalho.  

2. Porcentagem significativa dos servidores 

concordam que a jornada de trabalho é tão extensa 

que se sentem obrigados a resolver assuntos 

pessoais durante seu expediente de trabalho, ou 

responderam ser indiferente a assertiva. 

3. Perda do direito à jornada flexibilizada por 

parte dos TAE, o que prejudicou tanto o 

desenvolvimento das atividades administrativas, 

quanto a vida pessoal dos servidores. 

4. Relato de ocorrência de horário de trabalho com 

pouca flexibilidade. 

5. Relato de ocorrência de pouca disponibilidade 

de tempo e pressão para executar as atividades 

laborais, excesso de trabalho, urgências não-

planejadas. 

Ações de capacitação de líderes para os gestores e 

servidores. Capacitação voltada à gestão do tempo e 

desenvolvimento de projetos e atividades. 

6. Relato de ocorrência  de sobrecarga de trabalho 

sob alguns servidores. 

Preenchimento de vagas de cargos disponíveis. 

Levantamento do quantitativo de servidores. 

 

       

 1.Servidores necessitam levar 

trabalho para executar em casa, 

resolver assuntos pessoais 

durante seu expediente. Horário 

com pouco flexibilidade. 

2. Pouca disponibilidade de 

tempo e pressão para executar as 

atividades. 

1.  Implantar do Tele trabalho. 

Adequar jornadas diferenciadas 

de trabalho. 

Processing 

Action 

Operating 

Feedback  

3. Sobrecarga de trabalho. 

Resumido número de servidores 

e má distribuição. 

2. Ações de capacitação de líderes 

e de gestores; habilitar em 

desenvolvimento de projetos e 

atividades. 

3. Preenchimento de cargos. 

Levantamento do quantitativos. 

Redistribuição. Divisão de 

tarefas.   
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7. Resumido número de servidores que compõe o 

quadro administrativo das unidades da instituição e 

sua má distribuição pelos setores.   

Redistribuição de servidores. Ações voltadas para a 

divisão igualitária das tarefas.   

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Os problemas e divergências identificados com respeito a execução do trabalho e a 

conciliação do trabalho com a vida familiar dos servidores, contempla a adoção de medidas 

tecnológicas na instituição, como a implantação do teletrabalho bastante usual nos tempos 

atuais. Segundo Boonen (2003) as insatisfações geradas pelos requisitos organizacionais 

como o exaustivo deslocamento diário para o trabalho, bem como os conflitos 

trabalho/família, com subsequente queda da qualidade de vida dos trabalhadores, e a falta de 

tempo disponível para a família; são ocorrências que exigem dos gestores certa flexibilidade, 

como resignação de horário e de ambiente de trabalho. Neste âmbito, os resultados 

tangenciam progressivas tendências ao teletrabalho como uma alternativa; reduzem-se custos 

com enxugamento da infra-estrutura organizacional, como consumo de energia com manuseio 

de computadores e aparelhos de ar-condicionado, minimização de insumos de limpeza e 

conservação ambiental, além de contribuir no enfrentamento das mazelas sociais conflitantes 

de interesses do servidor e da instituição.  

Com relação ao teletrabalho, estudo em Boonen (2003) destaca a economia de tempo e 

a redução do desgaste físico e psicológico decorrentes do deslocamento; possibilita ao 

servidor a dedicação quanto a outros papéis igualmente significativos de sua rotina, como a 

sua condição paterna ou materna, mais tempo para o lazer ou esporte e os imprescindíveis 

cuidados pessoais. São cursos para a tranquilidade idealizados pelo trabalhador por 

intermédio do homework, mais produtivo, eficiente e qualificado. Ocorrerá a redução do nível 

de stress laboral, enquanto estará menos exposto à poluição no local de trabalho. A 

flexibilização de horários e a maior disponibilidade para integração familiar, também são 

parte dos benefícios que envolvem o teletrabalhador, além da redução dos gastos com 

deslocamentos, refeições e outros custos. São assim as adequações contemporâneas dos 

modernos núcleos motivacionais voltados ao  trabalho isolado, à autodisciplina e à 

diferenciação no espaço privado e no espaço profissional, mediante negociações que 

beneficiam os núcleos familiares no exercício de diferentes papéis na sociedade hodierna. 



171 

 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração 
 

  

___________________________________________________________________________ 
www.ppga.unir.br/    ppga@unir.br      /   Tel (69) 2182-2246 

A adoção de jornadas diferenciadas de trabalho emergem nesta proposição, pois é  

possível o nivelamento horário, em que se cumpra um compromisso de oito horas efetivas 

diariamente, enquanto se atende as necessidades institucionais e as de natureza pessoais dos 

servidores. No quesito de execução do trabalho indicam-se a busca em sanar problemas de 

indisponibilidade temporal, o excesso de trabalho, as  urgências não planejadas e a existência 

de pressão sobre os servidores na execução de tarefas laborais, o oferecimento de capacitação 

aos líderes/gestores e servidores. Aqui se propõe prepara-los quanto à gestão de seu tempo de 

serviço, prioridades, desenvolvimento de projetos e atividades, entre outros temas relevantes 

ao bom desemprenho de suas demandas. Cabe reconhecer as adequações que respeitam 

direitos e perspectivas dos colaboradores, sem conflito ou reclames que motivam insatisfações 

e desagravos na instituição. Estas medidas devem alcançar servidores ocupantes da carreira de 

Docente, e dos grupos de servidores com alto grau de instrução, como os possuem curso de 

pós-graduação, seja especialização latu senso, mestrado ou doutorado, pois estas variáveis 

sociodemográficas apresentam as piores avaliações nas assertivas classificadas como 

debilidades no âmbito da dimensão ora tratada.  

Considerando que o Ministério da Educação regulamentou o conceito de aluno-

equivalente, que aperfeiçoa a atuação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, dos Centros Federais de Educação Tecnológica, do Colégio Pedro II e das 

Escolas Técnicas vinculadas a Universidades Federais. Está previsto na Lei nº 11.892, de 29 

de Dezembro de 2008 de Criação dos Institutos Federais de Educação, trazendo conceito 

utilizado para o acompanhamento dos percentuais mínimos de oferta de cursos técnicos e de 

formação de professores. Inclui-se a relação do número de alunos por professor, estabelecida 

no Plano Nacional de Educação (PNE), definindo o quantitativo de Docentes por instituição. 

Quanto ao número de Técnicos Administrativos em Educação-TAE, se estabelece por 

instrumentos de gestão, o limite orçamentário de despesas com os referidos cargos, atualizado 

pela Portaria Interministerial nº 61, de 29 de Março de 2018, que atualiza o quantitativo de 

cargos efetivos do Quadro de Lotação dos cargos Técnico-Administrativo em Educação dos 

Institutos Federais vinculados ao Ministério. Desta forma o quantitativo de Docentes e TAE 

de uma Instituição Federal de Ensino passa a ter um valor regulamentado, no qual é 

impossível ser ultrapassado; porém na instituição investigada, segundo dados 

disponibilizados, todas as vagas de cargos  de TAE se encontram ocupadas e existem no 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm
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momento 23 vagas disponíveis de Docentes.  Aqui a proposta é levar em consideração o 

contexto ora relato para solução da inconformidade revelada, suplantando a sobrecarga de 

trabalho sobre servidores, e o resumido número de servidores que compõe o quadro 

administrativo das unidades, bem como a sua má distribuição. 

Vale ainda indicar a realização de consulta aos diretores de Campi objetivando 

identificar as significativas necessidades a ser superadas quanto ao corpo docente, na via do 

preenchimento das 23 vagas disponíveis no momento. Posteriormente, se recomenda as 

medidas já tratadas em dimensões anteriores, quando se deve efetuar levantamento do 

quantitativo de servidores de todas as unidades e setores institucionais, mediante tomada dos 

quantitativos requeridos, o que possibilitará reconhecer setores com maior quantidade de 

tarefas que impõe número adicional de colaboradores para atende-las. A apropriação por meio 

de técnicas de QDT (Quadro de Distribuição do Trabalho) é uma medida apropriada para 

identificar quanto às tarefas, e adoção de medidas de readequação na lotação ideal; a 

redistribuição de servidores aos demais setores também é uma providencia ideal para 

solucionar o superdimensionamento de equipe. Desta forma a administração poderá projetar a 

distribuição das atividades e de tarefas na instituição de forma proporcional, bem como 

formular estratégias para atender fluxos não contínuos de serviços em setores específicos,  

eliminando reclames, pendência e insatisfações dos envolvidos.   

 

IX) Proposta de Intervenção em face das debilidades Identificadas na Dimensão IX: 

Condições de Progresso 

 

Neste compartimento ingressam a proposição para superar debilidades voltadas para as 

questões relativas às condissões de progresso profissional dos servidores na instituição em 

estudo. Para isso se leva em consideração os argumentos expostos em Cunha et. al (2016),  

quando relatam que as oportunidades de crescimento profissional são fontes de satisfação no 

trabalho, na medida em que representam ganhos em remuneração, no status e no prestígio. Os 

autores afirmam ainda que a oportunidade de capacitação e desenvolvimento pessoal 

aumentam as possibilidades de promoção, fazendo aumentar o sentimento de segurança na 

organização. Os principais problemas e divergências identificados no que diz respeito  as 
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condições de progresso, assim como a proposta de inovação para mitiga-los ou eliminá-los, 

seguem na Figura 16 e no Quadro 31 a seguir. 

 

Figura 16: Diagrama proposto para enfrentamento das debilidades identificadas 

quanto as condições de progresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Quando 31: Aspectos considerados e inovação proposta para Dimensão IX- As condições 

de progresso. 
Aspectos considerados Inovação proposta 

1. Maior parte dos servidores concordam que as 

tarefas realizadas na instituição são repetitivas, e 

uma porcentagem representativa responderam 

indiferença quanto a assertiva. 

Projetos de automação das tarefas repetitivas. 

Rodízio das atividades nos setores.  

2. Relato quanto a concentração de investimentos 

em ações para qualificação dos servidores, não 

investindo da mesma forma em ações para a 

capacitação técnica e profissional, o que refletiria 

no trabalho desenvolvido. 
Realizar mapeamento de competências e 

habilidades. 

 
3. Oferecimento de cursos de capacitação fora das 

reais necessidades dos servidores, não 

contemplando as competências que necessitam ser 

desenvolvidas para a realização das atividades que 

executam. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 
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 No que diz respeito as condições de progresso ora diagnosticadas, se evidenciam para 

a mitigação de questão voltadas à repetitividade das tarefas institucionais; importam em tomar 

excessivo tempo na execução de trabalho causando exaustão, enquanto pouco contribuem 

para a capacitação desenvolvimento de competências. Por conseguinte, nada representa em 

termos de progresso profissional dos servidores. Tal evidência leva a propor aqui a automação 

de tarefas repetitivas; esta providência requer a redefinição regras automáticas de serviço nos 

sistemas então utilizados, mediante padronização sem erros na execução. A automatização de 

tarefas pode ser reconhecida como procedimento ótimo de gestão organizacional, pois a 

transferência automática de dados via sistema, com ferramenta e aplicativos resulta em 

melhoria no tempo de realização dos encargos, sem aborrecimento ou estresse no trabalho, 

como ocorre com as tarefas manualizadas, com excessiva tendências ao erro, como a 

transcrição incorreta de dados ou de informações. São providências como esta que se traduz 

em vantagens e benefícios de custos, velocidade e produtividade na organização. Estas 

medidas devem enfatizar os ocupantes da carreira de Técnico Administrativo em Educação, já 

que foi o grupo das variáveis sociodemográficas com piores avaliações quanto a assertiva 

classificada na Dimensão. 

Outra medida relacionada à mitigação da repetitividade das atividades setoriais e 

também para promoção da capacitação e o desenvolvimento de competência entre a equipe de 

trabalho trata-se do rodízio de atividades/tarefas sempre que possível dentro dos setores.  Tal 

argumento lógico se encontra no estudo de Goerck (2008), como uma alternativa que evita o 

desgaste no exercício das atividades laborais, pois tende a superar a sensação de cansaço no 

trabalho, bem como a percepção de monotonia que o torna penoso. Outro aspecto relevante, 

em relação à não-exclusividade de realização de apenas determinadas tarefas, se refere ao fato 

de que é possível aos trabalhadores não se tornarem alienados. Tanto que a autora explica que 

os trabalhadores ao desempenharem várias atividades diferentes, passam a ter clareza sobre as 

várias etapas que envolvem o funcionamento dos processos; assim, ao se identificar com o 

trabalho o indivíduo o percebe como ressignificativo. E, por fim, resta propor a mitigação e a 

concentração de investimento em ações de qualificação ao invés de ações de capacitação, e o 

oferecimento de cursos fora das reais necessidades dos servidores. Importa na realização de 

mapeamento de competências e habilidades para reconhecimento e crítica das reais 
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necessidades de qualificação e capacitação dos servidores. Recomenda-se, ao que concerne 

aqui, o seguinte: 

a) Desenvolvimento de um modelo de competência relacionado à estratégia e sua 

correspondente atribuição a cargos; consequentemente, competências por trabalho que 

permitem desempenho superior;  

b) Determinação inicial de lacunas no desenvolvimento destas competências, esta etapa é 

realizada avaliando as competências das pessoas quem ocupa os diferentes empregos;  

c) Avaliação contínua do pessoal-chave para detectar e monitorar lacunas entre o perfil 

necessário para o cargo e habilidades da pessoa que o ocupa;  

d) Providenciar ações de treinamento e desenvolvimento dessas pessoas, através de 

investimento em capacitação e qualificação dos servidores que priorize o desenvolvimento de 

habilidades necessárias para a  realização das atividades pelos servidores.  

  A atualização do Plano de Anual de Capacitação dos Servidores deverá ser 

direcionado conforme a lacuna de habilidades e de conhecimentos identificados no 

mapeamento de competências e habilidades aqui proposto. E as ações para a Qualificação dos 

indivíduos devem ser impulsionadas, pois elevam significativamente o nível do quadro 

funcional, com efeito direto nas atividades realizadas na instituição, em termos de qualidade, 

além de proporcionar retorno financeiro aos servidores, com subsequente motivação e 

satisfação na organização estudada.        
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5. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O trabalho dissertativo ora concluído guarda os critérios de cientificidade 

recomendado por Demo (2008), com atenção aos cuidados metodológicos que norteiam a 

elaboração da pesquisa. Com estas providências, um rol de apontamentos possibilitaram 

produzir resultados amparados pelo saber científico. Merece reflexão sobre o esgotamento 

destes critérios ao longo do tempo, inobstante se fez o ponto de partida e de chegada na 

elaboração do proposto conforme os objetivos. Sim, porque uma construção científica 

categoriza os cuidados metodológicos  que devem ser levados em consideração, sejam estes 

internos ou externos; os primeiros, concernentes à própria obra científica, girando em torno da 

qualidade das características intrínsecas do trabalho, como  a coerência, consistência, 

originalidade, objetividade; já os segundos, estes dizem respeito à opinião sobre eles, como o 

julgamento da qualidade de suas características atribuídas de fora, como se espera dos que 

irão ter futuramente o conhecimento dos resultados pela leitura deste documento.    

Quanto aos critérios de tecnicidade, o arranjo operacional deste trabalho investigativo 

seguiu o recomendado em Fernandes (2016). Assim, uma realidade está ligada tecnicamente 

como se comprova, restando claro o bom funcionamento e a concretude de cada elemento 

singular, ao longo da tarefa enfrentada. Deste modo, conforme o referido autor, a existência 

reticular é o destino de qualquer trabalho técnico como este; pode ser identificado na sua 

natureza, e quando maior for a margem de integração com o objeto pesquisado, maior será o 

seu grau de concretização e de perfeição, resultando na qualidade técnica daquilo que se 

designa por tecnicidade, como se procurou materializar na dissertação aqui encerrada. 

Ao encerrar a tarefa investigativa merece registro especial neste tópico do trabalho 

alguns apontamentos. Primeiro, esta investigação e os instrumentos  aqui utilizados 

permitiram responder à problemática do estudo que é a análise da forma de como os conceitos 

de inovação auxiliam na melhoria do clima organizacional em uma instituição federal de 

ensino. Constata-se que os conceitos de inovação tratados na Teoria U, e nas demais 

referencias consultadas, são eficazes na proposição de intervenção favorável ao clima 

organizacional. Cabe aos gestores que lideram os processos na organização investigada, a 

decisão de operacionalizar na prática os dois pontos de inflexão do U, a saber, Executar e 
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Institucionalizar; é quando desfechará a concretude  dos potenciais inovativos delineados ao 

longo deste documento dissertativo.   

Através da aplicação da análise fatorial exploratória nos dados coletados na pesquisa, 

foi possível levantar os elementos fáticos que revelam o clima organizacional na instituição 

pesquisada. O instrumento categorizou as assertivas do formulário em nove fatores 

considerados para constituir as dimensões, os quais foram aplicados os critérios de análise do 

conteúdo semântico, com a nomeação e a descritiva das relações com o clima organizacional 

na instituição estudada. Esse procedimento também permitiu a análise das Dimensões 

encontradas em face dos aspectos apontados pela Teoria ERC de Alderfer, onde se observou 

que aquelas abordam os aspectos intrínsecos da respectiva teoria, inobstante inclua outros 

aspectos na sua totalidade de assertivas. Sendo uma dinâmica comum em fenômeno desta 

natureza, não se desviando do eixo teórico principal levantado nesta tarefa investigativa, 

devolvendo a relação causal em face do que se pode demonstrar em uma pesquisa validada. 

A utilização de técnicas qualitativas e quantitativas de tratamento de dados 

possibilitou, através da análise dos dados coletados na pesquisa, a elaboração do diagnóstico 

do clima organizacional em conformidade com a percepção dos atores sociais consultados no 

ambiente da pesquisa. Neste, os principais achados que indicam baixa porcentagem de 

frequência de avaliação positiva, passam a ser indicativo para a intervenção à luz dos 

conceitos de inovação.  

A aplicação dos testes estatísticos de Testes U de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis 

possibilitaram descobrir a influência do perfil sociodemográfico na avaliação do clima 

organizacional, informação utilizada na elaboração das propostas de intervenção quando da 

priorização daqueles grupos menos satisfeitos com cada problema, divergência e 

desconformidade identificado, quando da proposição de medidas a serem tomadas.  Registre-

se haver sido percorrido os cinco pontos de inflexão da Teoria U até o Ponto Elaborar 

posicionado no gráfico afim, o que enseja uma proposta de intervenção disponibilizada neste 

documento, no espírito de novas ideias, oportunidades e atitudes positivas, todo um conjunto 

de fatores que permitem minimizar disfunções e pontos negativos diagnosticados no clima 

organizacional. Tal proposta está compartimentada em nove aspectos, de forma a atender 

expectativa de conformidade identificada nas nove dimensões, e engloba ações e medidas 

como desenvolver estratégias de engajamento dos servidores na instituição; implementar 
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cultura organizacional facilitadora; integrar equipe; pesquisa de viabilidade de novos cursos; 

integrar às demais instituições de ensino; promover cursos e treinamentos para os ocupantes 

de cargos de chefia; implantar o Coaching organizacional, com foco em relacionamento 

interpessoal; ampliar o alcance do feedback das chefias; tomar decisões com apoio das 

equipes; dar retornos quanto às sugestões propostas pelos servidores; elaborar calendário de 

inspeção para reparos preventivos e/ou corretivos; mapear e resolver às falhas nos processos 

de aquisição; realizar inspeção nas estrutura em face das necessidades; reutilizar espaços e 

criar ambientes para o planejamento didático; estudar meios de transferência de dados e 

informações entre os sistemas; elaborar planilha auxiliar na nomeação das equipes por 

portaria; melhorar a gestão dos trabalhos dos setores; realizar mapeamento de processos; 

investir em capacitação e qualificação dos servidores; gestão por competências; elaborar 

calendário de reuniões para comunicar sobre decisões; implantar processos seletivos para 

funções de gestão; efetuar maior divulgação do organograma institucional; levantar o 

quantitativo de servidores; mensurar as demandas; redistribuição de servidores; implantar o 

tele trabalho; adequar jornadas diferenciadas de trabalho; ações de capacitação de líderes; 

capacitação voltada à gestão do tempo e desenvolvimento de projetos e atividades; 

preenchimento de cargos  disponíveis; divisão igualitária das tarefas; automação das tarefas 

repetitivas; rodízio das atividades; realizar mapeamento de competências e habilidades. 

Por fim, resta bem claro que os objetivos desta investigação foram totalmente 

alcançados, não restando notações limitadoras ou restrições ao estudo do clima organizacional 

na instituição investigada. Ademais, os conceitos de inovação serviram de forma consistente 

para o êxito do trabalho encerrado, visto que o acervo coletado na literatura possibilitou criar 

instrumento considerados adequado, utilizado para produzir um diagnóstico do clima 

organizacional da instituição estudada. Esta é uma contribuições para as áreas acadêmica e 

gerencial. Demonstra-se portanto a alta performance da Teoria U aplicada como dispositivo 

de inovação na gestão de instituições como esta investigada. Pode servir na promoção de 

aprendizado, mediante discussões sobre os desdobramentos comportamentais nas 

organizações, seja pelos colaboradores ou pelas lideranças institucionais, sendo por 

conseguinte mais um subsídio para a criação de políticas de gestão de pessoas, na direção de 

um ambiente de trabalho favorável, que promova o desenvolvimento organizacional e 

individual ao mesmo tempo em que contribua com a promoção da saúde, segurança e 



179 

 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração 
 

  

___________________________________________________________________________ 
www.ppga.unir.br/    ppga@unir.br      /   Tel (69) 2182-2246 

Qualidade de Vida no Trabalho de seus servidores, desta forma percorrendo os pontos de 

inflexão Executar e Institucionalizar do U da Teoria.      

A maior implicação deste estudo, portanto, é trazer à luz das ciências humanas o 

conjunto de dimensões que formam clima organizacional em um instituto federal de ensino e 

propostas de intervenção com foco na inovação nas principais deficiências reveladas. Espera-

se que este conhecimento possa permitir que as melhorias desejadas sejam aplicadas, de 

forma a  melhorar/solucionar fatores intervenientes ao bom desempenho dos servidores e 

consequentemente institucional. Este trabalho contribui com informações úteis para ações de 

melhoria prática, ao mesmo tempo em que vem agregar valor às discussões teóricas, e 

promover um pequeno avanço no estudo do comportamento humano nas organizações.  

Quanto as dificuldades para a realização da pesquisa,  mesmo com a realização de 

sensibilização dos servidores, antes da aplicação do formulário de consulta ao respondente, a 

fim de conscientizá-los quanto à sua participação na pesquisa, através da divulgação, por meio 

de e-mail e televisores dispostos nas unidades, de material informativo e convencimento por 

meio de conversas informais; ainda assim foi encontrada dificuldade na adesão dos servidores 

a mesma. Desta forma para conseguir o tamanho representativo da amostra de TAE e Doentes 

de cada unidade, foi necessário aumentar o período de disponibilização do formulário de 25  

para 40 dias, e solicitar aos Coordenadores(as) de Gestão de Pessoas, das unidades onde não 

havia alcançado o número representativo da amostra, que interviesse junto aos servidores para 

que os mesmos respondessem o questionário da pesquisa. Desta forma foi possível alcançar o 

tamanho representativo da amostra de todas as unidades e da instituição como um todo.  

Recomenda-se, para futuras pesquisa na área afim, a utilização de pelo menos uma 

questão aberta/dissertativa por dimensão tratada no estudo, caso esse seja composto de 

formulário de assertivas (questões fechadas).  Essa alternativa proporcionará novas revelações 

a pesquisa. Esse estudo trouxe apenas uma questão aberta ao fim do formulário com a 

intenção de oportunizar o aprofundamento de informações por parte dos respondentes, sobre 

algum item tratado ou não no formulário caso assim deseja-se fazê-lo. Dos 600 respondentes 

217 responderam a questão dissertativa; as informações obtidas através destas além de 

reafirmarem o entendimento dos resultados obtidos nas análises estatísticas dos dados 

quantitativos, também revelaram fatos significativos para a elaboração do diagnóstico do 

Clima organizacional. Desta forma, quando trata-se de temas relacionados a relações 
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interpessoais, lugares e em diversas situações, os indivíduos sentem a necessidades de se 

expressarem de forma livre, e neste contexto, instrumentos de pesquisa que dê a opção da 

comunicação verbal de suas percepções, ideias e pensamentos, possibilitam apanhar 

informações significativas a investigação.   
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ANEXO I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

Prezado(a) participante, 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Estudo do clima 

organizacional em face dos conceitos de inovação”, desenvolvida por Vanessa Piffer, discente 

de Mestrado em Administração da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) sob orientação 

do Professor Dr. Flávio de São Pedro Filho. 

O objetivo central do estudo é: Estudar o clima organizacional de um instituto federal 

de educação com foco nos conceitos de inovação.  

O convite a sua participação se deve ao fato do senhor (a) fazer parte do quadro de 

servidores ativos permanentes, efetivos e substitutos, pertencente a Instituição investigada. 

Sua participação é voluntária e você tem plena autonomia para decidir se quer ou não 

participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento. Contudo, sua participação 

é muito importante para a execução da pesquisa. 

Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações prestadas.  Os 

dados serão armazenados em local seguro. A qualquer momento, durante a pesquisa, ou 

posteriormente, você poderá solicitar do pesquisador informações sobre sua participação e/ou 

sobre a pesquisa. O pesquisador pode ser contatado pelo e-mail eng.vanessapiffer@gmail.com 

ou pelo telefone n (69) 98145-9080. 

 A sua participação consistirá em responder perguntas de um formulário. O tempo para 

responder o formulário é de aproximadamente 15 minutos. O formulário será acessado apenas 

pelo pesquisador e seu professor orientador.  

Os riscos identificados são a possibilidade de o tema gerar tensão social e o 

desconforto em avaliar alguns itens da pesquisa. Algumas questões podem ser sensíveis uma 

vez que estarão avaliando peculiaridades do local de trabalho e as pessoas que dele 

participam, pode ocorrer a revelação de pensamentos e sentimentos em relação ao trabalho 

nunca antes compartilhado ou até mesmo refletido. Existe a possibilidade de identificação do 

respondente na caracterização do perfil sociodemográfico. No desenvolvimento da pesquisa 

são consideradas as possibilidades de vazamento de informações por meio de acessos não 

autorizados de pessoas ao banco de dados ou até mesmo dos arquivos armazenados em nuvem 

da pesquisadora responsável por esta pesquisa. 

Para mitigar os riscos identificados, serão tomadas todas as providências necessárias 

para que não ocorra o vazamento de informações da pesquisa que possa identificar os 

participantes e as respostas por eles fornecidas. Os dados após coletados e compilados serão 

excluídos dos bancos de dados digitais, sendo manipulados somente via softwares de 

estatística, ou seja, de forma global sem conter as respostas individuais fornecidas. Também a 

divulgação dos resultados será feita com vistas a evidenciar os resultados da unidade 

organizacional como um todo, sem divulgar características segmentadas que possam 

identificar ou constranger pessoas ou grupos da instituição. Para minimizar desconfortos com 

relação às questões apresentadas será proporcionado um tempo razoável de acesso ao 

formulário para os respondentes da pesquisa, desta forma, os respondentes poderão gerenciar 
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o melhor momento para responder, ao perceberem gozar de um momento de privacidade no 

ambiente de trabalho e também evitar que atrapalhe o desenvolvimento das atividades 

laborais. Caso os participantes venham a sofrer qualquer tipo de dano previsto ou não no 

termo de consentimento e resultante de sua participação na pesquisa, fica garantido o direito 

de contatar a pesquisadora para que providências cabíveis possam ser aplicadas. 

Os benefícios identificados são a possibilidade de colaborar com a melhoria da 

eficiência e produtividade da instituição por meio da identificação das dimensões do clima 

organizacional que posteriormente será utilizado para a proposição de intervenção com base 

nos conceitos de inovação. Auxiliará gestores em iniciativas para o trato e convivência com 

seus colaboradores e desenvolvimento de políticas institucionais, assim como o 

aprofundamento do conhecimento na área acadêmica. 

Os resultados serão divulgados através de trabalho acadêmico Dissertação de 

Mestrado e Artigo para publicação em periódico.  

 

 

Pesquisadora responsável: 

 

 

__________________________________ 

Vanessa Piffer 

End.: Av. Rio de Janeiro, 1834, Areal 

CEP 76.804-342 Porto Velho/RO 

Tel.: (69) 98145-9080 

 

 

.  

Porto Velho, ____de _________________de  2020. 

 

Considerando, que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, 

de como será minha participação, dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, 

declaro o meu consentimento em participar da pesquisa, como também concordo que os dados 

obtidos na investigação sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e 

publicações).  

 

___________________________________ 

Participante 

 

Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UNIR, parecer nº xx 

Endereço do CEP/UNIR 

Sala 201, bloco 4A, Fundação Universidade Federal de Rondônia, Campus José Ribeiro 

Filho. BR 364, km 9,5 (Sentido Rio Branco/AC), CEP 76801-059. Porto Velho - RO. 

Telefone: (69) 2182-2116. 

email:  cep@unir.br 
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ANEXO II 

 

FORMULÁRIO DE PESQUISA SOBRE O ESTUDO DO CLIMA 

ORGANIZACIONAL EM FACE DOS CONCEITOS DE INOVAÇÃO 

 

1º BLOCO: Perfil Sociodemográfico  

1 - Gênero: 

a (     ) Feminino. 

b (     ) Masculino. 

 

2 - Faixa etária:  

a (     ) Até 20 anos. 

b (     ) Entre 21 a 30 anos. 

c (     ) Entre 31 a 40 anos. 

d (     ) Entre 41 a 50 anos. 

e (     ) Mais de 51 anos. 

 

3 - Escolaridade:  

a (     ) Ensino Fundamental Completo.  

b (     ) Ensino Médio Completo.  

c (     ) Ensino Técnico Completo.  

d (     ) Graduação Completa.  

e (     ) Pós Graduação (lato sensu) Completa.  

f (     ) Mestrado Completo.  

g (     ) Doutorado Completo.  

 

4 - Carreira:  

a (     ) Técnico Administrativo em Educação- TAE.   
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b (     ) Docente. 

 

 

5 - Tempo de serviço na instituição:  

a (     ) De 0 a 5 anos.  

b (     ) De 6 a 10 anos. 

c (     ) De 11 a 15 anos.  

d (     ) De 16 a 20 anos.  

e (     ) Mais que 21 anos. 

 

6 - Unidade de lotação:  

a (     ) Reitoria. 

b (     ) Campus Guajará-Mirim  

c (     ) Campus Porto Velho Zona Norte  

d (     ) Campus Porto Velho Calama  

e (     ) Campus Ariquemes  

f (     ) Campus Jaru  

g (     ) Campus Ji-Paraná  

h (     ) Campus Cacoal  

i (     ) Campus Vilhena  

j (     ) Campus Colorado do Oeste  
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2º BLOCO: Assertivas referentes ao Clima Organizacional   

7. Considere as opções como Discordo Totalmente (DT); Discordo Parcialmente (DP); 

Indiferente (I); Concordo Parcialmente (CP); Concordo Totalmente (CT);  e marque X na 

assertiva  adequada à sua percepção.  

ASSERTIVAS DT 

(1) 

 DP 

(2) 

 I 

(3) 

 CP 

(4) 

 CT 

(5) 

A1. A quantidade de pessoal técnico administrativo e 

docentes em relação às necessidades do serviço é 

adequado.  

          

A2. A temperatura ambiente no meu setor de trabalho é 

confortável. 

          

A3. O espaço físico para a realização das atividades é 

satisfatório.  

          

A4. O nível de iluminação é suficiente para executar as 

atividades.  

          

A5. O mobiliário (móveis,  equipamentos e instrumentos) 

existente no local de trabalho são adequado. 

          

A6. O trabalho que realizo não coloca em risco a minha 

segurança física.  

          

A7. O barulho existente no ambiente não afeta o 

desenvolvimento das atividades.  

          

A8.  A limpeza do ambiente de trabalho é satisfatória.            

A9. Os recursos tecnológicos (equipamentos e softwares) 

são adequados e facilitam o desenvolvimento das 

atividades. 

     

A10. O funcionamento, as tarefas e as responsabilidades 

de cada um são claras na instituição. 

          

A11. Às vezes trabalhamos de maneira desorganizada e 

sem planejamento.  

          

A12. Os gestores atuais preferem reunir as pessoas mais 

adequadas para fazer um trabalho, mesmo que isso 

signifique mudá-las de suas posições habituais. 

          

A13. Tenho liberdade para dizer o que penso sobre o 

trabalho. 

          



200 

 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração 
 

  

___________________________________________________________________________ 
www.ppga.unir.br/    ppga@unir.br      /   Tel (69) 2182-2246 

A14. Tenho a possibilidade de ser criativo no meu 

trabalho. 

          

A15. As normas para execução das tarefas são rígidas e 

existe fiscalização do desempenho. 
     

A16. As tarefas são repetitivas.       

A17. Disponho de tempo para executar o meu trabalho com 

zelo.  
     

A18. Posso executar o meu trabalho sem pressão.       

A19. Recebo feedback dos superiores hierárquicos.       

A20. Quando tomam decisões sobre o meu trabalho, os meus 

superiores discutem comigo as implicações dessas decisões.  
     

A21. Minha liberdade de ação no desempenho de minhas 

atribuições é alta. 
     

A22. Estou orgulhoso de pertencer a este instituto.       

A23. Disfruto de prestígio na comunidade externa por 

trabalhar no xx. 
     

A24. Vejo o xx como uma organização humanizada.      

A25. Vejo o xx como uma organização moderna e 

desafiante. 
     

A26. O tempo de trabalho que passo no xx me faz feliz.      

A27. Eu levo trabalho para executar em casa.      

A28. A jornada de trabalho é tão extensa que por vezes me 

sinto obrigado a resolver assuntos pessoais durante meu 

expediente. 

     

A29. No meu trabalho eu tenho um horário de expediente 

flexível. 
     

A30. As oportunidades de crescimento profissional são 

iguais para todos. 
     

A31. Falta apoio das chefias para o meu desenvolvimento 

profissional.  
     

A32. O sistema de capacitação do xx satisfaz as necessidades 

de formação e aperfeiçoamento, gerando maior satisfação 
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para o trabalho.  

A33. O processo de avaliação de desempenho no xx favorece 

mais os aspectos pessoais do que os aspectos profissionais. 
     

A34. Em meu setor, as pessoas tendem a reconhecer a 

competência profissional dos colegas. 
     

A35. Considero que os riscos assumidos nas decisões do 

trabalho que realizo contribuem diretamente para o 

desenvolvimento pessoal e institucional. 

     

A36.  Considero que o mercado de trabalho e as atividades 

que executo são equivalentes a minha remuneração e 

benefícios.  

     

A37. Os procedimentos na instituição asseguram que as 

decisões são tomadas sem favorecimentos pessoais.  
     

A38. O serviço é distribuído igualitariamente.       

A39. Mediante as condições de trabalho que me são 

proporcionadas, considero justas as tarefas que me são 

atribuídas. 

     

A40. Fui orientado/ambientado ao ingressar na instituição.      

A41. Classifico o nível de companheirismo e integração 

adequado.  

     

A42. Entre os servidores predomina uma atmosfera de 

amizade e harmonia. 

     

A43. No xx existem boas relações humanas entre a 

administração e os servidores. 

     

A44. O comportamento gerencial na instituição é 

caracterizado pelo diálogo.  

     

A45. No meu setor é comum o conflito no ambiente de 

trabalho. 

     

A46. Há confiança entre os colegas no meu setor.      

A47. O relacionamento no meu setor de trabalho entre 

servidores e a chefia é adequado.  

     

A48. Minha chefia delega a execução das tarefas conforme 

competência de cada servidor. 
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A49. Recebo acompanhamento de meu superior para o 

desenvolvimento de meu trabalho.  

     

A50. Meu chefe discute e troca ideias com o grupo de 

trabalho.  

     

A51. Meu chefe é competente e conhece a fundo as 

atividades do setor. 

     

A52. Considero motivadoras as atividades que exerço as 

condições de trabalho oferecidas e meu salário. 
     

A53. O prestígio que desfruto na organização pelo trabalho 

que executo é alto.  
     

A54. Com frequência sou chamado a dar contribuição em 

assuntos importantes.  
     

A55. Tenho expectativa de ascender profissionalmente no 

xx.  
     

A56. Estou satisfeito com o meu setor de trabalho.       

 

8- Este é um espaço destinado para que você possa dar sua opinião/sugestão a respeito de 

fatores contemplados ou até mesmo não contemplados no decorrer deste formulário sobre o 

clima organizacional no xx. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 
) 
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ANEXO III 

 

TESTES ESTATÍSTICOS UTILIZANDO SOFTWARE IBM SPSS VERSÃO 24.0 

 

 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,955 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 16069,788 

gl 1035 

Sig. ,000 

 

Variância total explicada 

Comp

onente 

Autovalores iniciais 
Somas de extração de carregamentos ao 

quadrado 
Somas de rotação de carregamentos 

ao quadrado 

Total % de variância % cumulativa Total 

% de 

variância % cumulativa Total 

% de 

variância 

% 

cumulativa 

1 16,582 36,047 36,047 16,582 36,047 36,047 5,787 12,580 12,580 

2 2,432 5,287 41,334 2,432 5,287 41,334 4,394 9,552 22,132 

3 2,175 4,728 46,062 2,175 4,728 46,062 4,019 8,737 30,870 

4 1,725 3,750 49,812 1,725 3,750 49,812 3,701 8,045 38,915 

5 1,495 3,250 53,062 1,495 3,250 53,062 2,913 6,333 45,248 

6 1,442 3,136 56,198 1,442 3,136 56,198 2,478 5,387 50,635 

7 1,198 2,605 58,803 1,198 2,605 58,803 2,376 5,164 55,800 

8 1,149 2,498 61,301 1,149 2,498 61,301 2,261 4,915 60,715 

9 1,132 2,461 63,761 1,132 2,461 63,761 1,401 3,046 63,761 

10 ,939 2,042 65,803       

11 ,877 1,907 67,710       

12 ,822 1,788 69,498       

13 ,798 1,735 71,233       

14 ,766 1,666 72,898       

15 ,753 1,636 74,535       

16 ,685 1,489 76,024       

17 ,664 1,444 77,468       

18 ,620 1,348 78,816       

19 ,599 1,302 80,117       

20 ,584 1,269 81,387       

21 ,523 1,136 82,523       

22 ,514 1,117 83,640       

23 ,497 1,081 84,721       

24 ,475 1,033 85,754       

25 ,454 ,986 86,740       

26 ,437 ,951 87,691       

27 ,427 ,929 88,619       

28 ,391 ,850 89,469       

29 ,383 ,832 90,301       

30 ,366 ,795 91,096       

31 ,343 ,745 91,841       

32 ,338 ,735 92,576       

33 ,317 ,690 93,266       

34 ,308 ,670 93,937       

35 ,299 ,650 94,587       

36 ,285 ,619 95,206       

37 ,279 ,606 95,811       

38 ,254 ,551 96,362       

39 ,245 ,532 96,895       

40 ,242 ,525 97,420       

41 ,233 ,506 97,926       

42 ,217 ,471 98,397       

43 ,202 ,440 98,836       
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44 ,197 ,427 99,264       

45 ,182 ,395 99,659       

46 ,157 ,341 100,000       

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 
 

Matriz de componente rotativaa 

 

Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. O espaço físico para a realização das atividades é satisfatório.     ,696     

5. O mobiliário (móveis,  equipamentos e instrumentos) existente no 

local de trabalho é adequado. 

    ,741     

6. O trabalho que realizo não coloca em risco a minha segurança física.     ,654     

7. O barulho existente no ambiente não afeta o desenvolvimento das 
atividades. 

    ,632     

9. Os recursos tecnológicos (equipamentos e softwares) são adequados 

e facilitam o desenvolvimento das atividades. 

,300    ,575     

10. O funcionamento, as tarefas e as responsabilidades de cada um são 
claras na instituição. 

    ,316  ,328   

13. Tenho liberdade para dizer o que penso sobre o trabalho. ,302   ,627      

14. Tenho a possibilidade de ser criativo no meu trabalho. ,485   ,574      

15. As normas para execução das tarefas são rígidas e existe 
fiscalização do desempenho. 

      -
,681 

  

16. As tarefas são repetitivas.          ,692 

17. Disponho de tempo para executar o meu trabalho com zelo.         ,668  

18. Posso executar o meu trabalho sem pressão.     ,473    ,555  

19. Recebo feedback dos superiores hierárquicos.   ,370  ,553      

20. Quando tomam decisões sobre o meu trabalho, os meus superiores 
discutem comigo as implicações dessas decisões.  

 ,348  ,625      

21. Minha liberdade de ação no desempenho de minhas atribuições é 

alta. 

,366   ,620      

22. Estou orgulhoso de pertencer a este instituto.  ,733         

23. Disfruto de prestígio na comunidade externa por trabalhar na 

instituição. 

,707         

24. Vejo a instituição como uma organização humanizada. ,641  ,322 ,337      

25. Vejo a instituição como uma organização moderna e desafiante. ,706         

26. O tempo de trabalho que passo na instituição me faz feliz. ,594  ,332       

27. Eu levo trabalho para executar em casa.        ,626  

28. A jornada de trabalho é tão extensa que por vezes me sinto 

obrigado a resolver assuntos pessoais durante meu expediente. 

       ,651  

30. As oportunidades de crescimento profissional são iguais para todos.    ,396  ,325 ,455   

31. Falta apoio das chefias para o meu desenvolvimento profissional.    ,371     ,512 

32. O sistema de capacitação da instituição satisfaz as necessidades de 

formação e aperfeiçoamento, gerando maior satisfação para o trabalho. 

      ,513   

34. Em meu setor, as pessoas tendem a reconhecer a competência 
profissional dos colegas. 

 ,388 ,521       

36.  Considero que o mercado de trabalho e as atividades que executo 

são equivalentes a minha remuneração e benefícios. 

     ,749    

37. Os procedimentos na instituição asseguram que as decisões são 
tomadas sem favorecimentos pessoais. 

  ,330   ,300 ,508   

38. O serviço é distribuído igualitariamente.      ,312 ,486   

39.Mediante as condições de trabalho que me são proporcionadas, 

considero justas as tarefas que me são atribuídas. 

   ,300  ,449  ,366  

41. Classifico o nível de companheirismo e integração adequado. ,334  ,668       

42. Entre os servidores predomina uma atmosfera de amizade e 

harmonia. 

,388  ,721       

43. Na instituição existem boas relações humanas entre a administração 

e os servidores. 

,413  ,578 ,318      

44. O comportamento gerencial na instituição é caracterizado pelo 

diálogo. 

,408  ,413    ,335   

45. No meu setor é comum o conflito no ambiente de trabalho.   ,591       

46. Há confiança entre os colegas no meu setor.  ,338 ,668       

47. O relacionamento no meu setor de trabalho entre servidores e a 
chefia é adequado. 

 ,665 ,449       

48. Minha chefia delega a execução das tarefas conforme competência 

de cada servidor. 

 ,735        
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49. Recebo acompanhamento de meu superior para o desenvolvimento 

de meu trabalho. 

 ,797        

50. Meu chefe discute e troca ideias com o grupo de trabalho.  ,786        

51. Meu chefe é competente e conhece a fundo as atividades do setor.  ,756        

52. Considero motivadoras as atividades que exerço, as condições de 

trabalho oferecidas e meu salário. 

,468     ,609    

53. O prestígio que desfruto na organização pelo trabalho que executo é 

alto. 

,540     ,513    

54. Com frequência sou chamado a dar contribuição em assuntos 

importantes. 

,420     ,314    

55. Tenho expectativa de ascender profissionalmente na instituição ,683         

56. Estou satisfeito com o meu setor de trabalho. ,524  ,379       

Método de Extração: análise de Componente Principal.  
 Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.a 

a. Rotação convergida em 10 iterações. 

 

 

Testes de Normalidade 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estatística gl Sig. Estatística gl Sig. 

Qual a sua unidade de lotação? ,132 588 ,000 ,932 588 ,000 

Gênero ,351 588 ,000 ,636 588 ,000 

Faixa Etária ,283 588 ,000 ,840 588 ,000 

Escolaridade ,320 588 ,000 ,681 588 ,000 

Carreira ,347 588 ,000 ,636 588 ,000 

Tempo de serviço ,357 588 ,000 ,692 588 ,000 

1. A quantidade de pessoal técnico administrativo e docentes em relação 

às necessidades do serviço é adequado. 

,276 588 ,000 ,838 588 ,000 

2. A temperatura ambiente no meu setor de trabalho é confortável. ,269 588 ,000 ,762 588 ,000 

3. O espaço físico para a realização das atividades é satisfatório. ,286 588 ,000 ,835 588 ,000 

4. O nível de iluminação é suficiente para executar as atividades. ,264 588 ,000 ,772 588 ,000 

5. O mobiliário (móveis,  equipamentos e instrumentos) existente no 

local de trabalho é adequado. 

,294 588 ,000 ,810 588 ,000 

6. O trabalho que realizo não coloca em risco a minha segurança física. ,274 588 ,000 ,787 588 ,000 

7. O barulho existente no ambiente não afeta o desenvolvimento das 

atividades. 

,264 588 ,000 ,844 588 ,000 

8. A limpeza do ambiente de trabalho é satisfatória. ,368 588 ,000 ,620 588 ,000 

9. Os recursos tecnológicos (equipamentos e softwares) são adequados e 
facilitam o desenvolvimento das atividades. 

,313 588 ,000 ,823 588 ,000 

10. O funcionamento, as tarefas e as responsabilidades de cada um são 

claras na instituição. 

,291 588 ,000 ,845 588 ,000 

11. Às vezes trabalhamos de maneira desorganizada e sem 
planejamento. 

,328 588 ,000 ,825 588 ,000 

12. Os gestores atuais preferem reunir as pessoas mais adequadas para 

fazer um trabalho, mesmo que isso signifique mudá-las de suas posições 
habituais. 

,221 588 ,000 ,886 588 ,000 

13. Tenho liberdade para dizer o que penso sobre o trabalho. ,286 588 ,000 ,822 588 ,000 

14. Tenho a possibilidade de ser criativo no meu trabalho. ,292 588 ,000 ,789 588 ,000 

15. As normas para execução das tarefas são rígidas e existe 

fiscalização do desempenho. 

,242 588 ,000 ,880 588 ,000 

16. As tarefas são repetitivas.  ,293 588 ,000 ,865 588 ,000 

17. Disponho de tempo para executar o meu trabalho com zelo. ,287 588 ,000 ,842 588 ,000 

18. Posso executar o meu trabalho sem pressão. ,275 588 ,000 ,852 588 ,000 

19. Recebo feedback dos superiores hierárquicos.  ,245 588 ,000 ,866 588 ,000 

20. Quando tomam decisões sobre o meu trabalho, os meus superiores 
discutem comigo as implicações dessas decisões. 

,242 588 ,000 ,865 588 ,000 

21. Minha liberdade de ação no desempenho de minhas atribuições é 

alta. 

,300 588 ,000 ,840 588 ,000 

22. Estou orgulhoso de pertencer a este instituto. ,358 588 ,000 ,670 588 ,000 

23. Disfruto de prestígio na comunidade externa por trabalhar na 
instituição. 

,233 588 ,000 ,814 588 ,000 

24. Vejo a instituição como uma organização humanizada. ,282 588 ,000 ,841 588 ,000 

25. Vejo a instituição como uma organização moderna e desafiante. ,290 588 ,000 ,827 588 ,000 

26. O tempo de trabalho que passo na instituição me faz feliz. ,292 588 ,000 ,840 588 ,000 

27. Eu levo trabalho para executar em casa. ,276 588 ,000 ,787 588 ,000 
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28. A jornada de trabalho é tão extensa que por vezes me sinto obrigado 

a resolver assuntos pessoais durante meu expediente. 

,228 588 ,000 ,857 588 ,000 

29. No meu trabalho eu tenho um horário de expediente flexível. ,291 588 ,000 ,842 588 ,000 

30. As oportunidades de crescimento profissional são iguais para todos. ,230 588 ,000 ,854 588 ,000 

31. Falta apoio das chefias para o meu desenvolvimento profissional. ,213 588 ,000 ,863 588 ,000 

32. O sistema de capacitação da instituição satisfaz as necessidades de 

formação e aperfeiçoamento, gerando maior satisfação para o trabalho. 

,252 588 ,000 ,872 588 ,000 

33. O processo de avaliação de desempenho na instituição favorece 
mais os aspectos pessoais do que os aspectos profissionais. 

,168 588 ,000 ,908 588 ,000 

34. Em meu setor, as pessoas tendem a reconhecer a competência 

profissional dos colegas. 

,285 588 ,000 ,854 588 ,000 

35. Considero que os riscos assumidos nas decisões do trabalho que 
realizo contribuem diretamente para o desenvolvimento pessoal e 

institucional. 

,271 588 ,000 ,817 588 ,000 

36. Considero que o mercado de trabalho e as atividades que executo 

são equivalentes a minha remuneração e benefícios. 

,327 588 ,000 ,809 588 ,000 

37. Os procedimentos na instituição asseguram que as decisões são 

tomadas sem favorecimentos pessoais. 

,222 588 ,000 ,878 588 ,000 

38. O serviço é distribuído igualitariamente. ,248 588 ,000 ,843 588 ,000 

39. Mediante as condições de trabalho que me são proporcionadas, 
considero justas as tarefas que me são atribuídas. 

,283 588 ,000 ,850 588 ,000 

40. Fui orientado/ambientado ao ingressar na instituição. ,265 588 ,000 ,840 588 ,000 

41. Classifico o nível de companheirismo e integração adequado. ,291 588 ,000 ,855 588 ,000 

42. Entre os servidores predomina uma atmosfera de amizade e 
harmonia. 

,276 588 ,000 ,864 588 ,000 

43. No instituição existem boas relações humanas entre a administração 

e os servidores. 

,287 588 ,000 ,858 588 ,000 

44. O comportamento gerencial na instituição é caracterizado pelo 
diálogo. 

,271 588 ,000 ,858 588 ,000 

45. No meu setor é comum o conflito no ambiente de trabalho. ,225 588 ,000 ,846 588 ,000 

46. Há confiança entre os colegas no meu setor. ,290 588 ,000 ,830 588 ,000 

47. O relacionamento no meu setor de trabalho entre servidores e a 

chefia é adequado. 

,287 588 ,000 ,791 588 ,000 

48. Minha chefia delega a execução das tarefas conforme competência 

de cada servidor. 

,274 588 ,000 ,835 588 ,000 

49. Recebo acompanhamento de meu superior para o desenvolvimento 

de meu trabalho. 

,273 588 ,000 ,846 588 ,000 

50. Meu chefe discute e troca ideias com o grupo de trabalho. ,272 588 ,000 ,832 588 ,000 

51. Meu chefe é competente e conhece a fundo as atividades do setor. ,261 588 ,000 ,808 588 ,000 

52. Considero motivadoras as atividades que exerço, as condições de 

trabalho oferecidas e meu salário. 

,324 588 ,000 ,829 588 ,000 

53. O prestígio que desfruto na organização pelo trabalho que executo é 
alto. 

,234 588 ,000 ,886 588 ,000 

54. Com frequência sou chamado a dar contribuição em assuntos 

importantes. 

,221 588 ,000 ,881 588 ,000 

55. Tenho expectativa de ascender profissionalmente na instituição. ,238 588 ,000 ,838 588 ,000 

56. Estou satisfeito com o meu setor de trabalho. ,300 588 ,000 ,810 588 ,000 

a. Correlação de Significância de Lilliefors 

 

 

Teste de Homogeneidade de Variâncias- Por unidade de lotação 

 

Estatística de 

Levene df1 df2 Sig. 

1. A quantidade de pessoal técnico 

administrativo e docentes em 
relação às necessidades do serviço é 

adequado. 

Com base em média 1,817 9 590 ,062 

Com base em mediana ,990 9 590 ,447 

Com base em mediana e com df ajustado ,990 9 557,963 ,447 

Com base em média aparada 1,884 9 590 ,052 

2. A temperatura ambiente no meu 

setor de trabalho é confortável. 

Com base em média 3,196 9 590 ,001 

Com base em mediana 2,158 9 590 ,023 

Com base em mediana e com df ajustado 2,158 9 516,415 ,024 

Com base em média aparada 3,042 9 590 ,001 

3. O espaço físico para a realização 

das atividades é satisfatório. 

Com base em média 5,461 9 590 ,000 

Com base em mediana 1,834 9 590 ,060 

Com base em mediana e com df ajustado 1,834 9 537,260 ,060 

Com base em média aparada 5,353 9 590 ,000 

4. O nível de iluminação é Com base em média 11,593 9 590 ,000 
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suficiente para executar as 

atividades. 

Com base em mediana 8,049 9 590 ,000 

Com base em mediana e com df ajustado 8,049 9 497,356 ,000 

Com base em média aparada 12,118 9 590 ,000 

5. O mobiliário (móveis,  

equipamentos e instrumentos) 
existente no local de trabalho é 

adequado. 

Com base em média 7,734 9 590 ,000 

Com base em mediana 6,000 9 590 ,000 

Com base em mediana e com df ajustado 6,000 9 546,851 ,000 

Com base em média aparada 7,696 9 590 ,000 

6. O trabalho que realizo não coloca 

em risco a minha segurança física. 

Com base em média 7,620 9 590 ,000 

Com base em mediana 4,734 9 590 ,000 

Com base em mediana e com df ajustado 4,734 9 571,345 ,000 

Com base em média aparada 7,424 9 590 ,000 

7. O barulho existente no ambiente 

não afeta o desenvolvimento das 
atividades. 

Com base em média 4,162 9 590 ,000 

Com base em mediana 2,290 9 590 ,016 

Com base em mediana e com df ajustado 2,290 9 531,826 ,016 

Com base em média aparada 3,578 9 590 ,000 

8. A limpeza do ambiente de 
trabalho é satisfatória. 

Com base em média 12,062 9 590 ,000 

Com base em mediana 5,747 9 590 ,000 

Com base em mediana e com df ajustado 5,747 9 514,208 ,000 

Com base em média aparada 10,003 9 590 ,000 

9. Os recursos tecnológicos 

(equipamentos e softwares) são 

adequados e facilitam o 
desenvolvimento das atividades. 

Com base em média 3,234 9 590 ,001 

Com base em mediana 1,561 9 590 ,124 

Com base em mediana e com df ajustado 1,561 9 568,907 ,124 

Com base em média aparada 3,143 9 590 ,001 

10. O funcionamento, as tarefas e as 

responsabilidades de cada um são 
claras na instituição. 

Com base em média 2,936 9 590 ,002 

Com base em mediana 1,714 9 590 ,083 

Com base em mediana e com df ajustado 1,714 9 530,482 ,083 

Com base em média aparada 2,861 9 590 ,003 

11. Às vezes trabalhamos de 

maneira desorganizada e sem 
planejamento. 

Com base em média 1,862 9 590 ,055 

Com base em mediana 1,033 9 590 ,412 

Com base em mediana e com df ajustado 1,033 9 557,735 ,412 

Com base em média aparada 2,035 9 590 ,034 

12. Os gestores atuais preferem 

reunir as pessoas mais adequadas 
para fazer um trabalho, mesmo que 

isso signifique mudá-las de suas 

posições habituais. 

Com base em média 1,609 9 590 ,109 

Com base em mediana 1,253 9 590 ,260 

Com base em mediana e com df ajustado 1,253 9 515,826 ,260 

Com base em média aparada 1,603 9 590 ,111 

13. Tenho liberdade para dizer o 

que penso sobre o trabalho. 

Com base em média 4,920 9 590 ,000 

Com base em mediana 3,238 9 590 ,001 

Com base em mediana e com df ajustado 3,238 9 562,112 ,001 

Com base em média aparada 4,823 9 590 ,000 

14. Tenho a possibilidade de ser 
criativo no meu trabalho. 

Com base em média 3,655 9 590 ,000 

Com base em mediana 1,848 9 590 ,057 

Com base em mediana e com df ajustado 1,848 9 558,772 ,057 

Com base em média aparada 3,085 9 590 ,001 

15. As normas para execução das 
tarefas são rígidas e existe 

fiscalização do desempenho. 

Com base em média 2,330 9 590 ,014 

Com base em mediana 1,145 9 590 ,328 

Com base em mediana e com df ajustado 1,145 9 459,005 ,329 

Com base em média aparada 2,339 9 590 ,014 

16. As tarefas são repetitivas. 

Com base em média 3,122 9 590 ,001 

Com base em mediana 1,519 9 590 ,137 

Com base em mediana e com df ajustado 1,519 9 543,800 ,138 

Com base em média aparada 3,013 9 590 ,002 

17. Disponho de tempo para 
executar o meu trabalho com zelo. 

Com base em média 1,474 9 590 ,154 

Com base em mediana 1,349 9 590 ,208 

Com base em mediana e com df ajustado 1,349 9 548,497 ,209 

Com base em média aparada 1,627 9 590 ,104 

18. Posso executar o meu trabalho 
sem pressão. 

Com base em média 3,328 9 590 ,001 

Com base em mediana 2,266 9 590 ,017 

Com base em mediana e com df ajustado 2,266 9 509,373 ,017 

Com base em média aparada 3,432 9 590 ,000 

19. Recebo feedback dos superiores 

hierárquicos. 

Com base em média 4,154 9 590 ,000 

Com base em mediana 2,600 9 590 ,006 

Com base em mediana e com df ajustado 2,600 9 495,253 ,006 

Com base em média aparada 4,239 9 590 ,000 

20. Quando tomam decisões sobre o Com base em média 2,872 9 590 ,003 
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meu trabalho, os meus superiores 

discutem comigo as implicações 

dessas decisões. 

Com base em mediana 2,287 9 590 ,016 

Com base em mediana e com df ajustado 2,287 9 516,907 ,016 

Com base em média aparada 2,995 9 590 ,002 

21. Minha liberdade de ação no 

desempenho de minhas atribuições 

é alta. 

Com base em média 3,487 9 590 ,000 

Com base em mediana 2,017 9 590 ,035 

Com base em mediana e com df ajustado 2,017 9 555,494 ,035 

Com base em média aparada 3,815 9 590 ,000 

22. Estou orgulhoso de pertencer a 

este instituto. 

Com base em média 4,040 9 590 ,000 

Com base em mediana 2,993 9 590 ,002 

Com base em mediana e com df ajustado 2,993 9 530,347 ,002 

Com base em média aparada 3,995 9 590 ,000 

23. Disfruto de prestígio na 

comunidade externa por trabalhar 
na instituição. 

Com base em média 2,939 9 590 ,002 

Com base em mediana 1,567 9 590 ,122 

Com base em mediana e com df ajustado 1,567 9 522,814 ,122 

Com base em média aparada 2,745 9 590 ,004 

24. Vejo a instituição como uma 
organização humanizada. 

Com base em média 4,404 9 590 ,000 

Com base em mediana 2,292 9 590 ,016 

Com base em mediana e com df ajustado 2,292 9 519,762 ,016 

Com base em média aparada 4,065 9 590 ,000 

25. Vejo a instituição como uma 

organização moderna e desafiante. 

Com base em média 3,815 9 590 ,000 

Com base em mediana 2,035 9 590 ,034 

Com base em mediana e com df ajustado 2,035 9 571,658 ,034 

Com base em média aparada 3,747 9 590 ,000 

26. O tempo de trabalho que passo 

na instituição me faz feliz. 

Com base em média 5,014 9 590 ,000 

Com base em mediana 3,055 9 590 ,001 

Com base em mediana e com df ajustado 3,055 9 544,562 ,001 

Com base em média aparada 5,280 9 590 ,000 

27. Eu levo trabalho para executar 

em casa. 

Com base em média 2,117 9 590 ,026 

Com base em mediana 1,111 9 590 ,352 

Com base em mediana e com df ajustado 1,111 9 584,736 ,352 

Com base em média aparada 2,214 9 590 ,020 

28. A jornada de trabalho é tão 

extensa que por vezes me sinto 
obrigado a resolver assuntos 

pessoais durante meu expediente. 

Com base em média 1,542 9 590 ,130 

Com base em mediana 1,023 9 590 ,420 

Com base em mediana e com df ajustado 1,023 9 469,641 ,420 

Com base em média aparada 1,656 9 590 ,096 

29. No meu trabalho eu tenho um 

horário de expediente flexível. 

Com base em média ,653 9 590 ,752 

Com base em mediana ,628 9 590 ,774 

Com base em mediana e com df ajustado ,628 9 582,745 ,774 

Com base em média aparada ,763 9 590 ,651 

30. As oportunidades de 

crescimento profissional são iguais 
para todos. 

Com base em média 2,284 9 590 ,016 

Com base em mediana 1,397 9 590 ,186 

Com base em mediana e com df ajustado 1,397 9 504,068 ,186 

Com base em média aparada 2,422 9 590 ,011 

31. Falta apoio das chefias para o 
meu desenvolvimento profissional. 

Com base em média 1,127 9 590 ,341 

Com base em mediana ,607 9 590 ,791 

Com base em mediana e com df ajustado ,607 9 547,942 ,791 

Com base em média aparada 1,104 9 590 ,358 

32. O sistema de capacitação da 

instituição satisfaz as necessidades 
de formação e aperfeiçoamento, 

gerando maior satisfação para o 

trabalho. 

Com base em média 1,703 9 590 ,085 

Com base em mediana 1,982 9 590 ,039 

Com base em mediana e com df ajustado 1,982 9 470,186 ,040 

Com base em média aparada 1,852 9 590 ,057 

33. O processo de avaliação de 

desempenho na instituição favorece 
mais os aspectos pessoais do que os 

aspectos profissionais. 

Com base em média ,869 9 590 ,552 

Com base em mediana ,957 9 590 ,475 

Com base em mediana e com df ajustado ,957 9 580,994 ,475 

Com base em média aparada ,874 9 590 ,548 

34. Em meu setor, as pessoas 

tendem a reconhecer a competência 

profissional dos colegas. 

Com base em média 2,837 9 590 ,003 

Com base em mediana 1,222 9 590 ,279 

Com base em mediana e com df ajustado 1,222 9 553,742 ,279 

Com base em média aparada 2,813 9 590 ,003 

35. Considero que os riscos 

assumidos nas decisões do trabalho 

que realizo contribuem diretamente 
para o desenvolvimento pessoal e 

institucional. 

Com base em média 1,117 9 590 ,349 

Com base em mediana 1,027 9 590 ,417 

Com base em mediana e com df ajustado 1,027 9 562,672 ,417 

Com base em média aparada ,837 9 590 ,582 
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36.  Considero que o mercado de 
trabalho e as atividades que executo 

são equivalentes a minha 

remuneração e benefícios. 

Com base em média 4,725 9 590 ,000 

Com base em mediana 2,174 9 590 ,022 

Com base em mediana e com df ajustado 2,174 9 549,438 ,022 

Com base em média aparada 4,604 9 590 ,000 

37. Os procedimentos na instituição 
asseguram que as decisões são 

tomadas sem favorecimentos 

pessoais. 

Com base em média 1,558 9 590 ,125 

Com base em mediana 1,063 9 590 ,389 

Com base em mediana e com df ajustado 1,063 9 492,954 ,389 

Com base em média aparada 1,571 9 590 ,120 

38. O serviço é distribuído 
igualitariamente. 

Com base em média 2,058 9 590 ,031 

Com base em mediana 1,002 9 590 ,437 

Com base em mediana e com df ajustado 1,002 9 564,134 ,437 

Com base em média aparada 2,124 9 590 ,026 

39.Mediante as condições de 

trabalho que me são 

proporcionadas, considero justas as 
tarefas que me são atribuídas. 

Com base em média 1,985 9 590 ,039 

Com base em mediana ,816 9 590 ,601 

Com base em mediana e com df ajustado ,816 9 575,303 ,601 

Com base em média aparada 1,951 9 590 ,043 

40. Fui orientado/ambientado ao 

ingressar na instituição. 

Com base em média 2,666 9 590 ,005 

Com base em mediana 1,121 9 590 ,346 

Com base em mediana e com df ajustado 1,121 9 550,357 ,346 

Com base em média aparada 2,915 9 590 ,002 

41. Classifico o nível de 

companheirismo e integração 

adequado. 

Com base em média 5,835 9 590 ,000 

Com base em mediana 2,039 9 590 ,033 

Com base em mediana e com df ajustado 2,039 9 531,810 ,033 

Com base em média aparada 5,234 9 590 ,000 

42. Entre os servidores predomina 
uma atmosfera de amizade e 

harmonia. 

Com base em média 2,909 9 590 ,002 

Com base em mediana 1,448 9 590 ,164 

Com base em mediana e com df ajustado 1,448 9 514,043 ,165 

Com base em média aparada 3,049 9 590 ,001 

43. Na instituição existem boas 

relações humanas entre a 
administração e os servidores. 

Com base em média 4,719 9 590 ,000 

Com base em mediana 1,665 9 590 ,094 

Com base em mediana e com df ajustado 1,665 9 513,816 ,095 

Com base em média aparada 4,133 9 590 ,000 

44. O comportamento gerencial na 

instituição é caracterizado pelo 

diálogo. 

Com base em média 5,203 9 590 ,000 

Com base em mediana 2,270 9 590 ,017 

Com base em mediana e com df ajustado 2,270 9 534,871 ,017 

Com base em média aparada 5,214 9 590 ,000 

45. No meu setor é comum o 

conflito no ambiente de trabalho. 

Com base em média 2,351 9 590 ,013 

Com base em mediana 1,523 9 590 ,136 

Com base em mediana e com df ajustado 1,523 9 547,389 ,136 

Com base em média aparada 2,352 9 590 ,013 

46. Há confiança entre os colegas 

no meu setor. 

Com base em média 2,441 9 590 ,010 

Com base em mediana 1,255 9 590 ,259 

Com base em mediana e com df ajustado 1,255 9 563,387 ,259 

Com base em média aparada 2,196 9 590 ,021 

47. O relacionamento no meu setor 

de trabalho entre servidores e a 

chefia é adequado. 

Com base em média 5,593 9 590 ,000 

Com base em mediana 3,918 9 590 ,000 

Com base em mediana e com df ajustado 3,918 9 555,611 ,000 

Com base em média aparada 5,140 9 590 ,000 

48. Minha chefia delega a execução 
das tarefas conforme competência 

de cada servidor. 

Com base em média 2,845 9 590 ,003 

Com base em mediana 1,781 9 590 ,069 

Com base em mediana e com df ajustado 1,781 9 576,648 ,069 

Com base em média aparada 2,848 9 590 ,003 

49. Recebo acompanhamento de 

meu superior para o 
desenvolvimento de meu trabalho. 

Com base em média 3,618 9 590 ,000 

Com base em mediana 2,064 9 590 ,031 

Com base em mediana e com df ajustado 2,064 9 566,221 ,031 

Com base em média aparada 3,507 9 590 ,000 

50. Meu chefe discute e troca ideias 

com o grupo de trabalho. 

Com base em média 4,740 9 590 ,000 

Com base em mediana 2,856 9 590 ,003 

Com base em mediana e com df ajustado 2,856 9 558,860 ,003 

Com base em média aparada 4,668 9 590 ,000 

51. Meu chefe é competente e 

conhece a fundo as atividades do 

setor. 

Com base em média 4,210 9 590 ,000 

Com base em mediana 3,054 9 590 ,001 

Com base em mediana e com df ajustado 3,054 9 562,437 ,001 

Com base em média aparada 3,771 9 590 ,000 

52. Considero motivadoras as Com base em média 6,510 9 590 ,000 
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atividades que exerço, as condições 

de trabalho oferecidas e meu 

salário. 

Com base em mediana 3,283 9 590 ,001 

Com base em mediana e com df ajustado 3,283 9 560,112 ,001 

Com base em média aparada 6,267 9 590 ,000 

53. O prestígio que desfruto na 

organização pelo trabalho que 

executo é alto. 

Com base em média 2,635 9 590 ,005 

Com base em mediana 2,094 9 590 ,028 

Com base em mediana e com df ajustado 2,094 9 508,881 ,029 

Com base em média aparada 2,764 9 590 ,004 

54. Com frequência sou chamado a 
dar contribuição em assuntos 

importantes. 

Com base em média 3,046 9 590 ,001 

Com base em mediana 3,274 9 590 ,001 

Com base em mediana e com df ajustado 3,274 9 569,560 ,001 

Com base em média aparada 3,187 9 590 ,001 

55. Tenho expectativa de ascender 

profissionalmente na instituição. 

Com base em média 5,883 9 590 ,000 

Com base em mediana 3,501 9 590 ,000 

Com base em mediana e com df ajustado 3,501 9 541,893 ,000 

Com base em média aparada 5,607 9 590 ,000 

56. Estou satisfeito com o meu setor 
de trabalho. 

Com base em média 2,741 9 590 ,004 

Com base em mediana 1,322 9 590 ,222 

Com base em mediana e com df ajustado 1,322 9 568,054 ,222 

Com base em média aparada 2,446 9 590 ,010 

 

 

Teste de Homogeneidade de Variâncias- Gênero 

 

Estatística de 

Levene df1 df2 Sig. 

1. A quantidade de pessoal técnico 

administrativo e docentes em 
relação às necessidades do serviço é 

adequado. 

Com base em média 1,181 1 598 ,278 

Com base em mediana 3,309 1 598 ,069 

Com base em mediana e com df ajustado 3,309 1 594,034 ,069 

Com base em média aparada 2,130 1 598 ,145 

2. A temperatura ambiente no meu 

setor de trabalho é confortável. 

Com base em média ,193 1 598 ,660 

Com base em mediana ,113 1 598 ,737 

Com base em mediana e com df ajustado ,113 1 596,929 ,737 

Com base em média aparada ,098 1 598 ,754 

3. O espaço físico para a realização 

das atividades é satisfatório. 

Com base em média 4,857 1 598 ,028 

Com base em mediana 1,715 1 598 ,191 

Com base em mediana e com df ajustado 1,715 1 597,994 ,191 

Com base em média aparada 4,298 1 598 ,039 

4. O nível de iluminação é 

suficiente para executar as 

atividades. 

Com base em média ,081 1 598 ,776 

Com base em mediana ,121 1 598 ,728 

Com base em mediana e com df ajustado ,121 1 499,697 ,728 

Com base em média aparada ,530 1 598 ,467 

5. O mobiliário (móveis,  

equipamentos e instrumentos) 

existente no local de trabalho é 
adequado. 

Com base em média ,121 1 598 ,728 

Com base em mediana ,068 1 598 ,794 

Com base em mediana e com df ajustado ,068 1 597,577 ,794 

Com base em média aparada ,314 1 598 ,576 

6. O trabalho que realizo não coloca 

em risco a minha segurança física. 

Com base em média 7,964 1 598 ,005 

Com base em mediana 2,137 1 598 ,144 

Com base em mediana e com df ajustado 2,137 1 593,926 ,144 

Com base em média aparada 7,136 1 598 ,008 

7. O barulho existente no ambiente 

não afeta o desenvolvimento das 

atividades. 

Com base em média 6,891 1 598 ,009 

Com base em mediana 2,671 1 598 ,103 

Com base em mediana e com df ajustado 2,671 1 593,598 ,103 

Com base em média aparada 6,832 1 598 ,009 

8. A limpeza do ambiente de 

trabalho é satisfatória. 

Com base em média ,690 1 598 ,406 

Com base em mediana ,041 1 598 ,841 

Com base em mediana e com df ajustado ,041 1 595,073 ,841 

Com base em média aparada ,440 1 598 ,508 

9. Os recursos tecnológicos 

(equipamentos e softwares) são 

adequados e facilitam o 
desenvolvimento das atividades. 

Com base em média 1,262 1 598 ,262 

Com base em mediana ,550 1 598 ,459 

Com base em mediana e com df ajustado ,550 1 596,567 ,459 

Com base em média aparada 1,357 1 598 ,245 

10. O funcionamento, as tarefas e as 

responsabilidades de cada um são 
claras na instituição. 

Com base em média 3,761 1 598 ,053 

Com base em mediana ,394 1 598 ,530 

Com base em mediana e com df ajustado ,394 1 597,566 ,530 

Com base em média aparada 3,740 1 598 ,054 

11. Às vezes trabalhamos de Com base em média 5,224 1 598 ,023 
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maneira desorganizada e sem 

planejamento. 

Com base em mediana 1,167 1 598 ,280 

Com base em mediana e com df ajustado 1,167 1 595,281 ,280 

Com base em média aparada 4,926 1 598 ,027 

12. Os gestores atuais preferem 
reunir as pessoas mais adequadas 

para fazer um trabalho, mesmo que 

isso signifique mudá-las de suas 
posições habituais. 

Com base em média 1,724 1 598 ,190 

Com base em mediana 1,486 1 598 ,223 

Com base em mediana e com df ajustado 1,486 1 597,939 ,223 

Com base em média aparada 1,752 1 598 ,186 

13. Tenho liberdade para dizer o 

que penso sobre o trabalho. 

Com base em média 9,274 1 598 ,002 

Com base em mediana 2,318 1 598 ,128 

Com base em mediana e com df ajustado 2,318 1 585,980 ,128 

Com base em média aparada 9,990 1 598 ,002 

14. Tenho a possibilidade de ser 

criativo no meu trabalho. 

Com base em média 29,181 1 598 ,000 

Com base em mediana 9,469 1 598 ,002 

Com base em mediana e com df ajustado 9,469 1 568,849 ,002 

Com base em média aparada 20,371 1 598 ,000 

15. As normas para execução das 

tarefas são rígidas e existe 

fiscalização do desempenho. 

Com base em média 1,432 1 598 ,232 

Com base em mediana 1,001 1 598 ,317 

Com base em mediana e com df ajustado 1,001 1 595,738 ,317 

Com base em média aparada 1,483 1 598 ,224 

16. As tarefas são repetitivas. 

Com base em média 1,503 1 598 ,221 

Com base em mediana 1,153 1 598 ,283 

Com base em mediana e com df ajustado 1,153 1 597,330 ,283 

Com base em média aparada 1,708 1 598 ,192 

17. Disponho de tempo para 

executar o meu trabalho com zelo. 

Com base em média 2,557 1 598 ,110 

Com base em mediana 1,034 1 598 ,310 

Com base em mediana e com df ajustado 1,034 1 594,445 ,310 

Com base em média aparada 2,826 1 598 ,093 

18. Posso executar o meu trabalho 
sem pressão. 

Com base em média 3,398 1 598 ,066 

Com base em mediana 1,694 1 598 ,194 

Com base em mediana e com df ajustado 1,694 1 591,177 ,194 

Com base em média aparada 3,694 1 598 ,055 

19. Recebo feedback dos superiores 

hierárquicos. 

Com base em média ,074 1 598 ,786 

Com base em mediana ,194 1 598 ,659 

Com base em mediana e com df ajustado ,194 1 459,918 ,659 

Com base em média aparada ,078 1 598 ,780 

20. Quando tomam decisões sobre o 
meu trabalho, os meus superiores 

discutem comigo as implicações 

dessas decisões. 

Com base em média ,770 1 598 ,381 

Com base em mediana ,696 1 598 ,405 

Com base em mediana e com df ajustado ,696 1 595,031 ,405 

Com base em média aparada ,778 1 598 ,378 

21. Minha liberdade de ação no 

desempenho de minhas atribuições 

é alta. 

Com base em média 11,341 1 598 ,001 

Com base em mediana 2,317 1 598 ,128 

Com base em mediana e com df ajustado 2,317 1 582,751 ,128 

Com base em média aparada 11,570 1 598 ,001 

22. Estou orgulhoso de pertencer a 

este instituto. 

Com base em média 1,440 1 598 ,231 

Com base em mediana ,900 1 598 ,343 

Com base em mediana e com df ajustado ,900 1 592,062 ,343 

Com base em média aparada 1,312 1 598 ,253 

23. Disfruto de prestígio na 

comunidade externa por trabalhar 
na instituição. 

Com base em média ,231 1 598 ,631 

Com base em mediana ,591 1 598 ,442 

Com base em mediana e com df ajustado ,591 1 596,125 ,442 

Com base em média aparada ,716 1 598 ,398 

24. Vejo a instituição como uma 
organização humanizada. 

Com base em média 10,130 1 598 ,002 

Com base em mediana 3,113 1 598 ,078 

Com base em mediana e com df ajustado 3,113 1 590,353 ,078 

Com base em média aparada 9,772 1 598 ,002 

25. Vejo a instituição como uma 
organização moderna e desafiante. 

Com base em média ,093 1 598 ,761 

Com base em mediana ,185 1 598 ,668 

Com base em mediana e com df ajustado ,185 1 595,695 ,668 

Com base em média aparada ,219 1 598 ,640 

26. O tempo de trabalho que passo 

na instituição me faz feliz. 

Com base em média 5,838 1 598 ,016 

Com base em mediana ,983 1 598 ,322 

Com base em mediana e com df ajustado ,983 1 587,244 ,322 

Com base em média aparada 5,284 1 598 ,022 

27. Eu levo trabalho para executar Com base em média 17,601 1 598 ,000 
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em casa. Com base em mediana 8,360 1 598 ,004 

Com base em mediana e com df ajustado 8,360 1 596,602 ,004 

Com base em média aparada 18,987 1 598 ,000 

28. A jornada de trabalho é tão 

extensa que por vezes me sinto 
obrigado a resolver assuntos 

pessoais durante meu expediente. 

Com base em média ,838 1 598 ,360 

Com base em mediana ,746 1 598 ,388 

Com base em mediana e com df ajustado ,746 1 597,953 ,388 

Com base em média aparada ,846 1 598 ,358 

29. No meu trabalho eu tenho um 

horário de expediente flexível. 

Com base em média 2,237 1 598 ,135 

Com base em mediana ,573 1 598 ,449 

Com base em mediana e com df ajustado ,573 1 597,997 ,449 

Com base em média aparada 2,158 1 598 ,142 

30. As oportunidades de 

crescimento profissional são iguais 
para todos. 

Com base em média ,356 1 598 ,551 

Com base em mediana ,358 1 598 ,550 

Com base em mediana e com df ajustado ,358 1 595,542 ,550 

Com base em média aparada ,355 1 598 ,551 

31. Falta apoio das chefias para o 
meu desenvolvimento profissional. 

Com base em média ,082 1 598 ,774 

Com base em mediana ,058 1 598 ,810 

Com base em mediana e com df ajustado ,058 1 593,085 ,810 

Com base em média aparada ,016 1 598 ,898 

32. O sistema de capacitação da 

instituição satisfaz as necessidades 
de formação e aperfeiçoamento, 

gerando maior satisfação para o 

trabalho. 

Com base em média ,459 1 598 ,498 

Com base em mediana ,098 1 598 ,754 

Com base em mediana e com df ajustado ,098 1 484,434 ,754 

Com base em média aparada ,424 1 598 ,515 

33. O processo de avaliação de 
desempenho na instituição favorece 

mais os aspectos pessoais do que os 

aspectos profissionais. 

Com base em média 3,079 1 598 ,080 

Com base em mediana 2,577 1 598 ,109 

Com base em mediana e com df ajustado 2,577 1 596,148 ,109 

Com base em média aparada 3,137 1 598 ,077 

34. Em meu setor, as pessoas 

tendem a reconhecer a competência 

profissional dos colegas. 

Com base em média 8,202 1 598 ,004 

Com base em mediana 2,310 1 598 ,129 

Com base em mediana e com df ajustado 2,310 1 591,771 ,129 

Com base em média aparada 7,436 1 598 ,007 

35. Considero que os riscos 

assumidos nas decisões do trabalho 
que realizo contribuem diretamente 

para o desenvolvimento pessoal e 

institucional. 

Com base em média ,030 1 598 ,863 

Com base em mediana ,031 1 598 ,860 

Com base em mediana e com df ajustado ,031 1 591,616 ,860 

Com base em média aparada ,000 1 598 ,984 

36.  Considero que o mercado de 
trabalho e as atividades que executo 

são equivalentes a minha 

remuneração e benefícios. 

Com base em média 2,930 1 598 ,087 

Com base em mediana 1,621 1 598 ,203 

Com base em mediana e com df ajustado 1,621 1 596,881 ,203 

Com base em média aparada 2,838 1 598 ,093 

37. Os procedimentos na instituição 

asseguram que as decisões são 
tomadas sem favorecimentos 

pessoais. 

Com base em média 1,385 1 598 ,240 

Com base em mediana 1,185 1 598 ,277 

Com base em mediana e com df ajustado 1,185 1 597,372 ,277 

Com base em média aparada 1,408 1 598 ,236 

38. O serviço é distribuído 

igualitariamente. 

Com base em média ,221 1 598 ,639 

Com base em mediana ,381 1 598 ,538 

Com base em mediana e com df ajustado ,381 1 597,076 ,538 

Com base em média aparada ,301 1 598 ,583 

39.Mediante as condições de 
trabalho que me são 

proporcionadas, considero justas as 

tarefas que me são atribuídas. 

Com base em média 19,011 1 598 ,000 

Com base em mediana 8,876 1 598 ,003 

Com base em mediana e com df ajustado 8,876 1 591,737 ,003 

Com base em média aparada 19,849 1 598 ,000 

40. Fui orientado/ambientado ao 
ingressar na instituição. 

Com base em média 2,547 1 598 ,111 

Com base em mediana 1,042 1 598 ,308 

Com base em mediana e com df ajustado 1,042 1 597,420 ,308 

Com base em média aparada 2,593 1 598 ,108 

41. Classifico o nível de 
companheirismo e integração 

adequado. 

Com base em média 4,619 1 598 ,032 

Com base em mediana 2,476 1 598 ,116 

Com base em mediana e com df ajustado 2,476 1 597,786 ,116 

Com base em média aparada 4,747 1 598 ,030 

42. Entre os servidores predomina 

uma atmosfera de amizade e 
harmonia. 

Com base em média 2,122 1 598 ,146 

Com base em mediana ,220 1 598 ,640 

Com base em mediana e com df ajustado ,220 1 597,982 ,640 

Com base em média aparada 2,076 1 598 ,150 
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43. Na instituição existem boas 

relações humanas entre a 
administração e os servidores. 

Com base em média 5,069 1 598 ,025 

Com base em mediana 2,073 1 598 ,150 

Com base em mediana e com df ajustado 2,073 1 597,324 ,150 

Com base em média aparada 5,102 1 598 ,024 

44. O comportamento gerencial na 

instituição é caracterizado pelo 
diálogo. 

Com base em média 4,013 1 598 ,046 

Com base em mediana ,548 1 598 ,459 

Com base em mediana e com df ajustado ,548 1 596,044 ,459 

Com base em média aparada 3,891 1 598 ,049 

45. No meu setor é comum o 
conflito no ambiente de trabalho. 

Com base em média 2,505 1 598 ,114 

Com base em mediana 5,090 1 598 ,024 

Com base em mediana e com df ajustado 5,090 1 594,304 ,024 

Com base em média aparada 3,569 1 598 ,059 

46. Há confiança entre os colegas 

no meu setor. 

Com base em média 4,780 1 598 ,029 

Com base em mediana 2,315 1 598 ,129 

Com base em mediana e com df ajustado 2,315 1 594,255 ,129 

Com base em média aparada 4,524 1 598 ,034 

47. O relacionamento no meu setor 

de trabalho entre servidores e a 
chefia é adequado. 

Com base em média ,384 1 598 ,536 

Com base em mediana 1,761 1 598 ,185 

Com base em mediana e com df ajustado 1,761 1 596,469 ,185 

Com base em média aparada ,273 1 598 ,601 

48. Minha chefia delega a execução 

das tarefas conforme competência 

de cada servidor. 

Com base em média 6,320 1 598 ,012 

Com base em mediana 3,940 1 598 ,048 

Com base em mediana e com df ajustado 3,940 1 597,467 ,048 

Com base em média aparada 5,516 1 598 ,019 

49. Recebo acompanhamento de 
meu superior para o 

desenvolvimento de meu trabalho. 

Com base em média 1,576 1 598 ,210 

Com base em mediana 1,346 1 598 ,246 

Com base em mediana e com df ajustado 1,346 1 593,093 ,246 

Com base em média aparada 2,492 1 598 ,115 

50. Meu chefe discute e troca ideias 

com o grupo de trabalho. 

Com base em média ,406 1 598 ,524 

Com base em mediana ,085 1 598 ,771 

Com base em mediana e com df ajustado ,085 1 595,468 ,771 

Com base em média aparada ,857 1 598 ,355 

51. Meu chefe é competente e 

conhece a fundo as atividades do 

setor. 

Com base em média 6,102 1 598 ,014 

Com base em mediana 1,333 1 598 ,249 

Com base em mediana e com df ajustado 1,333 1 596,085 ,249 

Com base em média aparada 5,756 1 598 ,017 

52. Considero motivadoras as 

atividades que exerço, as condições 

de trabalho oferecidas e meu 
salário. 

Com base em média 7,715 1 598 ,006 

Com base em mediana 2,145 1 598 ,144 

Com base em mediana e com df ajustado 2,145 1 591,170 ,144 

Com base em média aparada 8,242 1 598 ,004 

53. O prestígio que desfruto na 

organização pelo trabalho que 
executo é alto. 

Com base em média 2,781 1 598 ,096 

Com base em mediana 4,296 1 598 ,039 

Com base em mediana e com df ajustado 4,296 1 531,479 ,039 

Com base em média aparada 2,943 1 598 ,087 

54. Com frequência sou chamado a 

dar contribuição em assuntos 

importantes. 

Com base em média 4,529 1 598 ,034 

Com base em mediana 3,940 1 598 ,048 

Com base em mediana e com df ajustado 3,940 1 594,849 ,048 

Com base em média aparada 4,595 1 598 ,032 

55. Tenho expectativa de ascender 

profissionalmente na instituição. 

Com base em média 3,687 1 598 ,055 

Com base em mediana 2,208 1 598 ,138 

Com base em mediana e com df ajustado 2,208 1 588,270 ,138 

Com base em média aparada 4,428 1 598 ,036 

56. Estou satisfeito com o meu setor 

de trabalho. 

Com base em média 8,840 1 598 ,003 

Com base em mediana 3,395 1 598 ,066 

Com base em mediana e com df ajustado 3,395 1 591,110 ,066 

Com base em média aparada 8,575 1 598 ,004 

 
 

Teste de Homogeneidade de Variâncias- Faixa etária 

 

Estatística de 

Levene df1 df2 Sig. 

1. A quantidade de pessoal técnico 
administrativo e docentes em 

relação às necessidades do serviço é 

adequado. 

Com base em média 1,296 3 595 ,275 

Com base em mediana 1,630 3 595 ,181 

Com base em mediana e com df ajustado 1,630 3 580,400 ,181 

Com base em média aparada 1,493 3 595 ,215 
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2. A temperatura ambiente no meu 

setor de trabalho é confortável. 

Com base em média ,077 3 595 ,973 

Com base em mediana ,283 3 595 ,838 

Com base em mediana e com df ajustado ,283 3 517,430 ,838 

Com base em média aparada ,027 3 595 ,994 

3. O espaço físico para a realização 

das atividades é satisfatório. 

Com base em média 6,730 3 595 ,000 

Com base em mediana 3,085 3 595 ,027 

Com base em mediana e com df ajustado 3,085 3 590,871 ,027 

Com base em média aparada 7,122 3 595 ,000 

4. O nível de iluminação é 

suficiente para executar as 

atividades. 

Com base em média ,138 3 595 ,937 

Com base em mediana ,263 3 595 ,852 

Com base em mediana e com df ajustado ,263 3 589,821 ,852 

Com base em média aparada ,204 3 595 ,894 

5. O mobiliário (móveis,  

equipamentos e instrumentos) 

existente no local de trabalho é 
adequado. 

Com base em média 2,941 3 595 ,033 

Com base em mediana ,905 3 595 ,438 

Com base em mediana e com df ajustado ,905 3 587,543 ,438 

Com base em média aparada 2,397 3 595 ,067 

6. O trabalho que realizo não coloca 

em risco a minha segurança física. 

Com base em média ,482 3 595 ,695 

Com base em mediana ,073 3 595 ,974 

Com base em mediana e com df ajustado ,073 3 522,600 ,974 

Com base em média aparada ,260 3 595 ,854 

7. O barulho existente no ambiente 

não afeta o desenvolvimento das 

atividades. 

Com base em média 9,509 3 595 ,000 

Com base em mediana 3,222 3 595 ,022 

Com base em mediana e com df ajustado 3,222 3 580,387 ,022 

Com base em média aparada 8,596 3 595 ,000 

8. A limpeza do ambiente de 

trabalho é satisfatória. 

Com base em média ,700 3 595 ,552 

Com base em mediana ,073 3 595 ,975 

Com base em mediana e com df ajustado ,073 3 586,023 ,975 

Com base em média aparada ,413 3 595 ,744 

9. Os recursos tecnológicos 

(equipamentos e softwares) são 

adequados e facilitam o 

desenvolvimento das atividades. 

Com base em média 5,781 3 595 ,001 

Com base em mediana 1,471 3 595 ,221 

Com base em mediana e com df ajustado 1,471 3 588,276 ,221 

Com base em média aparada 5,123 3 595 ,002 

10. O funcionamento, as tarefas e as 

responsabilidades de cada um são 

claras na instituição. 

Com base em média 7,045 3 595 ,000 

Com base em mediana 5,057 3 595 ,002 

Com base em mediana e com df ajustado 5,057 3 396,524 ,002 

Com base em média aparada 8,133 3 595 ,000 

11. Às vezes trabalhamos de 
maneira desorganizada e sem 

planejamento. 

Com base em média 2,132 3 595 ,095 

Com base em mediana ,796 3 595 ,496 

Com base em mediana e com df ajustado ,796 3 586,614 ,496 

Com base em média aparada 1,964 3 595 ,118 

12. Os gestores atuais preferem 

reunir as pessoas mais adequadas 

para fazer um trabalho, mesmo que 
isso signifique mudá-las de suas 

posições habituais. 

Com base em média 5,950 3 595 ,001 

Com base em mediana 5,653 3 595 ,001 

Com base em mediana e com df ajustado 5,653 3 578,519 ,001 

Com base em média aparada 6,085 3 595 ,000 

13. Tenho liberdade para dizer o 

que penso sobre o trabalho. 

Com base em média 7,227 3 595 ,000 

Com base em mediana 2,223 3 595 ,084 

Com base em mediana e com df ajustado 2,223 3 578,212 ,084 

Com base em média aparada 7,014 3 595 ,000 

14. Tenho a possibilidade de ser 

criativo no meu trabalho. 

Com base em média 8,500 3 595 ,000 

Com base em mediana 3,865 3 595 ,009 

Com base em mediana e com df ajustado 3,865 3 577,193 ,009 

Com base em média aparada 6,585 3 595 ,000 

15. As normas para execução das 

tarefas são rígidas e existe 
fiscalização do desempenho. 

Com base em média 2,929 3 595 ,033 

Com base em mediana 6,224 3 595 ,000 

Com base em mediana e com df ajustado 6,224 3 563,571 ,000 

Com base em média aparada 3,225 3 595 ,022 

16. As tarefas são repetitivas. 

Com base em média 3,040 3 595 ,029 

Com base em mediana 2,460 3 595 ,062 

Com base em mediana e com df ajustado 2,460 3 591,755 ,062 

Com base em média aparada 3,154 3 595 ,024 

17. Disponho de tempo para 

executar o meu trabalho com zelo. 

Com base em média 2,310 3 595 ,075 

Com base em mediana 1,815 3 595 ,143 

Com base em mediana e com df ajustado 1,815 3 591,294 ,143 

Com base em média aparada 2,664 3 595 ,047 
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18. Posso executar o meu trabalho 

sem pressão. 

Com base em média 4,896 3 595 ,002 

Com base em mediana 2,849 3 595 ,037 

Com base em mediana e com df ajustado 2,849 3 585,966 ,037 

Com base em média aparada 6,015 3 595 ,000 

19. Recebo feedback dos superiores 

hierárquicos. 

Com base em média ,948 3 595 ,417 

Com base em mediana 1,780 3 595 ,150 

Com base em mediana e com df ajustado 1,780 3 440,555 ,150 

Com base em média aparada 1,050 3 595 ,370 

20. Quando tomam decisões sobre o 

meu trabalho, os meus superiores 
discutem comigo as implicações 

dessas decisões. 

Com base em média 2,668 3 595 ,047 

Com base em mediana 4,116 3 595 ,007 

Com base em mediana e com df ajustado 4,116 3 481,898 ,007 

Com base em média aparada 2,943 3 595 ,033 

21. Minha liberdade de ação no 
desempenho de minhas atribuições 

é alta. 

Com base em média 6,168 3 595 ,000 

Com base em mediana 1,992 3 595 ,114 

Com base em mediana e com df ajustado 1,992 3 578,590 ,114 

Com base em média aparada 7,154 3 595 ,000 

22. Estou orgulhoso de pertencer a 

este instituto. 

Com base em média 8,252 3 595 ,000 

Com base em mediana 4,181 3 595 ,006 

Com base em mediana e com df ajustado 4,181 3 560,304 ,006 

Com base em média aparada 7,641 3 595 ,000 

23. Disfruto de prestígio na 

comunidade externa por trabalhar 

na instituição. 

Com base em média 4,013 3 595 ,008 

Com base em mediana 4,169 3 595 ,006 

Com base em mediana e com df ajustado 4,169 3 580,457 ,006 

Com base em média aparada 3,247 3 595 ,022 

24. Vejo a instituição como uma 

organização humanizada. 

Com base em média 12,222 3 595 ,000 

Com base em mediana 5,294 3 595 ,001 

Com base em mediana e com df ajustado 5,294 3 580,618 ,001 

Com base em média aparada 11,848 3 595 ,000 

25. Vejo a instituição como uma 

organização moderna e desafiante. 

Com base em média 8,912 3 595 ,000 

Com base em mediana 2,871 3 595 ,036 

Com base em mediana e com df ajustado 2,871 3 575,827 ,036 

Com base em média aparada 9,002 3 595 ,000 

26. O tempo de trabalho que passo 
na instituição me faz feliz. 

Com base em média 6,579 3 595 ,000 

Com base em mediana 2,346 3 595 ,072 

Com base em mediana e com df ajustado 2,346 3 577,381 ,072 

Com base em média aparada 6,239 3 595 ,000 

27. Eu levo trabalho para executar 

em casa. 

Com base em média 6,149 3 595 ,000 

Com base em mediana 3,833 3 595 ,010 

Com base em mediana e com df ajustado 3,833 3 592,870 ,010 

Com base em média aparada 6,447 3 595 ,000 

28. A jornada de trabalho é tão 
extensa que por vezes me sinto 

obrigado a resolver assuntos 

pessoais durante meu expediente. 

Com base em média 1,645 3 595 ,178 

Com base em mediana 2,408 3 595 ,066 

Com base em mediana e com df ajustado 2,408 3 564,994 ,066 

Com base em média aparada 1,777 3 595 ,150 

29. No meu trabalho eu tenho um 
horário de expediente flexível. 

Com base em média 3,475 3 595 ,016 

Com base em mediana 1,840 3 595 ,139 

Com base em mediana e com df ajustado 1,840 3 588,774 ,139 

Com base em média aparada 4,121 3 595 ,007 

30. As oportunidades de 
crescimento profissional são iguais 

para todos. 

Com base em média 4,487 3 595 ,004 

Com base em mediana 4,456 3 595 ,004 

Com base em mediana e com df ajustado 4,456 3 448,290 ,004 

Com base em média aparada 4,645 3 595 ,003 

31. Falta apoio das chefias para o 

meu desenvolvimento profissional. 

Com base em média 1,476 3 595 ,220 

Com base em mediana 1,556 3 595 ,199 

Com base em mediana e com df ajustado 1,556 3 580,201 ,199 

Com base em média aparada 1,689 3 595 ,168 

32. O sistema de capacitação da 
instituição satisfaz as necessidades 

de formação e aperfeiçoamento, 

gerando maior satisfação para o 
trabalho. 

Com base em média 2,353 3 595 ,071 

Com base em mediana 4,049 3 595 ,007 

Com base em mediana e com df ajustado 4,049 3 438,238 ,007 

Com base em média aparada 2,752 3 595 ,042 

33. O processo de avaliação de 

desempenho na instituição favorece 

mais os aspectos pessoais do que os 
aspectos profissionais. 

Com base em média 1,978 3 595 ,116 

Com base em mediana 1,715 3 595 ,163 

Com base em mediana e com df ajustado 1,715 3 566,588 ,163 

Com base em média aparada 2,003 3 595 ,112 
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34. Em meu setor, as pessoas 

tendem a reconhecer a competência 
profissional dos colegas. 

Com base em média 8,733 3 595 ,000 

Com base em mediana 3,430 3 595 ,017 

Com base em mediana e com df ajustado 3,430 3 579,091 ,017 

Com base em média aparada 9,472 3 595 ,000 

35. Considero que os riscos 
assumidos nas decisões do trabalho 

que realizo contribuem diretamente 

para o desenvolvimento pessoal e 
institucional. 

Com base em média 1,388 3 595 ,246 

Com base em mediana 1,241 3 595 ,294 

Com base em mediana e com df ajustado 1,241 3 564,290 ,294 

Com base em média aparada ,806 3 595 ,491 

36.  Considero que o mercado de 

trabalho e as atividades que executo 

são equivalentes a minha 
remuneração e benefícios. 

Com base em média ,709 3 595 ,547 

Com base em mediana ,200 3 595 ,896 

Com base em mediana e com df ajustado ,200 3 592,867 ,896 

Com base em média aparada ,779 3 595 ,506 

37. Os procedimentos na instituição 
asseguram que as decisões são 

tomadas sem favorecimentos 

pessoais. 

Com base em média 2,763 3 595 ,041 

Com base em mediana 2,609 3 595 ,051 

Com base em mediana e com df ajustado 2,609 3 547,784 ,051 

Com base em média aparada 2,793 3 595 ,040 

38. O serviço é distribuído 
igualitariamente. 

Com base em média ,364 3 595 ,779 

Com base em mediana ,756 3 595 ,519 

Com base em mediana e com df ajustado ,756 3 588,567 ,519 

Com base em média aparada ,541 3 595 ,655 

39.Mediante as condições de 

trabalho que me são 

proporcionadas, considero justas as 
tarefas que me são atribuídas. 

Com base em média 8,474 3 595 ,000 

Com base em mediana 2,471 3 595 ,061 

Com base em mediana e com df ajustado 2,471 3 578,220 ,061 

Com base em média aparada 7,344 3 595 ,000 

40. Fui orientado/ambientado ao 

ingressar na instituição. 

Com base em média 6,783 3 595 ,000 

Com base em mediana 4,328 3 595 ,005 

Com base em mediana e com df ajustado 4,328 3 580,967 ,005 

Com base em média aparada 7,938 3 595 ,000 

41. Classifico o nível de 

companheirismo e integração 
adequado. 

Com base em média ,929 3 595 ,427 

Com base em mediana 1,300 3 595 ,274 

Com base em mediana e com df ajustado 1,300 3 590,867 ,274 

Com base em média aparada 1,155 3 595 ,326 

42. Entre os servidores predomina 

uma atmosfera de amizade e 

harmonia. 

Com base em média 1,821 3 595 ,142 

Com base em mediana 3,687 3 595 ,012 

Com base em mediana e com df ajustado 3,687 3 448,993 ,012 

Com base em média aparada 1,973 3 595 ,117 

43. Na instituição existem boas 
relações humanas entre a 

administração e os servidores. 

Com base em média 2,139 3 595 ,094 

Com base em mediana 1,392 3 595 ,244 

Com base em mediana e com df ajustado 1,392 3 584,488 ,244 

Com base em média aparada 2,372 3 595 ,069 

44. O comportamento gerencial na 

instituição é caracterizado pelo 
diálogo. 

Com base em média 1,233 3 595 ,297 

Com base em mediana ,954 3 595 ,414 

Com base em mediana e com df ajustado ,954 3 589,607 ,414 

Com base em média aparada 1,339 3 595 ,261 

45. No meu setor é comum o 

conflito no ambiente de trabalho. 

Com base em média 2,032 3 595 ,108 

Com base em mediana 1,325 3 595 ,265 

Com base em mediana e com df ajustado 1,325 3 582,239 ,265 

Com base em média aparada 2,200 3 595 ,087 

46. Há confiança entre os colegas 

no meu setor. 

Com base em média 5,859 3 595 ,001 

Com base em mediana 2,116 3 595 ,097 

Com base em mediana e com df ajustado 2,116 3 573,646 ,097 

Com base em média aparada 4,426 3 595 ,004 

47. O relacionamento no meu setor 

de trabalho entre servidores e a 
chefia é adequado. 

Com base em média 2,642 3 595 ,049 

Com base em mediana 1,171 3 595 ,320 

Com base em mediana e com df ajustado 1,171 3 584,000 ,320 

Com base em média aparada 1,852 3 595 ,136 

48. Minha chefia delega a execução 

das tarefas conforme competência 

de cada servidor. 

Com base em média 6,223 3 595 ,000 

Com base em mediana 2,273 3 595 ,079 

Com base em mediana e com df ajustado 2,273 3 580,442 ,079 

Com base em média aparada 5,873 3 595 ,001 

49. Recebo acompanhamento de 
meu superior para o 

desenvolvimento de meu trabalho. 

Com base em média 1,236 3 595 ,296 

Com base em mediana ,576 3 595 ,631 

Com base em mediana e com df ajustado ,576 3 591,704 ,631 

Com base em média aparada 1,395 3 595 ,243 
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50. Meu chefe discute e troca ideias 

com o grupo de trabalho. 

Com base em média 5,287 3 595 ,001 

Com base em mediana 2,418 3 595 ,065 

Com base em mediana e com df ajustado 2,418 3 591,727 ,065 

Com base em média aparada 5,972 3 595 ,001 

51. Meu chefe é competente e 

conhece a fundo as atividades do 
setor. 

Com base em média 1,687 3 595 ,169 

Com base em mediana ,392 3 595 ,759 

Com base em mediana e com df ajustado ,392 3 592,529 ,759 

Com base em média aparada 1,267 3 595 ,285 

52. Considero motivadoras as 

atividades que exerço, as condições 
de trabalho oferecidas e meu 

salário. 

Com base em média 4,311 3 595 ,005 

Com base em mediana 1,455 3 595 ,226 

Com base em mediana e com df ajustado 1,455 3 587,583 ,226 

Com base em média aparada 4,713 3 595 ,003 

53. O prestígio que desfruto na 
organização pelo trabalho que 

executo é alto. 

Com base em média 4,666 3 595 ,003 

Com base em mediana 6,023 3 595 ,000 

Com base em mediana e com df ajustado 6,023 3 514,938 ,000 

Com base em média aparada 4,851 3 595 ,002 

54. Com frequência sou chamado a 

dar contribuição em assuntos 
importantes. 

Com base em média 2,862 3 595 ,036 

Com base em mediana 2,161 3 595 ,092 

Com base em mediana e com df ajustado 2,161 3 486,785 ,092 

Com base em média aparada 2,913 3 595 ,034 

55. Tenho expectativa de ascender 
profissionalmente na instituição. 

Com base em média 3,066 3 595 ,028 

Com base em mediana 1,702 3 595 ,165 

Com base em mediana e com df ajustado 1,702 3 587,769 ,165 

Com base em média aparada 3,324 3 595 ,019 

56. Estou satisfeito com o meu setor 

de trabalho. 

Com base em média 6,142 3 595 ,000 

Com base em mediana 2,121 3 595 ,096 

Com base em mediana e com df ajustado 2,121 3 576,058 ,096 

Com base em média aparada 5,609 3 595 ,001 

 

 

Teste de Homogeneidade de Variâncias- Escolaridade 

 
Estatística de 

Levene df1 df2 Sig. 

1. A quantidade de pessoal técnico 

administrativo e docentes em 

relação às necessidades do serviço é 
adequado. 

Com base em média 5,313 5 593 ,000 

Com base em mediana 1,562 5 593 ,169 

Com base em mediana e com df ajustado 1,562 5 583,339 ,169 

Com base em média aparada 4,633 5 593 ,000 

2. A temperatura ambiente no meu 

setor de trabalho é confortável. 

Com base em média 3,638 5 593 ,003 

Com base em mediana 2,400 5 593 ,036 

Com base em mediana e com df ajustado 2,400 5 555,217 ,036 

Com base em média aparada 2,647 5 593 ,022 

3. O espaço físico para a realização 
das atividades é satisfatório. 

Com base em média 1,336 5 593 ,247 

Com base em mediana ,781 5 593 ,563 

Com base em mediana e com df ajustado ,781 5 590,317 ,563 

Com base em média aparada 1,542 5 593 ,175 

4. O nível de iluminação é 

suficiente para executar as 

atividades. 

Com base em média 3,047 5 593 ,010 

Com base em mediana 3,208 5 593 ,007 

Com base em mediana e com df ajustado 3,208 5 511,207 ,007 

Com base em média aparada 2,780 5 593 ,017 

5. O mobiliário (móveis,  
equipamentos e instrumentos) 

existente no local de trabalho é 

adequado. 

Com base em média 4,608 5 593 ,000 

Com base em mediana 2,128 5 593 ,061 

Com base em mediana e com df ajustado 2,128 5 584,559 ,061 

Com base em média aparada 4,720 5 593 ,000 

6. O trabalho que realizo não coloca 
em risco a minha segurança física. 

Com base em média 3,293 5 593 ,006 

Com base em mediana 2,004 5 593 ,076 

Com base em mediana e com df ajustado 2,004 5 545,750 ,076 

Com base em média aparada 3,205 5 593 ,007 

7. O barulho existente no ambiente 
não afeta o desenvolvimento das 

atividades. 

Com base em média 3,200 5 593 ,007 

Com base em mediana 1,129 5 593 ,344 

Com base em mediana e com df ajustado 1,129 5 583,805 ,344 

Com base em média aparada 3,183 5 593 ,008 

8. A limpeza do ambiente de 

trabalho é satisfatória. 

Com base em média 7,269 5 593 ,000 

Com base em mediana 3,502 5 593 ,004 

Com base em mediana e com df ajustado 3,502 5 508,317 ,004 

Com base em média aparada 6,779 5 593 ,000 
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9. Os recursos tecnológicos 
(equipamentos e softwares) são 

adequados e facilitam o 

desenvolvimento das atividades. 

Com base em média ,376 5 593 ,865 

Com base em mediana ,285 5 593 ,921 

Com base em mediana e com df ajustado ,285 5 573,843 ,921 

Com base em média aparada ,440 5 593 ,821 

10. O funcionamento, as tarefas e as 

responsabilidades de cada um são 
claras na instituição. 

Com base em média 7,112 5 593 ,000 

Com base em mediana 1,800 5 593 ,111 

Com base em mediana e com df ajustado 1,800 5 551,570 ,111 

Com base em média aparada 6,610 5 593 ,000 

11. Às vezes trabalhamos de 

maneira desorganizada e sem 

planejamento. 

Com base em média 1,965 5 593 ,082 

Com base em mediana ,763 5 593 ,577 

Com base em mediana e com df ajustado ,763 5 589,753 ,577 

Com base em média aparada 1,879 5 593 ,096 

12. Os gestores atuais preferem 

reunir as pessoas mais adequadas 

para fazer um trabalho, mesmo que 
isso signifique mudá-las de suas 

posições habituais. 

Com base em média 2,233 5 593 ,050 

Com base em mediana 2,172 5 593 ,056 

Com base em mediana e com df ajustado 2,172 5 587,794 ,056 

Com base em média aparada 2,358 5 593 ,039 

13. Tenho liberdade para dizer o 
que penso sobre o trabalho. 

Com base em média 3,349 5 593 ,005 

Com base em mediana 1,156 5 593 ,330 

Com base em mediana e com df ajustado 1,156 5 586,108 ,330 

Com base em média aparada 3,075 5 593 ,009 

14. Tenho a possibilidade de ser 

criativo no meu trabalho. 

Com base em média 3,200 5 593 ,007 

Com base em mediana 1,753 5 593 ,121 

Com base em mediana e com df ajustado 1,753 5 584,495 ,121 

Com base em média aparada 2,699 5 593 ,020 

15. As normas para execução das 

tarefas são rígidas e existe 
fiscalização do desempenho. 

Com base em média 4,401 5 593 ,001 

Com base em mediana 2,117 5 593 ,062 

Com base em mediana e com df ajustado 2,117 5 438,697 ,062 

Com base em média aparada 4,504 5 593 ,000 

16. As tarefas são repetitivas. 

Com base em média 1,489 5 593 ,191 

Com base em mediana ,439 5 593 ,821 

Com base em mediana e com df ajustado ,439 5 586,443 ,821 

Com base em média aparada 1,454 5 593 ,203 

17. Disponho de tempo para 
executar o meu trabalho com zelo. 

Com base em média 3,761 5 593 ,002 

Com base em mediana 1,448 5 593 ,205 

Com base em mediana e com df ajustado 1,448 5 587,911 ,205 

Com base em média aparada 3,439 5 593 ,005 

18. Posso executar o meu trabalho 

sem pressão. 

Com base em média ,507 5 593 ,771 

Com base em mediana 1,229 5 593 ,294 

Com base em mediana e com df ajustado 1,229 5 465,805 ,294 

Com base em média aparada ,573 5 593 ,721 

19. Recebo feedback dos superiores 

hierárquicos. 

Com base em média 2,310 5 593 ,043 

Com base em mediana ,975 5 593 ,432 

Com base em mediana e com df ajustado ,975 5 492,650 ,433 

Com base em média aparada 2,350 5 593 ,040 

20. Quando tomam decisões sobre o 

meu trabalho, os meus superiores 

discutem comigo as implicações 

dessas decisões. 

Com base em média 2,378 5 593 ,038 

Com base em mediana 1,132 5 593 ,342 

Com base em mediana e com df ajustado 1,132 5 452,481 ,343 

Com base em média aparada 2,191 5 593 ,054 

21. Minha liberdade de ação no 
desempenho de minhas atribuições 

é alta. 

Com base em média 1,852 5 593 ,101 

Com base em mediana ,782 5 593 ,563 

Com base em mediana e com df ajustado ,782 5 591,513 ,563 

Com base em média aparada 1,960 5 593 ,083 

22. Estou orgulhoso de pertencer a 

este instituto. 

Com base em média ,262 5 593 ,934 

Com base em mediana ,084 5 593 ,995 

Com base em mediana e com df ajustado ,084 5 588,619 ,995 

Com base em média aparada ,145 5 593 ,982 

23. Disfruto de prestígio na 

comunidade externa por trabalhar 

na instituição. 

Com base em média ,889 5 593 ,488 

Com base em mediana ,406 5 593 ,844 

Com base em mediana e com df ajustado ,406 5 581,732 ,844 

Com base em média aparada ,613 5 593 ,690 

24. Vejo a instituição como uma 

organização humanizada. 

Com base em média 2,958 5 593 ,012 

Com base em mediana ,993 5 593 ,421 

Com base em mediana e com df ajustado ,993 5 578,481 ,421 

Com base em média aparada 2,615 5 593 ,024 
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25. Vejo a instituição como uma 

organização moderna e desafiante. 

Com base em média 1,745 5 593 ,122 

Com base em mediana 1,174 5 593 ,320 

Com base em mediana e com df ajustado 1,174 5 587,830 ,320 

Com base em média aparada 1,832 5 593 ,105 

26. O tempo de trabalho que passo 

na instituição me faz feliz. 

Com base em média 1,340 5 593 ,246 

Com base em mediana ,766 5 593 ,575 

Com base em mediana e com df ajustado ,766 5 585,296 ,575 

Com base em média aparada 1,324 5 593 ,252 

27. Eu levo trabalho para executar 
em casa. 

Com base em média 22,545 5 593 ,000 

Com base em mediana 10,704 5 593 ,000 

Com base em mediana e com df ajustado 10,704 5 550,761 ,000 

Com base em média aparada 23,689 5 593 ,000 

28. A jornada de trabalho é tão 

extensa que por vezes me sinto 

obrigado a resolver assuntos 
pessoais durante meu expediente. 

Com base em média 1,829 5 593 ,105 

Com base em mediana 1,656 5 593 ,143 

Com base em mediana e com df ajustado 1,656 5 590,571 ,143 

Com base em média aparada 1,836 5 593 ,104 

29. No meu trabalho eu tenho um 

horário de expediente flexível. 

Com base em média ,580 5 593 ,715 

Com base em mediana ,415 5 593 ,838 

Com base em mediana e com df ajustado ,415 5 588,194 ,838 

Com base em média aparada ,613 5 593 ,690 

30. As oportunidades de 

crescimento profissional são iguais 

para todos. 

Com base em média 1,082 5 593 ,369 

Com base em mediana 1,036 5 593 ,395 

Com base em mediana e com df ajustado 1,036 5 479,244 ,396 

Com base em média aparada 1,125 5 593 ,346 

31. Falta apoio das chefias para o 

meu desenvolvimento profissional. 

Com base em média 2,562 5 593 ,026 

Com base em mediana 1,465 5 593 ,199 

Com base em mediana e com df ajustado 1,465 5 579,529 ,199 

Com base em média aparada 2,532 5 593 ,028 

32. O sistema de capacitação da 

instituição satisfaz as necessidades 

de formação e aperfeiçoamento, 
gerando maior satisfação para o 

trabalho. 

Com base em média ,369 5 593 ,870 

Com base em mediana ,152 5 593 ,979 

Com base em mediana e com df ajustado ,152 5 534,883 ,979 

Com base em média aparada ,369 5 593 ,870 

33. O processo de avaliação de 

desempenho na instituição favorece 
mais os aspectos pessoais do que os 

aspectos profissionais. 

Com base em média ,164 5 593 ,976 

Com base em mediana ,312 5 593 ,906 

Com base em mediana e com df ajustado ,312 5 589,150 ,906 

Com base em média aparada ,174 5 593 ,972 

34. Em meu setor, as pessoas 
tendem a reconhecer a competência 

profissional dos colegas. 

Com base em média 6,155 5 593 ,000 

Com base em mediana 2,406 5 593 ,036 

Com base em mediana e com df ajustado 2,406 5 581,612 ,036 

Com base em média aparada 5,698 5 593 ,000 

35. Considero que os riscos 
assumidos nas decisões do trabalho 

que realizo contribuem diretamente 
para o desenvolvimento pessoal e 

institucional. 

Com base em média ,952 5 593 ,447 

Com base em mediana ,638 5 593 ,671 

Com base em mediana e com df ajustado ,638 5 571,485 ,671 

Com base em média aparada ,542 5 593 ,745 

36.  Considero que o mercado de 

trabalho e as atividades que executo 

são equivalentes a minha 
remuneração e benefícios. 

Com base em média 7,481 5 593 ,000 

Com base em mediana 1,569 5 593 ,167 

Com base em mediana e com df ajustado 1,569 5 565,805 ,167 

Com base em média aparada 5,619 5 593 ,000 

37. Os procedimentos na instituição 
asseguram que as decisões são 

tomadas sem favorecimentos 

pessoais. 

Com base em média ,530 5 593 ,754 

Com base em mediana ,368 5 593 ,871 

Com base em mediana e com df ajustado ,368 5 454,291 ,871 

Com base em média aparada ,526 5 593 ,757 

38. O serviço é distribuído 

igualitariamente. 

Com base em média 1,445 5 593 ,206 

Com base em mediana ,706 5 593 ,619 

Com base em mediana e com df ajustado ,706 5 590,044 ,619 

Com base em média aparada 1,577 5 593 ,165 

39.Mediante as condições de 

trabalho que me são 
proporcionadas, considero justas as 

tarefas que me são atribuídas. 

Com base em média ,232 5 593 ,948 

Com base em mediana ,180 5 593 ,970 

Com base em mediana e com df ajustado ,180 5 590,725 ,970 

Com base em média aparada ,238 5 593 ,946 

40. Fui orientado/ambientado ao 
ingressar na instituição. 

Com base em média 2,496 5 593 ,030 

Com base em mediana 1,075 5 593 ,373 

Com base em mediana e com df ajustado 1,075 5 588,040 ,373 
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Com base em média aparada 2,611 5 593 ,024 

41. Classifico o nível de 
companheirismo e integração 

adequado. 

Com base em média 3,630 5 593 ,003 

Com base em mediana 1,131 5 593 ,343 

Com base em mediana e com df ajustado 1,131 5 586,579 ,343 

Com base em média aparada 3,736 5 593 ,002 

42. Entre os servidores predomina 

uma atmosfera de amizade e 
harmonia. 

Com base em média 1,111 5 593 ,353 

Com base em mediana ,437 5 593 ,823 

Com base em mediana e com df ajustado ,437 5 587,336 ,823 

Com base em média aparada 1,113 5 593 ,352 

43. Na instituição existem boas 

relações humanas entre a 

administração e os servidores. 

Com base em média 3,763 5 593 ,002 

Com base em mediana 1,883 5 593 ,095 

Com base em mediana e com df ajustado 1,883 5 589,144 ,095 

Com base em média aparada 4,004 5 593 ,001 

44. O comportamento gerencial na 
instituição é caracterizado pelo 

diálogo. 

Com base em média 5,790 5 593 ,000 

Com base em mediana 2,234 5 593 ,050 

Com base em mediana e com df ajustado 2,234 5 579,084 ,050 

Com base em média aparada 6,162 5 593 ,000 

45. No meu setor é comum o 

conflito no ambiente de trabalho. 

Com base em média 6,671 5 593 ,000 

Com base em mediana 2,588 5 593 ,025 

Com base em mediana e com df ajustado 2,588 5 582,757 ,025 

Com base em média aparada 6,043 5 593 ,000 

46. Há confiança entre os colegas 
no meu setor. 

Com base em média 3,779 5 593 ,002 

Com base em mediana 1,535 5 593 ,177 

Com base em mediana e com df ajustado 1,535 5 566,704 ,177 

Com base em média aparada 2,770 5 593 ,017 

47. O relacionamento no meu setor 
de trabalho entre servidores e a 

chefia é adequado. 

Com base em média 4,976 5 593 ,000 

Com base em mediana 2,366 5 593 ,038 

Com base em mediana e com df ajustado 2,366 5 548,604 ,039 

Com base em média aparada 3,638 5 593 ,003 

48. Minha chefia delega a execução 
das tarefas conforme competência 

de cada servidor. 

Com base em média 2,660 5 593 ,022 

Com base em mediana 1,190 5 593 ,313 

Com base em mediana e com df ajustado 1,190 5 588,004 ,313 

Com base em média aparada 2,571 5 593 ,026 

49. Recebo acompanhamento de 

meu superior para o 
desenvolvimento de meu trabalho. 

Com base em média 1,071 5 593 ,375 

Com base em mediana ,459 5 593 ,807 

Com base em mediana e com df ajustado ,459 5 588,254 ,807 

Com base em média aparada 1,007 5 593 ,413 

50. Meu chefe discute e troca ideias 
com o grupo de trabalho. 

Com base em média 2,030 5 593 ,073 

Com base em mediana ,769 5 593 ,573 

Com base em mediana e com df ajustado ,769 5 581,667 ,573 

Com base em média aparada 2,147 5 593 ,058 

51. Meu chefe é competente e 
conhece a fundo as atividades do 

setor. 

Com base em média 2,214 5 593 ,051 

Com base em mediana ,909 5 593 ,475 

Com base em mediana e com df ajustado ,909 5 561,449 ,475 

Com base em média aparada 2,002 5 593 ,077 

52. Considero motivadoras as 
atividades que exerço, as condições 

de trabalho oferecidas e meu 

salário. 

Com base em média 3,704 5 593 ,003 

Com base em mediana 1,602 5 593 ,157 

Com base em mediana e com df ajustado 1,602 5 576,911 ,157 

Com base em média aparada 4,184 5 593 ,001 

53. O prestígio que desfruto na 

organização pelo trabalho que 

executo é alto. 

Com base em média 1,024 5 593 ,403 

Com base em mediana 1,011 5 593 ,410 

Com base em mediana e com df ajustado 1,011 5 507,231 ,411 

Com base em média aparada 1,063 5 593 ,380 

54. Com frequência sou chamado a 
dar contribuição em assuntos 

importantes. 

Com base em média ,602 5 593 ,698 

Com base em mediana ,984 5 593 ,426 

Com base em mediana e com df ajustado ,984 5 549,524 ,427 

Com base em média aparada ,598 5 593 ,701 

55. Tenho expectativa de ascender 

profissionalmente na instituição. 

Com base em média ,930 5 593 ,461 

Com base em mediana ,857 5 593 ,510 

Com base em mediana e com df ajustado ,857 5 569,347 ,510 

Com base em média aparada ,946 5 593 ,450 

56. Estou satisfeito com o meu setor 
de trabalho. 

Com base em média 2,031 5 593 ,073 

Com base em mediana ,941 5 593 ,454 

Com base em mediana e com df ajustado ,941 5 585,054 ,454 

Com base em média aparada 1,794 5 593 ,112 
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Teste de Homogeneidade de Variâncias- Carreira 

 

Estatística de 

Levene df1 df2 Sig. 

1. A quantidade de pessoal técnico 

administrativo e docentes em 
relação às necessidades do serviço é 

adequado. 

Com base em média 2,034 1 598 ,154 

Com base em mediana 4,572 1 598 ,033 

Com base em mediana e com df ajustado 4,572 1 596,147 ,033 

Com base em média aparada 3,336 1 598 ,068 

2. A temperatura ambiente no meu 

setor de trabalho é confortável. 

Com base em média 7,943 1 598 ,005 

Com base em mediana 4,091 1 598 ,044 

Com base em mediana e com df ajustado 4,091 1 537,076 ,044 

Com base em média aparada 5,067 1 598 ,025 

3. O espaço físico para a realização 

das atividades é satisfatório. 

Com base em média 3,954 1 598 ,047 

Com base em mediana 3,643 1 598 ,057 

Com base em mediana e com df ajustado 3,643 1 590,788 ,057 

Com base em média aparada 5,820 1 598 ,016 

4. O nível de iluminação é 

suficiente para executar as 

atividades. 

Com base em média 29,198 1 598 ,000 

Com base em mediana 14,664 1 598 ,000 

Com base em mediana e com df ajustado 14,664 1 577,950 ,000 

Com base em média aparada 24,078 1 598 ,000 

5. O mobiliário (móveis,  

equipamentos e instrumentos) 

existente no local de trabalho é 
adequado. 

Com base em média 41,284 1 598 ,000 

Com base em mediana 10,446 1 598 ,001 

Com base em mediana e com df ajustado 10,446 1 573,738 ,001 

Com base em média aparada 34,490 1 598 ,000 

6. O trabalho que realizo não coloca 

em risco a minha segurança física. 

Com base em média 4,163 1 598 ,042 

Com base em mediana ,245 1 598 ,621 

Com base em mediana e com df ajustado ,245 1 591,443 ,621 

Com base em média aparada 3,144 1 598 ,077 

7. O barulho existente no ambiente 

não afeta o desenvolvimento das 

atividades. 

Com base em média 3,679 1 598 ,056 

Com base em mediana 2,513 1 598 ,113 

Com base em mediana e com df ajustado 2,513 1 596,465 ,113 

Com base em média aparada 4,526 1 598 ,034 

8. A limpeza do ambiente de 

trabalho é satisfatória. 

Com base em média 25,483 1 598 ,000 

Com base em mediana 14,200 1 598 ,000 

Com base em mediana e com df ajustado 14,200 1 546,708 ,000 

Com base em média aparada 26,896 1 598 ,000 

9. Os recursos tecnológicos 
(equipamentos e softwares) são 

adequados e facilitam o 

desenvolvimento das atividades. 

Com base em média 1,205 1 598 ,273 

Com base em mediana ,056 1 598 ,814 

Com base em mediana e com df ajustado ,056 1 595,659 ,814 

Com base em média aparada 2,253 1 598 ,134 

10. O funcionamento, as tarefas e as 

responsabilidades de cada um são 

claras na instituição. 

Com base em média 1,560 1 598 ,212 

Com base em mediana 6,233 1 598 ,013 

Com base em mediana e com df ajustado 6,233 1 408,900 ,013 

Com base em média aparada 1,707 1 598 ,192 

11. Às vezes trabalhamos de 

maneira desorganizada e sem 

planejamento. 

Com base em média ,596 1 598 ,440 

Com base em mediana ,272 1 598 ,602 

Com base em mediana e com df ajustado ,272 1 597,173 ,602 

Com base em média aparada ,702 1 598 ,402 

12. Os gestores atuais preferem 

reunir as pessoas mais adequadas 

para fazer um trabalho, mesmo que 
isso signifique mudá-las de suas 

posições habituais. 

Com base em média 6,234 1 598 ,013 

Com base em mediana 4,707 1 598 ,030 

Com base em mediana e com df ajustado 4,707 1 597,840 ,030 

Com base em média aparada 6,414 1 598 ,012 

13. Tenho liberdade para dizer o 
que penso sobre o trabalho. 

Com base em média ,776 1 598 ,379 

Com base em mediana ,090 1 598 ,765 

Com base em mediana e com df ajustado ,090 1 594,813 ,765 

Com base em média aparada ,778 1 598 ,378 

14. Tenho a possibilidade de ser 

criativo no meu trabalho. 

Com base em média 5,246 1 598 ,022 

Com base em mediana ,214 1 598 ,644 

Com base em mediana e com df ajustado ,214 1 587,959 ,644 

Com base em média aparada 2,644 1 598 ,104 

15. As normas para execução das 
tarefas são rígidas e existe 

fiscalização do desempenho. 

Com base em média 1,170 1 598 ,280 

Com base em mediana ,947 1 598 ,331 

Com base em mediana e com df ajustado ,947 1 489,083 ,331 
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Com base em média aparada 1,282 1 598 ,258 

16. As tarefas são repetitivas. 

Com base em média ,535 1 598 ,465 

Com base em mediana ,818 1 598 ,366 

Com base em mediana e com df ajustado ,818 1 591,181 ,366 

Com base em média aparada 1,062 1 598 ,303 

17. Disponho de tempo para 

executar o meu trabalho com zelo. 

Com base em média ,117 1 598 ,732 

Com base em mediana ,046 1 598 ,831 

Com base em mediana e com df ajustado ,046 1 595,656 ,831 

Com base em média aparada ,007 1 598 ,932 

18. Posso executar o meu trabalho 

sem pressão. 

Com base em média 1,107 1 598 ,293 

Com base em mediana ,002 1 598 ,963 

Com base em mediana e com df ajustado ,002 1 597,850 ,963 

Com base em média aparada ,980 1 598 ,323 

19. Recebo feedback dos superiores 

hierárquicos. 

Com base em média ,045 1 598 ,833 

Com base em mediana ,073 1 598 ,787 

Com base em mediana e com df ajustado ,073 1 459,742 ,787 

Com base em média aparada ,041 1 598 ,840 

20. Quando tomam decisões sobre o 
meu trabalho, os meus superiores 

discutem comigo as implicações 

dessas decisões. 

Com base em média ,020 1 598 ,889 

Com base em mediana ,024 1 598 ,877 

Com base em mediana e com df ajustado ,024 1 597,693 ,877 

Com base em média aparada ,019 1 598 ,890 

21. Minha liberdade de ação no 

desempenho de minhas atribuições 

é alta. 

Com base em média 2,115 1 598 ,146 

Com base em mediana ,449 1 598 ,503 

Com base em mediana e com df ajustado ,449 1 592,270 ,503 

Com base em média aparada 2,344 1 598 ,126 

22. Estou orgulhoso de pertencer a 

este instituto. 

Com base em média 3,328 1 598 ,069 

Com base em mediana 7,760 1 598 ,006 

Com base em mediana e com df ajustado 7,760 1 592,680 ,006 

Com base em média aparada 5,680 1 598 ,017 

23. Disfruto de prestígio na 
comunidade externa por trabalhar 

na instituição. 

Com base em média 4,516 1 598 ,034 

Com base em mediana 1,679 1 598 ,196 

Com base em mediana e com df ajustado 1,679 1 591,591 ,196 

Com base em média aparada 1,672 1 598 ,196 

24. Vejo a instituição como uma 

organização humanizada. 

Com base em média 8,515 1 598 ,004 

Com base em mediana 3,846 1 598 ,050 

Com base em mediana e com df ajustado 3,846 1 593,483 ,050 

Com base em média aparada 9,443 1 598 ,002 

25. Vejo a instituição como uma 
organização moderna e desafiante. 

Com base em média 5,755 1 598 ,017 

Com base em mediana 1,822 1 598 ,178 

Com base em mediana e com df ajustado 1,822 1 593,668 ,178 

Com base em média aparada 6,462 1 598 ,011 

26. O tempo de trabalho que passo 

na instituição me faz feliz. 

Com base em média 2,990 1 598 ,084 

Com base em mediana ,724 1 598 ,395 

Com base em mediana e com df ajustado ,724 1 586,443 ,395 

Com base em média aparada 3,602 1 598 ,058 

27. Eu levo trabalho para executar 

em casa. 

Com base em média 106,106 1 598 ,000 

Com base em mediana 84,636 1 598 ,000 

Com base em mediana e com df ajustado 84,636 1 447,149 ,000 

Com base em média aparada 108,120 1 598 ,000 

28. A jornada de trabalho é tão 

extensa que por vezes me sinto 
obrigado a resolver assuntos 

pessoais durante meu expediente. 

Com base em média 16,602 1 598 ,000 

Com base em mediana 13,937 1 598 ,000 

Com base em mediana e com df ajustado 13,937 1 596,500 ,000 

Com base em média aparada 16,869 1 598 ,000 

29. No meu trabalho eu tenho um 

horário de expediente flexível. 

Com base em média 23,590 1 598 ,000 

Com base em mediana 16,273 1 598 ,000 

Com base em mediana e com df ajustado 16,273 1 589,755 ,000 

Com base em média aparada 25,222 1 598 ,000 

30. As oportunidades de 

crescimento profissional são iguais 
para todos. 

Com base em média 17,775 1 598 ,000 

Com base em mediana 10,639 1 598 ,001 

Com base em mediana e com df ajustado 10,639 1 597,699 ,001 

Com base em média aparada 18,054 1 598 ,000 

31. Falta apoio das chefias para o 
meu desenvolvimento profissional. 

Com base em média ,552 1 598 ,458 

Com base em mediana ,195 1 598 ,659 

Com base em mediana e com df ajustado ,195 1 597,996 ,659 

Com base em média aparada ,529 1 598 ,467 
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32. O sistema de capacitação da 

instituição satisfaz as necessidades 

de formação e aperfeiçoamento, 
gerando maior satisfação para o 

trabalho. 

Com base em média 2,961 1 598 ,086 

Com base em mediana 2,695 1 598 ,101 

Com base em mediana e com df ajustado 2,695 1 469,640 ,101 

Com base em média aparada 3,012 1 598 ,083 

33. O processo de avaliação de 

desempenho na instituição favorece 
mais os aspectos pessoais do que os 

aspectos profissionais. 

Com base em média 4,167 1 598 ,042 

Com base em mediana 5,042 1 598 ,025 

Com base em mediana e com df ajustado 5,042 1 597,888 ,025 

Com base em média aparada 4,061 1 598 ,044 

34. Em meu setor, as pessoas 
tendem a reconhecer a competência 

profissional dos colegas. 

Com base em média ,051 1 598 ,822 

Com base em mediana ,328 1 598 ,567 

Com base em mediana e com df ajustado ,328 1 597,200 ,567 

Com base em média aparada ,154 1 598 ,695 

35. Considero que os riscos 

assumidos nas decisões do trabalho 

que realizo contribuem diretamente 
para o desenvolvimento pessoal e 

institucional. 

Com base em média ,115 1 598 ,735 

Com base em mediana ,128 1 598 ,721 

Com base em mediana e com df ajustado ,128 1 593,037 ,721 

Com base em média aparada ,036 1 598 ,849 

36.  Considero que o mercado de 

trabalho e as atividades que executo 
são equivalentes a minha 

remuneração e benefícios. 

Com base em média 19,450 1 598 ,000 

Com base em mediana 3,989 1 598 ,046 

Com base em mediana e com df ajustado 3,989 1 571,999 ,046 

Com base em média aparada 21,258 1 598 ,000 

37. Os procedimentos na instituição 

asseguram que as decisões são 

tomadas sem favorecimentos 
pessoais. 

Com base em média 3,945 1 598 ,047 

Com base em mediana 3,424 1 598 ,065 

Com base em mediana e com df ajustado 3,424 1 597,967 ,065 

Com base em média aparada 3,999 1 598 ,046 

38. O serviço é distribuído 

igualitariamente. 

Com base em média ,003 1 598 ,956 

Com base em mediana ,086 1 598 ,770 

Com base em mediana e com df ajustado ,086 1 597,859 ,770 

Com base em média aparada ,000 1 598 ,992 

39.Mediante as condições de 

trabalho que me são 
proporcionadas, considero justas as 

tarefas que me são atribuídas. 

Com base em média 11,892 1 598 ,001 

Com base em mediana 5,009 1 598 ,026 

Com base em mediana e com df ajustado 5,009 1 591,199 ,026 

Com base em média aparada 12,082 1 598 ,001 

40. Fui orientado/ambientado ao 

ingressar na instituição. 

Com base em média 16,673 1 598 ,000 

Com base em mediana 25,556 1 598 ,000 

Com base em mediana e com df ajustado 25,556 1 459,475 ,000 

Com base em média aparada 17,901 1 598 ,000 

41. Classifico o nível de 

companheirismo e integração 
adequado. 

Com base em média ,210 1 598 ,647 

Com base em mediana ,033 1 598 ,856 

Com base em mediana e com df ajustado ,033 1 597,173 ,856 

Com base em média aparada ,214 1 598 ,644 

42. Entre os servidores predomina 

uma atmosfera de amizade e 

harmonia. 

Com base em média 1,194 1 598 ,275 

Com base em mediana 3,240 1 598 ,072 

Com base em mediana e com df ajustado 3,240 1 523,959 ,072 

Com base em média aparada 1,292 1 598 ,256 

43. Na instituição existem boas 

relações humanas entre a 

administração e os servidores. 

Com base em média 4,956 1 598 ,026 

Com base em mediana 1,647 1 598 ,200 

Com base em mediana e com df ajustado 1,647 1 592,732 ,200 

Com base em média aparada 5,125 1 598 ,024 

44. O comportamento gerencial na 

instituição é caracterizado pelo 
diálogo. 

Com base em média ,683 1 598 ,409 

Com base em mediana 1,704 1 598 ,192 

Com base em mediana e com df ajustado 1,704 1 597,124 ,192 

Com base em média aparada ,869 1 598 ,351 

45. No meu setor é comum o 

conflito no ambiente de trabalho. 

Com base em média 2,830 1 598 ,093 

Com base em mediana 5,782 1 598 ,016 

Com base em mediana e com df ajustado 5,782 1 597,890 ,016 

Com base em média aparada 3,984 1 598 ,046 

46. Há confiança entre os colegas 
no meu setor. 

Com base em média ,002 1 598 ,963 

Com base em mediana ,272 1 598 ,602 

Com base em mediana e com df ajustado ,272 1 597,957 ,602 

Com base em média aparada ,101 1 598 ,751 

47. O relacionamento no meu setor 

de trabalho entre servidores e a 

chefia é adequado. 

Com base em média ,716 1 598 ,398 

Com base em mediana ,023 1 598 ,881 

Com base em mediana e com df ajustado ,023 1 597,006 ,881 
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Com base em média aparada ,515 1 598 ,473 

48. Minha chefia delega a execução 
das tarefas conforme competência 

de cada servidor. 

Com base em média ,045 1 598 ,832 

Com base em mediana ,087 1 598 ,768 

Com base em mediana e com df ajustado ,087 1 597,865 ,768 

Com base em média aparada ,004 1 598 ,952 

49. Recebo acompanhamento de 

meu superior para o 
desenvolvimento de meu trabalho. 

Com base em média ,166 1 598 ,684 

Com base em mediana ,009 1 598 ,923 

Com base em mediana e com df ajustado ,009 1 594,267 ,923 

Com base em média aparada ,254 1 598 ,614 

50. Meu chefe discute e troca ideias 

com o grupo de trabalho. 

Com base em média 5,867 1 598 ,016 

Com base em mediana 2,059 1 598 ,152 

Com base em mediana e com df ajustado 2,059 1 592,890 ,152 

Com base em média aparada 6,638 1 598 ,010 

51. Meu chefe é competente e 
conhece a fundo as atividades do 

setor. 

Com base em média ,730 1 598 ,393 

Com base em mediana ,176 1 598 ,675 

Com base em mediana e com df ajustado ,176 1 596,920 ,675 

Com base em média aparada ,906 1 598 ,342 

52. Considero motivadoras as 
atividades que exerço, as condições 

de trabalho oferecidas e meu 

salário. 

Com base em média 13,839 1 598 ,000 

Com base em mediana 4,613 1 598 ,032 

Com base em mediana e com df ajustado 4,613 1 582,474 ,032 

Com base em média aparada 16,032 1 598 ,000 

53. O prestígio que desfruto na 

organização pelo trabalho que 

executo é alto. 

Com base em média 3,262 1 598 ,071 

Com base em mediana 6,477 1 598 ,011 

Com base em mediana e com df ajustado 6,477 1 543,544 ,011 

Com base em média aparada 4,011 1 598 ,046 

54. Com frequência sou chamado a 
dar contribuição em assuntos 

importantes. 

Com base em média 3,332 1 598 ,068 

Com base em mediana 1,951 1 598 ,163 

Com base em mediana e com df ajustado 1,951 1 597,454 ,163 

Com base em média aparada 3,495 1 598 ,062 

55. Tenho expectativa de ascender 

profissionalmente na instituição. 

Com base em média 15,908 1 598 ,000 

Com base em mediana 11,362 1 598 ,001 

Com base em mediana e com df ajustado 11,362 1 561,410 ,001 

Com base em média aparada 19,968 1 598 ,000 

56. Estou satisfeito com o meu setor 

de trabalho. 

Com base em média ,202 1 598 ,653 

Com base em mediana ,028 1 598 ,868 

Com base em mediana e com df ajustado ,028 1 595,122 ,868 

Com base em média aparada ,353 1 598 ,553 

 

 

Teste de Homogeneidade de Variâncias- Tempo de serviço 

 

Estatística de 

Levene df1 df2 Sig. 

1. A quantidade de pessoal técnico 

administrativo e docentes em 
relação às necessidades do serviço é 

adequado. 

Com base em média 1,877 2 584 ,154 

Com base em mediana ,562 2 584 ,570 

Com base em mediana e com df ajustado ,562 2 573,417 ,570 

Com base em média aparada 1,868 2 584 ,155 

2. A temperatura ambiente no meu 

setor de trabalho é confortável. 

Com base em média 3,383 2 584 ,035 

Com base em mediana 3,959 2 584 ,020 

Com base em mediana e com df ajustado 3,959 2 581,998 ,020 

Com base em média aparada 2,357 2 584 ,096 

3. O espaço físico para a realização 

das atividades é satisfatório. 

Com base em média 12,534 2 584 ,000 

Com base em mediana 4,829 2 584 ,008 

Com base em mediana e com df ajustado 4,829 2 575,030 ,008 

Com base em média aparada 11,918 2 584 ,000 

4. O nível de iluminação é 

suficiente para executar as 
atividades. 

Com base em média 1,215 2 584 ,298 

Com base em mediana 1,970 2 584 ,140 

Com base em mediana e com df ajustado 1,970 2 582,822 ,140 

Com base em média aparada 1,207 2 584 ,300 

5. O mobiliário (móveis,  

equipamentos e instrumentos) 
existente no local de trabalho é 

adequado. 

Com base em média 3,311 2 584 ,037 

Com base em mediana 1,785 2 584 ,169 

Com base em mediana e com df ajustado 1,785 2 577,512 ,169 

Com base em média aparada 2,379 2 584 ,094 

6. O trabalho que realizo não coloca 
em risco a minha segurança física. 

Com base em média 1,713 2 584 ,181 

Com base em mediana 1,876 2 584 ,154 

Com base em mediana e com df ajustado 1,876 2 555,619 ,154 
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Com base em média aparada 1,391 2 584 ,250 

7. O barulho existente no ambiente 
não afeta o desenvolvimento das 

atividades. 

Com base em média 3,757 2 584 ,024 

Com base em mediana 1,574 2 584 ,208 

Com base em mediana e com df ajustado 1,574 2 582,701 ,208 

Com base em média aparada 4,185 2 584 ,016 

8. A limpeza do ambiente de 

trabalho é satisfatória. 

Com base em média ,631 2 584 ,533 

Com base em mediana ,037 2 584 ,964 

Com base em mediana e com df ajustado ,037 2 578,853 ,964 

Com base em média aparada ,391 2 584 ,677 

9. Os recursos tecnológicos 

(equipamentos e softwares) são 

adequados e facilitam o 

desenvolvimento das atividades. 

Com base em média 5,297 2 584 ,005 

Com base em mediana 2,092 2 584 ,124 

Com base em mediana e com df ajustado 2,092 2 582,191 ,124 

Com base em média aparada 4,603 2 584 ,010 

10. O funcionamento, as tarefas e as 
responsabilidades de cada um são 

claras na instituição. 

Com base em média 2,809 2 584 ,061 

Com base em mediana 1,122 2 584 ,326 

Com base em mediana e com df ajustado 1,122 2 574,162 ,326 

Com base em média aparada 2,912 2 584 ,055 

11. Às vezes trabalhamos de 

maneira desorganizada e sem 
planejamento. 

Com base em média ,794 2 584 ,453 

Com base em mediana ,624 2 584 ,536 

Com base em mediana e com df ajustado ,624 2 580,965 ,536 

Com base em média aparada 1,072 2 584 ,343 

12. Os gestores atuais preferem 
reunir as pessoas mais adequadas 

para fazer um trabalho, mesmo que 

isso signifique mudá-las de suas 
posições habituais. 

Com base em média 13,467 2 584 ,000 

Com base em mediana 11,214 2 584 ,000 

Com base em mediana e com df ajustado 11,214 2 583,799 ,000 

Com base em média aparada 13,699 2 584 ,000 

13. Tenho liberdade para dizer o 

que penso sobre o trabalho. 

Com base em média 11,184 2 584 ,000 

Com base em mediana 4,512 2 584 ,011 

Com base em mediana e com df ajustado 4,512 2 531,760 ,011 

Com base em média aparada 11,871 2 584 ,000 

14. Tenho a possibilidade de ser 

criativo no meu trabalho. 

Com base em média ,262 2 584 ,769 

Com base em mediana ,101 2 584 ,904 

Com base em mediana e com df ajustado ,101 2 567,044 ,904 

Com base em média aparada ,235 2 584 ,790 

15. As normas para execução das 

tarefas são rígidas e existe 

fiscalização do desempenho. 

Com base em média 2,454 2 584 ,087 

Com base em mediana 1,992 2 584 ,137 

Com base em mediana e com df ajustado 1,992 2 574,046 ,137 

Com base em média aparada 2,467 2 584 ,086 

16. As tarefas são repetitivas. 

Com base em média 2,954 2 584 ,053 

Com base em mediana 2,691 2 584 ,069 

Com base em mediana e com df ajustado 2,691 2 582,181 ,069 

Com base em média aparada 3,448 2 584 ,032 

17. Disponho de tempo para 

executar o meu trabalho com zelo. 

Com base em média 8,046 2 584 ,000 

Com base em mediana 2,538 2 584 ,080 

Com base em mediana e com df ajustado 2,538 2 580,321 ,080 

Com base em média aparada 7,742 2 584 ,000 

18. Posso executar o meu trabalho 
sem pressão. 

Com base em média 6,321 2 584 ,002 

Com base em mediana 7,571 2 584 ,001 

Com base em mediana e com df ajustado 7,571 2 455,734 ,001 

Com base em média aparada 6,559 2 584 ,002 

19. Recebo feedback dos superiores 

hierárquicos. 

Com base em média 1,965 2 584 ,141 

Com base em mediana 1,267 2 584 ,282 

Com base em mediana e com df ajustado 1,267 2 581,507 ,282 

Com base em média aparada 1,996 2 584 ,137 

20. Quando tomam decisões sobre o 
meu trabalho, os meus superiores 

discutem comigo as implicações 
dessas decisões. 

Com base em média 1,991 2 584 ,137 

Com base em mediana 1,509 2 584 ,222 

Com base em mediana e com df ajustado 1,509 2 577,761 ,222 

Com base em média aparada 2,029 2 584 ,132 

21. Minha liberdade de ação no 

desempenho de minhas atribuições 
é alta. 

Com base em média 2,274 2 584 ,104 

Com base em mediana 1,800 2 584 ,166 

Com base em mediana e com df ajustado 1,800 2 578,815 ,166 

Com base em média aparada 2,963 2 584 ,052 

22. Estou orgulhoso de pertencer a 

este instituto. 

Com base em média 3,939 2 584 ,020 

Com base em mediana 4,393 2 584 ,013 

Com base em mediana e com df ajustado 4,393 2 567,722 ,013 
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Com base em média aparada 4,988 2 584 ,007 

23. Disfruto de prestígio na 
comunidade externa por trabalhar 

na instituição. 

Com base em média ,558 2 584 ,573 

Com base em mediana ,259 2 584 ,772 

Com base em mediana e com df ajustado ,259 2 581,092 ,772 

Com base em média aparada ,337 2 584 ,714 

24. Vejo a instituição como uma 

organização humanizada. 

Com base em média 13,281 2 584 ,000 

Com base em mediana 6,297 2 584 ,002 

Com base em mediana e com df ajustado 6,297 2 560,890 ,002 

Com base em média aparada 14,799 2 584 ,000 

25. Vejo a instituição como uma 

organização moderna e desafiante. 

Com base em média 5,033 2 584 ,007 

Com base em mediana 1,088 2 584 ,338 

Com base em mediana e com df ajustado 1,088 2 568,771 ,338 

Com base em média aparada 5,659 2 584 ,004 

26. O tempo de trabalho que passo 

na instituição me faz feliz. 

Com base em média 9,613 2 584 ,000 

Com base em mediana 5,835 2 584 ,003 

Com base em mediana e com df ajustado 5,835 2 575,502 ,003 

Com base em média aparada 10,766 2 584 ,000 

27. Eu levo trabalho para executar 

em casa. 

Com base em média ,066 2 584 ,936 

Com base em mediana ,034 2 584 ,966 

Com base em mediana e com df ajustado ,034 2 582,957 ,966 

Com base em média aparada ,017 2 584 ,984 

28. A jornada de trabalho é tão 

extensa que por vezes me sinto 
obrigado a resolver assuntos 

pessoais durante meu expediente. 

Com base em média ,045 2 584 ,956 

Com base em mediana ,069 2 584 ,934 

Com base em mediana e com df ajustado ,069 2 566,543 ,934 

Com base em média aparada ,033 2 584 ,968 

29. No meu trabalho eu tenho um 

horário de expediente flexível. 

Com base em média 2,585 2 584 ,076 

Com base em mediana 1,137 2 584 ,321 

Com base em mediana e com df ajustado 1,137 2 578,563 ,321 

Com base em média aparada 2,724 2 584 ,066 

30. As oportunidades de 
crescimento profissional são iguais 

para todos. 

Com base em média 3,273 2 584 ,039 

Com base em mediana 1,887 2 584 ,153 

Com base em mediana e com df ajustado 1,887 2 582,700 ,153 

Com base em média aparada 3,304 2 584 ,037 

31. Falta apoio das chefias para o 

meu desenvolvimento profissional. 

Com base em média 2,694 2 584 ,068 

Com base em mediana 2,853 2 584 ,058 

Com base em mediana e com df ajustado 2,853 2 581,619 ,058 

Com base em média aparada 2,962 2 584 ,053 

32. O sistema de capacitação da 

instituição satisfaz as necessidades 
de formação e aperfeiçoamento, 

gerando maior satisfação para o 

trabalho. 

Com base em média 5,137 2 584 ,006 

Com base em mediana 3,433 2 584 ,033 

Com base em mediana e com df ajustado 3,433 2 468,280 ,033 

Com base em média aparada 5,224 2 584 ,006 

33. O processo de avaliação de 
desempenho na instituição favorece 

mais os aspectos pessoais do que os 

aspectos profissionais. 

Com base em média 5,039 2 584 ,007 

Com base em mediana 5,434 2 584 ,005 

Com base em mediana e com df ajustado 5,434 2 582,456 ,005 

Com base em média aparada 4,987 2 584 ,007 

34. Em meu setor, as pessoas 

tendem a reconhecer a competência 

profissional dos colegas. 

Com base em média 2,272 2 584 ,104 

Com base em mediana ,771 2 584 ,463 

Com base em mediana e com df ajustado ,771 2 571,040 ,463 

Com base em média aparada 2,224 2 584 ,109 

35. Considero que os riscos 

assumidos nas decisões do trabalho 
que realizo contribuem diretamente 

para o desenvolvimento pessoal e 

institucional. 

Com base em média 2,804 2 584 ,061 

Com base em mediana 2,470 2 584 ,085 

Com base em mediana e com df ajustado 2,470 2 570,781 ,086 

Com base em média aparada 1,894 2 584 ,151 

36.  Considero que o mercado de 
trabalho e as atividades que executo 

são equivalentes a minha 

remuneração e benefícios. 

Com base em média ,169 2 584 ,844 

Com base em mediana ,288 2 584 ,750 

Com base em mediana e com df ajustado ,288 2 581,465 ,750 

Com base em média aparada ,155 2 584 ,856 

37. Os procedimentos na instituição 

asseguram que as decisões são 
tomadas sem favorecimentos 

pessoais. 

Com base em média 3,963 2 584 ,020 

Com base em mediana 3,811 2 584 ,023 

Com base em mediana e com df ajustado 3,811 2 577,863 ,023 

Com base em média aparada 3,971 2 584 ,019 

38. O serviço é distribuído 

igualitariamente. 

Com base em média ,301 2 584 ,740 

Com base em mediana ,039 2 584 ,962 



227 

 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração 
 

  

___________________________________________________________________________ 
www.ppga.unir.br/    ppga@unir.br      /   Tel (69) 2182-2246 

Com base em mediana e com df ajustado ,039 2 579,303 ,962 

Com base em média aparada ,230 2 584 ,795 

39.Mediante as condições de 

trabalho que me são 
proporcionadas, considero justas as 

tarefas que me são atribuídas. 

Com base em média 3,243 2 584 ,040 

Com base em mediana 1,809 2 584 ,165 

Com base em mediana e com df ajustado 1,809 2 580,743 ,165 

Com base em média aparada 3,568 2 584 ,029 

40. Fui orientado/ambientado ao 

ingressar na instituição. 

Com base em média 2,980 2 584 ,052 

Com base em mediana 2,980 2 584 ,052 

Com base em mediana e com df ajustado 2,980 2 574,769 ,052 

Com base em média aparada 3,264 2 584 ,039 

41. Classifico o nível de 

companheirismo e integração 
adequado. 

Com base em média 2,507 2 584 ,082 

Com base em mediana 2,324 2 584 ,099 

Com base em mediana e com df ajustado 2,324 2 578,251 ,099 

Com base em média aparada 2,834 2 584 ,060 

42. Entre os servidores predomina 

uma atmosfera de amizade e 

harmonia. 

Com base em média 1,044 2 584 ,353 

Com base em mediana 1,530 2 584 ,217 

Com base em mediana e com df ajustado 1,530 2 448,384 ,218 

Com base em média aparada 1,039 2 584 ,354 

43. Na instituição existem boas 
relações humanas entre a 

administração e os servidores. 

Com base em média 2,161 2 584 ,116 

Com base em mediana 6,214 2 584 ,002 

Com base em mediana e com df ajustado 6,214 2 457,121 ,002 

Com base em média aparada 2,739 2 584 ,065 

44. O comportamento gerencial na 

instituição é caracterizado pelo 
diálogo. 

Com base em média 1,647 2 584 ,194 

Com base em mediana 2,816 2 584 ,061 

Com base em mediana e com df ajustado 2,816 2 571,115 ,061 

Com base em média aparada 1,941 2 584 ,144 

45. No meu setor é comum o 
conflito no ambiente de trabalho. 

Com base em média 4,771 2 584 ,009 

Com base em mediana 2,232 2 584 ,108 

Com base em mediana e com df ajustado 2,232 2 579,926 ,108 

Com base em média aparada 4,655 2 584 ,010 

46. Há confiança entre os colegas 

no meu setor. 

Com base em média 1,650 2 584 ,193 

Com base em mediana 1,558 2 584 ,211 

Com base em mediana e com df ajustado 1,558 2 583,598 ,211 

Com base em média aparada 1,783 2 584 ,169 

47. O relacionamento no meu setor 

de trabalho entre servidores e a 
chefia é adequado. 

Com base em média ,800 2 584 ,450 

Com base em mediana ,344 2 584 ,709 

Com base em mediana e com df ajustado ,344 2 581,427 ,709 

Com base em média aparada ,887 2 584 ,413 

48. Minha chefia delega a execução 

das tarefas conforme competência 

de cada servidor. 

Com base em média ,845 2 584 ,430 

Com base em mediana ,258 2 584 ,773 

Com base em mediana e com df ajustado ,258 2 579,243 ,773 

Com base em média aparada ,841 2 584 ,432 

49. Recebo acompanhamento de 
meu superior para o 

desenvolvimento de meu trabalho. 

Com base em média ,670 2 584 ,512 

Com base em mediana ,587 2 584 ,556 

Com base em mediana e com df ajustado ,587 2 582,197 ,556 

Com base em média aparada ,810 2 584 ,445 

50. Meu chefe discute e troca ideias 

com o grupo de trabalho. 

Com base em média 1,285 2 584 ,277 

Com base em mediana ,804 2 584 ,448 

Com base em mediana e com df ajustado ,804 2 581,743 ,448 

Com base em média aparada 1,354 2 584 ,259 

51. Meu chefe é competente e 

conhece a fundo as atividades do 

setor. 

Com base em média 1,801 2 584 ,166 

Com base em mediana ,673 2 584 ,511 

Com base em mediana e com df ajustado ,673 2 581,659 ,511 

Com base em média aparada 2,040 2 584 ,131 

52. Considero motivadoras as 

atividades que exerço, as condições 
de trabalho oferecidas e meu 

salário. 

Com base em média ,026 2 584 ,975 

Com base em mediana ,125 2 584 ,883 

Com base em mediana e com df ajustado ,125 2 582,202 ,883 

Com base em média aparada ,029 2 584 ,971 

53. O prestígio que desfruto na 
organização pelo trabalho que 

executo é alto. 

Com base em média 3,854 2 584 ,022 

Com base em mediana 2,494 2 584 ,083 

Com base em mediana e com df ajustado 2,494 2 509,046 ,084 

Com base em média aparada 3,878 2 584 ,021 

54. Com frequência sou chamado a 
dar contribuição em assuntos 

importantes. 

Com base em média 2,198 2 584 ,112 

Com base em mediana 1,742 2 584 ,176 

Com base em mediana e com df ajustado 1,742 2 583,313 ,176 
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Com base em média aparada 2,253 2 584 ,106 

55. Tenho expectativa de ascender 

profissionalmente na instituição. 

Com base em média 4,140 2 584 ,016 

Com base em mediana 3,423 2 584 ,033 

Com base em mediana e com df ajustado 3,423 2 570,007 ,033 

Com base em média aparada 4,996 2 584 ,007 

56. Estou satisfeito com o meu setor 

de trabalho. 

Com base em média 2,379 2 584 ,094 

Com base em mediana ,878 2 584 ,416 

Com base em mediana e com df ajustado ,878 2 581,288 ,416 

Com base em média aparada 2,694 2 584 ,068 

 

Resumo de Teste de Hipótese- Gênero  

 Hipótese nula Teste Sig. Decisão 

3 [3. O espaço físico para a realização das atividades é satisfatório.] é igual 

nas categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,328 Reter a 

hipótese nula. 

5 [5. O mobiliário (móveis,  equipamentos e instrumentos) existente no local 
de trabalho é adequado.] é igual nas categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,102 Reter a 
hipótese nula. 

6 [6. O trabalho que realizo não coloca em risco a minha segurança física.] é 

igual nas categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,042 Rejeitar a 

hipótese nula. 

7 [7. O barulho existente no ambiente não afeta o desenvolvimento das 
atividades.] é igual nas categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,484 Reter a 
hipótese nula. 

9 [9. Os recursos tecnológicos (equipamentos e softwares) são adequados e 

facilitam o desenvolvimento das atividades.] é igual nas categorias de 
Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,576 Reter a 

hipótese nula. 

10 [10. O funcionamento, as tarefas e as responsabilidades de cada um são 

claras na instituição.] é igual nas categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,980 Reter a 

hipótese nula. 

13 [13. Tenho liberdade para dizer o que penso sobre o trabalho.] é igual nas 
categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,025 Rejeitar a 
hipótese nula. 

14 [14. Tenho a possibilidade de ser criativo no meu trabalho.] é igual nas 

categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,014 Rejeitar a 

hipótese nula. 

15  [15. As normas para execução das tarefas são rígidas e existe fiscalização 
do desempenho.] é igual nas categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,111 Reter a 
hipótese nula. 

16 [16. As tarefas são repetitivas. ] é igual nas categorias de Genero. Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,842 Reter a 

hipótese nula. 

17 [17. Disponho de tempo para executar o meu trabalho com zelo. ] é igual 
nas categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,150 Reter a 
hipótese nula. 

18 [18. Posso executar o meu trabalho sem pressão. ] é igual nas categorias de 

Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,028 Rejeitar a 

hipótese nula. 

19  [19. Recebo feedback dos superiores hierárquicos. ] é igual nas categorias 
de Genero. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,713 Reter a 
hipótese nula. 

20 [20. Quando tomam decisões sobre o meu trabalho, os meus superiores 

discutem comigo as implicações dessas decisões. ] é igual nas categorias 

de Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,361 Reter a 

hipótese nula. 

21 [21. Minha liberdade de ação no desempenho de minhas atribuições é alta.] 

é igual nas categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,051 Reter a 

hipótese nula. 

22 [22. Estou orgulhoso de pertencer a este instituto. ] é igual nas categorias 
de Genero. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,426 Reter a 
hipótese nula. 

23 [23. Disfruto de prestígio na comunidade externa por trabalhar na 

instituição.] é igual nas categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,356 Reter a 

hipótese nula. 

24 [24. Vejo a instituição como uma organização humanizada.] é igual nas 
categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,466 Reter a 
hipótese nula. 

25 [25. Vejo a instituição como uma organização moderna e desafiante.] é 

igual nas categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,526 Reter a 

hipótese nula. 

26  [26. O tempo de trabalho que passo na instituição me faz feliz.] é igual nas 
categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,776 Reter a 
hipótese nula. 

27 [27. Eu levo trabalho para executar em casa.] é igual nas categorias de 

Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,058 Reter a 

hipótese nula. 

28 [28. A jornada de trabalho é tão extensa que por vezes me sinto obrigado a 
resolver assuntos pessoais durante meu expediente.] é igual nas categorias 

de Genero. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,791 Reter a 
hipótese nula. 

30 [30. As oportunidades de crescimento profissional são iguais para todos.] é 

igual nas categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,446 Reter a 

hipótese nula. 

31  [31. Falta apoio das chefias para o meu desenvolvimento profissional.] é 

igual nas categorias de Gênero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,052 Reter a 

hipótese nula. 

32  [32. O sistema de capacitação da instituição satisfaz as necessidades de 

formação e aperfeiçoamento, gerando maior satisfação para o trabalho.] é 
igual nas categorias de Gênero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,472 Reter a 

hipótese nula. 
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34  [34. Em meu setor, as pessoas tendem a reconhecer a competência 

profissional dos colegas.] é igual nas categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,869 Reter a 

hipótese nula. 

36  [36.  Considero que o mercado de trabalho e as atividades que executo são 
equivalentes a minha remuneração e benefícios.] é igual nas categorias de 

Genero. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,967 Reter a 
hipótese nula. 

37 [37. Os procedimentos na instituição asseguram que as decisões são 

tomadas sem favorecimentos pessoais.] é igual nas categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,723 Reter a 

hipótese nula. 

38 [38. O serviço é distribuído igualitariamente.] é igual nas categorias de 

Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,534 Reter a 

hipótese nula. 

39 [39.Mediante as condições de trabalho que me são proporcionadas, 

considero justas as tarefas que me são atribuídas.] é igual nas categorias de 
Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,085 Reter a 

hipótese nula. 

41 [41. Classifico o nível de companheirismo e integração adequado.] é igual 

nas categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,647 Reter a 

hipótese nula. 

42 [42. Entre os servidores predomina uma atmosfera de amizade e 
harmonia.] é igual nas categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,790 Reter a 
hipótese nula. 

43 [43. Na instituição existem boas relações humanas entre a administração e 

os servidores.] é igual nas categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,688 Reter a 

hipótese nula. 

44 [44. O comportamento gerencial na instituição é caracterizado pelo 

diálogo.] é igual nas categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,823 Reter a 

hipótese nula. 

45 [45. No meu setor é comum o conflito no ambiente de trabalho.] é igual 

nas categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,002 Rejeitar a 

hipótese nula. 

46 [46. Há confiança entre os colegas no meu setor.] é igual nas categorias de 

Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,854 Reter a 

hipótese nula. 

47 [47. O relacionamento no meu setor de trabalho entre servidores e a chefia 

é adequado.] é igual nas categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,039 Rejeitar a 

hipótese nula. 

48 [48. Minha chefia delega a execução das tarefas conforme competência de 

cada servidor.] é igual nas categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,397 Reter a 

hipótese nula. 

49  [49. Recebo acompanhamento de meu superior para o desenvolvimento de 

meu trabalho.] é igual nas categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,001 Rejeitar a 

hipótese nula. 

50 [50. Meu chefe discute e troca ideias com o grupo de trabalho.] é igual nas 

categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,009 Rejeitar a 

hipótese nula. 

51  [51. Meu chefe é competente e conhece a fundo as atividades do setor.] é 

igual nas categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,003 Rejeitar a 

hipótese nula. 

52  [52. Considero motivadoras as atividades que exerço, as condições de 

trabalho oferecidas e meu salário.] é igual nas categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,073 Reter a 

hipótese nula. 

53  [53. O prestígio que desfruto na organização pelo trabalho que executo é 

alto.] é igual nas categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,006 Rejeitar a 

hipótese nula. 

54  [54. Com frequência sou chamado a dar contribuição em assuntos 

importantes.] é igual nas categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,456 Reter a 

hipótese nula. 

55  [55. Tenho expectativa de ascender profissionalmente na instituição.] é 

igual nas categorias de Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,025 Rejeitar a 

hipótese nula. 

56  [56. Estou satisfeito com o meu setor de trabalho.] é igual nas categorias 

de Genero. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,584 Reter a 

hipótese nula. 

São exibidas significâncias assintóticas. O nível de significância é ,050. 

 

 

Resumo de Teste de Hipótese- Carreira TAE e Docente 

 Hipótese nula Teste Sig. Decisão 

3 [3. O espaço físico para a realização das atividades é satisfatório.] é igual 
nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,000 Rejeitar a 
hipótese nula. 

5  [5. O mobiliário (móveis,  equipamentos e instrumentos) existente no local 

de trabalho é adequado.] é igual nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,000 Rejeitar a 

hipótese nula. 

6  [6. O trabalho que realizo não coloca em risco a minha segurança física.] é 

igual nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,008 Rejeitar a 

hipótese nula. 

7  [7. O barulho existente no ambiente não afeta o desenvolvimento das 

atividades.] é igual nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,037 Rejeitar a 

hipótese nula. 

9 [9. Os recursos tecnológicos (equipamentos e softwares) são adequados e 

facilitam o desenvolvimento das atividades.] é igual nas categorias de 

Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,000 Rejeitar a 

hipótese nula. 

10  [10. O funcionamento, as tarefas e as responsabilidades de cada um são 
claras na instituição.] é igual nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,099 Reter a 
hipótese nula. 

13  [13. Tenho liberdade para dizer o que penso sobre o trabalho.] é igual nas 

categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,501 Reter a 

hipótese nula. 
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14  [14. Tenho a possibilidade de ser criativo no meu trabalho.] é igual nas 

categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,003 Rejeitar a 

hipótese nula. 

15  [15. As normas para execução das tarefas são rígidas e existe fiscalização 
do desempenho.] é igual nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,001 Rejeitar a 
hipótese nula. 

16  [16. As tarefas são repetitivas. ] é igual nas categorias de Carreira. Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,000 Rejeitar a 

hipótese nula. 

17 [17. Disponho de tempo para executar o meu trabalho com zelo. ] é igual 
nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,005 Rejeitar a 
hipótese nula. 

18 [18. Posso executar o meu trabalho sem pressão. ] é igual nas categorias de 

Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,420 Reter a 

hipótese nula. 

19  [19. Recebo feedback dos superiores hierárquicos. ] é igual nas categorias 

de Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,473 Reter a 

hipótese nula. 

20 [20. Quando tomam decisões sobre o meu trabalho, os meus superiores 

discutem comigo as implicações dessas decisões. ] é igual nas categorias 

de Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,838 Reter a 

hipótese nula. 

21  [21. Minha liberdade de ação no desempenho de minhas atribuições é 

alta.] é igual nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,143 Reter a 

hipótese nula. 

22 [22. Estou orgulhoso de pertencer a este instituto. ] é igual nas categorias 
de Carreira. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,000 Rejeitar a 
hipótese nula. 

23  [23. Disfruto de prestígio na comunidade externa por trabalhar na 

instituição.] é igual nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,030 Rejeitar a 

hipótese nula. 

24  [24. Vejo a instituição como uma organização humanizada.] é igual nas 
categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,042 Rejeitar a 
hipótese nula. 

25  [25. Vejo a instituição como uma organização moderna e desafiante.] é 

igual nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,076 Reter a 

hipótese nula. 

26  [26. O tempo de trabalho que passo na instituição me faz feliz.] é igual nas 
categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,012 Rejeitar a 
hipótese nula. 

27  [27. Eu levo trabalho para executar em casa.] é igual nas categorias de 

Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,000 Rejeitar a 

hipótese nula. 

28  [28. A jornada de trabalho é tão extensa que por vezes me sinto obrigado a 

resolver assuntos pessoais durante meu expediente.] é igual nas categorias 

de Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,493 Reter a 

hipótese nula. 

30  [30. As oportunidades de crescimento profissional são iguais para todos.] 

é igual nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,000 Rejeitar a 

hipótese nula. 

31  [31. Falta apoio das chefias para o meu desenvolvimento profissional.] é 

igual nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,893 Reter a 

hipótese nula. 

32  [32. O sistema de capacitação da instituição satisfaz as necessidades de 

formação e aperfeiçoamento, gerando maior satisfação para o trabalho.] é 
igual nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,109 Reter a 

hipótese nula. 

34  [34. Em meu setor, as pessoas tendem a reconhecer a competência 

profissional dos colegas.] é igual nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,283 Reter a 

hipótese nula. 

36  [36.  Considero que o mercado de trabalho e as atividades que executo são 
equivalentes a minha remuneração e benefícios.] é igual nas categorias de 

Carreira. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,000 Rejeitar a 
hipótese nula. 

37  [37. Os procedimentos na instituição asseguram que as decisões são 
tomadas sem favorecimentos pessoais.] é igual nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,171 Reter a 
hipótese nula. 

38  [38. O serviço é distribuído igualitariamente.] é igual nas categorias de 

Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,834 Reter a 

hipótese nula. 

39  [39.Mediante as condições de trabalho que me são proporcionadas, 
considero justas as tarefas que me são atribuídas.] é igual nas categorias de 

Carreira. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,276 Reter a 
hipótese nula. 

41  [41. Classifico o nível de companheirismo e integração adequado.] é igual 
nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,741 Reter a 
hipótese nula. 

42  [42. Entre os servidores predomina uma atmosfera de amizade e 

harmonia.] é igual nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,232 Reter a 

hipótese nula. 

43  [43. Na instituição existem boas relações humanas entre a administração e 
os servidores.] é igual nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,211 Reter a 
hipótese nula. 

44  [44. O comportamento gerencial na instituição é caracterizado pelo 

diálogo.] é igual nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,097 Reter a 

hipótese nula. 

45  [45. No meu setor é comum o conflito no ambiente de trabalho.] é igual 
nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,006 Rejeitar a 
hipótese nula. 

46  [46. Há confiança entre os colegas no meu setor.] é igual nas categorias de 

Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,028 Rejeitar a 

hipótese nula. 

47  [47. O relacionamento no meu setor de trabalho entre servidores e a chefia 
é adequado.] é igual nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,032 Rejeitar a 
hipótese nula. 

48  [48. Minha chefia delega a execução das tarefas conforme competência de 

cada servidor.] é igual nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,062 Reter a 

hipótese nula. 
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49  [49. Recebo acompanhamento de meu superior para o desenvolvimento de 

meu trabalho.] é igual nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,158 Reter a 

hipótese nula. 

50  [50. Meu chefe discute e troca ideias com o grupo de trabalho.] é igual nas 
categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,043 Rejeitar a 
hipótese nula. 

51  [51. Meu chefe é competente e conhece a fundo as atividades do setor.] é 

igual nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,380 Reter a 

hipótese nula. 

52  [52. Considero motivadoras as atividades que exerço, as condições de 
trabalho oferecidas e meu salário.] é igual nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,000 Rejeitar a 
hipótese nula. 

53  [53. O prestígio que desfruto na organização pelo trabalho que executo é 

alto.] é igual nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,000 Rejeitar a 

hipótese nula. 

54  [54. Com frequência sou chamado a dar contribuição em assuntos 

importantes.] é igual nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,005 Rejeitar a 

hipótese nula. 

55  [55. Tenho expectativa de ascender profissionalmente na instituição.] é 

igual nas categorias de Carreira. 

Amostras Independentes de 

Teste U de Mann-Whitney 

,000 Rejeitar a 

hipótese nula. 

56  [56. Estou satisfeito com o meu setor de trabalho.] é igual nas categorias 
de Carreira. 

Amostras Independentes de 
Teste U de Mann-Whitney 

,103 Reter a 
hipótese nula. 

São exibidas significâncias assintóticas. O nível de significância é ,050. 

 

  

Resumo de Teste de Hipótese- Faixa Etária  

 Hipótese nula Teste Sig. Decisão 

3  [3. O espaço físico para a realização das atividades é satisfatório.] é igual 

nas categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,333 Reter a 

hipótese nula. 

5 [5. O mobiliário (móveis,  equipamentos e instrumentos) existente no local 
de trabalho é adequado.] é igual nas categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,264 Reter a 
hipótese nula. 

6 [6. O trabalho que realizo não coloca em risco a minha segurança física.] é 

igual nas categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,264 Reter a 

hipótese nula. 

7  [7. O barulho existente no ambiente não afeta o desenvolvimento das 
atividades.] é igual nas categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,044 Rejeitar a 
hipótese nula. 

9  [9. Os recursos tecnológicos (equipamentos e softwares) são adequados e 

facilitam o desenvolvimento das atividades.] é igual nas categorias de 
Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,426 Reter a 

hipótese nula. 

10  [10. O funcionamento, as tarefas e as responsabilidades de cada um são 

claras na instituição.] é igual nas categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,001 Rejeitar a 

hipótese nula. 

13  [13. Tenho liberdade para dizer o que penso sobre o trabalho.] é igual nas 
categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,030 Rejeitar a 
hipótese nula. 

14  [14. Tenho a possibilidade de ser criativo no meu trabalho.] é igual nas 

categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,207 Reter a 

hipótese nula. 

15  [15. As normas para execução das tarefas são rígidas e existe fiscalização 
do desempenho.] é igual nas categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,081 Reter a 
hipótese nula. 

16 [16. As tarefas são repetitivas. ] é igual nas categorias de Faixa Etária. Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,772 Reter a 

hipótese nula. 

17  [17. Disponho de tempo para executar o meu trabalho com zelo. ] é igual 
nas categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,233 Reter a 
hipótese nula. 

18  [18. Posso executar o meu trabalho sem pressão. ] é igual nas categorias 

de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,001 Rejeitar a 

hipótese nula. 

19  [19. Recebo feedback dos superiores hierárquicos. ] é igual nas categorias 
de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,004 Rejeitar a 
hipótese nula. 

20  [20. Quando tomam decisões sobre o meu trabalho, os meus superiores 

discutem comigo as implicações dessas decisões. ] é igual nas categorias 
de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,000 Rejeitar a 

hipótese nula. 

21  [21. Minha liberdade de ação no desempenho de minhas atribuições é 

alta.] é igual nas categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,000 Rejeitar a 

hipótese nula. 

22  [22. Estou orgulhoso de pertencer a este instituto. ] é igual nas categorias 
de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,011 Rejeitar a 
hipótese nula. 

23  [23. Disfruto de prestígio na comunidade externa por trabalhar na 

instituição.] é igual nas categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,005 Rejeitar a 

hipótese nula. 

24  [24. Vejo a instituição como uma organização humanizada.] é igual nas 
categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,001 Rejeitar a 
hipótese nula. 

25  [25. Vejo a instituição como uma organização moderna e desafiante.] é 

igual nas categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,008 Rejeitar a 

hipótese nula. 

26  [26. O tempo de trabalho que passo na instituição me faz feliz.] é igual nas 
categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,001 Rejeitar a 
hipótese nula. 

27  [27. Eu levo trabalho para executar em casa.] é igual nas categorias de 

Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,257 Reter a 

hipótese nula. 
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28  [28. A jornada de trabalho é tão extensa que por vezes me sinto obrigado a 

resolver assuntos pessoais durante meu expediente.] é igual nas categorias 

de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,022 Rejeitar a 

hipótese nula. 

30  [30. As oportunidades de crescimento profissional são iguais para todos.] 

é igual nas categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,132 Reter a 

hipótese nula. 

31 [31. Falta apoio das chefias para o meu desenvolvimento profissional.] é 

igual nas categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,103 Reter a 

hipótese nula. 

32  [32. O sistema de capacitação da instituição satisfaz as necessidades de 

formação e aperfeiçoamento, gerando maior satisfação para o trabalho.] é 

igual nas categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,011 Rejeitar a 

hipótese nula. 

34 [34. Em meu setor, as pessoas tendem a reconhecer a competência 
profissional dos colegas.] é igual nas categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,039 Rejeitar a 
hipótese nula. 

36  [36.  Considero que o mercado de trabalho e as atividades que executo são 

equivalentes a minha remuneração e benefícios.] é igual nas categorias de 
Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,426 Reter a 

hipótese nula. 

37  [37. Os procedimentos na instituição asseguram que as decisões são 

tomadas sem favorecimentos pessoais.] é igual nas categorias de Faixa 
Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,088 Reter a 

hipótese nula. 

38  [38. O serviço é distribuído igualitariamente.] é igual nas categorias de 

Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,000 Rejeitar a 

hipótese nula. 

39  [39.Mediante as condições de trabalho que me são proporcionadas, 
considero justas as tarefas que me são atribuídas.] é igual nas categorias de 

Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,004 Rejeitar a 
hipótese nula. 

41  [41. Classifico o nível de companheirismo e integração adequado.] é igual 

nas categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,020 Rejeitar a 

hipótese nula. 

42 [42. Entre os servidores predomina uma atmosfera de amizade e 

harmonia.] é igual nas categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,040 Rejeitar a 

hipótese nula. 

43 [43. Na instituição existem boas relações humanas entre a administração e 

os servidores.] é igual nas categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,076 Reter a 

hipótese nula. 

44  [44. O comportamento gerencial na instituição é caracterizado pelo 

diálogo.] é igual nas categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,215 Reter a 

hipótese nula. 

45 [45. No meu setor é comum o conflito no ambiente de trabalho.] é igual 

nas categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,175 Reter a 

hipótese nula. 

46  [46. Há confiança entre os colegas no meu setor.] é igual nas categorias de 

Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,066 Reter a 

hipótese nula. 

47 [47. O relacionamento no meu setor de trabalho entre servidores e a chefia 

é adequado.] é igual nas categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,139 Reter a 

hipótese nula. 

48  [48. Minha chefia delega a execução das tarefas conforme competência de 

cada servidor.] é igual nas categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,034 Rejeitar a 

hipótese nula. 

49  [49. Recebo acompanhamento de meu superior para o desenvolvimento de 

meu trabalho.] é igual nas categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,390 Reter a 

hipótese nula. 

50  [50. Meu chefe discute e troca ideias com o grupo de trabalho.] é igual nas 

categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,088 Reter a 

hipótese nula. 

51  [51. Meu chefe é competente e conhece a fundo as atividades do setor.] é 
igual nas categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,277 Reter a 
hipótese nula. 

52  [52. Considero motivadoras as atividades que exerço, as condições de 

trabalho oferecidas e meu salário.] é igual nas categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,178 Reter a 

hipótese nula. 

53  [53. O prestígio que desfruto na organização pelo trabalho que executo é 

alto.] é igual nas categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,000 Rejeitar a 

hipótese nula. 

54  [54. Com frequência sou chamado a dar contribuição em assuntos 

importantes.] é igual nas categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,137 Reter a 

hipótese nula. 

55  [55. Tenho expectativa de ascender profissionalmente na instituição.] é 
igual nas categorias de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,476 Reter a 
hipótese nula. 

56  [56. Estou satisfeito com o meu setor de trabalho.] é igual nas categorias 

de Faixa Etária. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,086 Reter a 

hipótese nula. 

São exibidas significâncias assintóticas. O nível de significância é ,050. 
 

 

 

Quadro Resumo Comparações por Método Pairwise de Faixa Etária- Afirmativas da Dimensão I: Imagem Institucional e 

Satisfação com a Organização 

Sample 1-Sample 2 

Estatística do 

teste Erro Padrão 

Estatística do teste 

Padrão Sig. Adj. Sig.a 

[22. Estou orgulhoso de pertencer a este instituto. ] entre Faixa Etária 

Entre 31 a 40 anos-Mais de 51 anos -77,082 27,375 -2,816 ,005 ,049 

[23. Disfruto de prestígio na comunidade externa por trabalhar na instituição.] entre Faixa Etária 

Entre 31 a 40 anos-Mais de 51 anos -105,814 30,045 -3,522 ,000 ,004 
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[24. Vejo a instituição como uma organização humanizada.] entre Faixa Etária 

Entre 31 a 40 anos-Entre 21 a 30 anos 49,093 16,785 2,925 ,003 ,034 

Entre 31 a 40 anos-Mais de 51 anos -90,573 30,455 -2,974 ,003 ,029 

[25. Vejo a instituição como uma organização moderna e desafiante.] entre Faixa Etária 

Entre 31 a 40 anos-Mais de 51 anos -87,352 30,267 -2,886 ,004 ,039 

[26. O tempo de trabalho que passo na instituição me faz feliz.] entre Faixa Etária 

Entre 31 a 40 anos-Mais de 51 anos -110,304 30,401 -3,628 ,000 ,003 

Entre 21 a 30 anos-Mais de 51 anos -91,321 32,033 -2,851 ,004 ,044 

[53. O prestígio que desfruto na organização pelo trabalho que executo é alto.] entre Faixa Etária 

Entre 31 a 40 anos-Entre 41 a 50 anos -62,779 18,436 -3,405 ,001 ,007 

Entre 31 a 40 anos-Mais de 51 anos -98,043 30,803 -3,183 ,001 ,015 

Cada linha testa a hipótese nula em que as distribuições Amostra 1 e Amostra 2 são iguais. 

 As significâncias assintóticas (teste de dois lados) são exibidas. O nível de significância é ,05. 

a. Os valores de significância foram ajustados pela correção Bonferroni para vários testes. 

 
 

Quadro Resumo Comparações por Método Pairwise de Faixa Etária- Afirmativas da Dimensão II: Comportamento da Chefia 

Sample 1-Sample 2 

Estatística do 

teste Erro Padrão 

Estatística do teste 

Padrão Sig. Adj. Sig.a 

[48. Minha chefia delega a execução das tarefas conforme competência de cada servidor.] entre Faixa Etária 

Entre 31 a 40 anos-Entre 21 a 30 anos 47,426 16,758 2,830 ,005 ,047 

Cada linha testa a hipótese nula em que as distribuições Amostra 1 e Amostra 2 são iguais. 

 As significâncias assintóticas (teste de dois lados) são exibidas. O nível de significância é ,05. 

a. Os valores de significância foram ajustados pela correção Bonferroni para vários testes. 

 

 

Quadro Resumo Comparações por Método Pairwise de Faixa Etária- Afirmativas da IV: Autonomia 

Sample 1-Sample 2 
Estatística do 
teste Erro Padrão 

Estatística do teste 
Padrão Sig. Adj. Sig.a 

[19. Recebo feedback dos superiores hierárquicos. ] entre Faixa Etária 

Entre 31 a 40 anos-Entre 21 a 30 anos 56,548 16,964 3,333 ,001 ,009 

[20. Quando tomam decisões sobre o meu trabalho, os meus superiores discutem comigo as implicações dessas decisões. ] entre Faixa 

Etária 

Entre 31 a 40 anos-Entre 21 a 30 anos 66,605 16,982 3,922 ,000 ,001 

[21. Minha liberdade de ação no desempenho de minhas atribuições é alta.] entre Faixa Etária 

Entre 31 a 40 anos-Entre 21 a 30 anos 75,382 16,669 4,522 ,000 ,000 

Cada linha testa a hipótese nula em que as distribuições Amostra 1 e Amostra 2 são iguais. 

 As significâncias assintóticas (teste de dois lados) são exibidas. O nível de significância é ,05. 

a. Os valores de significância foram ajustados pela correção Bonferroni para vários testes. 

 

 

Quadro Resumo Comparações por Método Pairwise de Faixa Etária- Afirmativas da Dimensão VI: Condições de trabalho, Salário e 

Benefícios 

Sample 1-Sample 2 

Estatística do 

teste Erro Padrão 

Estatística do teste 

Padrão Sig. Adj. Sig.a 

[39.Mediante as condições de trabalho que me são proporcionadas, considero justas as tarefas que me são atribuídas.] entre Faixa 

Etária 

Entre 31 a 40 anos-Mais de 51 anos -90,642 30,421 -2,980 ,003 ,029 

Cada linha testa a hipótese nula em que as distribuições Amostra 1 e Amostra 2 são iguais. 

 As significâncias assintóticas (teste de dois lados) são exibidas. O nível de significância é ,05. 

a. Os valores de significância foram ajustados pela correção Bonferroni para vários testes. 

 

 

Quadro Resumo Comparações por Método Pairwise de Faixa Etária- Afirmativas da Dimensão VII: Justiça e Gestão Organizacional 

Sample 1-Sample 2 
Estatística do 
teste Erro Padrão 

Estatística do teste 
Padrão Sig. Adj. Sig.a 

10. [O funcionamento, as tarefas e as responsabilidades de cada um são claras na instituição.] entre Faixa Etária 

Entre 31 a 40 anos-Mais de 51 anos -117,472 30,110 -3,901 ,000 ,001 

Entre 21 a 30 anos-Mais de 51 anos -91,858 31,726 -2,895 ,004 ,038 

[38. O serviço é distribuído igualitariamente.] entre Faixa Etária 

Entre 31 a 40 anos-Mais de 51 anos -115,565 30,586 -3,778 ,000 ,002 

Cada linha testa a hipótese nula em que as distribuições Amostra 1 e Amostra 2 são iguais. 

 As significâncias assintóticas (teste de dois lados) são exibidas. O nível de significância é ,05. 

a. Os valores de significância foram ajustados pela correção Bonferroni para vários testes. 
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Quadro Resumo Comparações por Método Pairwise de Faixa Etária- Afirmativas da Dimensão VIII: Execução do Trabalho e 

Conciliação Trabalho-Família. 

Sample 1-Sample 2 
Estatística do 
teste Erro Padrão 

Estatística do teste 
Padrão Sig. Adj. Sig.a 

[18. Posso executar o meu trabalho sem pressão. ] entre Faixa Etária 

Entre 31 a 40 anos-Entre 21 a 30 anos 58,423 16,812 3,475 ,001 ,005 

Entre 31 a 40 anos-Mais de 51 anos -96,503 30,503 -3,164 ,002 ,016 

Cada linha testa a hipótese nula em que as distribuições Amostra 1 e Amostra 2 são iguais. 
 As significâncias assintóticas (teste de dois lados) são exibidas. O nível de significância é ,05. 

a. Os valores de significância foram ajustados pela correção Bonferroni para vários testes. 

 

 

Resumo de Teste de Hipótese- Escolaridade 

 Hipótese nula Teste Sig. Decisão 

3  [3. O espaço físico para a realização das atividades é satisfatório.] é 

igual nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,596 Reter a hipótese 

nula. 

5  [5. O mobiliário (móveis,  equipamentos e instrumentos) existente no 
local de trabalho é adequado.] é igual nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,122 Reter a hipótese 
nula. 

6  [6. O trabalho que realizo não coloca em risco a minha segurança física.] 

é igual nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,062 Reter a hipótese 

nula. 

7  [7. O barulho existente no ambiente não afeta o desenvolvimento das 
atividades.] é igual nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,088 Reter a hipótese 
nula. 

9  [9. Os recursos tecnológicos (equipamentos e softwares) são adequados 

e facilitam o desenvolvimento das atividades.] é igual nas categorias de 
Escolaridade. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,249 Reter a hipótese 

nula. 

10 [10. O funcionamento, as tarefas e as responsabilidades de cada um são 

claras na instituição.] é igual nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,107 Reter a hipótese 

nula. 

13  [13. Tenho liberdade para dizer o que penso sobre o trabalho.] é igual 
nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,187 Reter a hipótese 
nula. 

14 [14. Tenho a possibilidade de ser criativo no meu trabalho.] é igual nas 

categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,915 Reter a hipótese 

nula. 

15  [15. As normas para execução das tarefas são rígidas e existe 
fiscalização do desempenho.] é igual nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,041 Rejeitar a 
hipótese nula. 

16  [16. As tarefas são repetitivas. ] é igual nas categorias de Escolaridade. Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,495 Reter a hipótese 

nula. 

17  [17. Disponho de tempo para executar o meu trabalho com zelo. ] é 
igual nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,072 Reter a hipótese 
nula. 

18  [18. Posso executar o meu trabalho sem pressão. ] é igual nas categorias 

de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,101 Reter a hipótese 

nula. 

19  [19. Recebo feedback dos superiores hierárquicos. ] é igual nas 
categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,392 Reter a hipótese 
nula. 

20  [20. Quando tomam decisões sobre o meu trabalho, os meus superiores 

discutem comigo as implicações dessas decisões. ] é igual nas categorias 
de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,105 Reter a hipótese 

nula. 

21  [21. Minha liberdade de ação no desempenho de minhas atribuições é 

alta.] é igual nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,880 Reter a hipótese 

nula. 

22  [22. Estou orgulhoso de pertencer a este instituto. ] é igual nas 
categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,889 Reter a hipótese 
nula. 

23  [23. Disfruto de prestígio na comunidade externa por trabalhar na 

instituição.] é igual nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,136 Reter a hipótese 

nula. 

24  [24. Vejo a instituição como uma organização humanizada.] é igual nas 
categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,614 Reter a hipótese 
nula. 

25  [25. Vejo a instituição como uma organização moderna e desafiante.] é 

igual nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,842 Reter a hipótese 

nula. 

26  [26. O tempo de trabalho que passo na instituição me faz feliz.] é igual 
nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,837 Reter a hipótese 
nula. 

27  [27. Eu levo trabalho para executar em casa.] é igual nas categorias de 

Escolaridade. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,000 Rejeitar a 

hipótese nula. 

28  [28. A jornada de trabalho é tão extensa que por vezes me sinto 
obrigado a resolver assuntos pessoais durante meu expediente.] é igual 

nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,367 Reter a hipótese 
nula. 

30  [30. As oportunidades de crescimento profissional são iguais para 

todos.] é igual nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,348 Reter a hipótese 

nula. 

31  [31. Falta apoio das chefias para o meu desenvolvimento profissional.] é 

igual nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,230 Reter a hipótese 

nula. 
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32  [32. O sistema de capacitação da instituição satisfaz as necessidades de 

formação e aperfeiçoamento, gerando maior satisfação para o trabalho.] 

é igual nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,623 Reter a hipótese 

nula. 

34  [34. Em meu setor, as pessoas tendem a reconhecer a competência 

profissional dos colegas.] é igual nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,211 Reter a hipótese 

nula. 

36  [36.  Considero que o mercado de trabalho e as atividades que executo 

são equivalentes a minha remuneração e benefícios.] é igual nas 
categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,001 Rejeitar a 

hipótese nula. 

37  [37. Os procedimentos na instituição asseguram que as decisões são 

tomadas sem favorecimentos pessoais.] é igual nas categorias de 
Escolaridade. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,477 Reter a hipótese 

nula. 

38  [38. O serviço é distribuído igualitariamente.] é igual nas categorias de 

Escolaridade. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,224 Reter a hipótese 

nula. 

39  [39.Mediante as condições de trabalho que me são proporcionadas, 
considero justas as tarefas que me são atribuídas.] é igual nas categorias 

de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,668 Reter a hipótese 
nula. 

41  [41. Classifico o nível de companheirismo e integração adequado.] é 
igual nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,358 Reter a hipótese 
nula. 

42  [42. Entre os servidores predomina uma atmosfera de amizade e 

harmonia.] é igual nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,511 Reter a hipótese 

nula. 

43  [43. Na instituição existem boas relações humanas entre a administração 
e os servidores.] é igual nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,288 Reter a hipótese 
nula. 

44  [44. O comportamento gerencial na instituição é caracterizado pelo 

diálogo.] é igual nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,379 Reter a hipótese 

nula. 

45  [45. No meu setor é comum o conflito no ambiente de trabalho.] é igual 
nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,060 Reter a hipótese 
nula. 

46  [46. Há confiança entre os colegas no meu setor.] é igual nas categorias 

de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,094 Reter a hipótese 

nula. 

47  [47. O relacionamento no meu setor de trabalho entre servidores e a 
chefia é adequado.] é igual nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,367 Reter a hipótese 
nula. 

48  [48. Minha chefia delega a execução das tarefas conforme competência 

de cada servidor.] é igual nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,183 Reter a hipótese 

nula. 

49  [49. Recebo acompanhamento de meu superior para o desenvolvimento 

de meu trabalho.] é igual nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,031 Rejeitar a 

hipótese nula. 

50  [50. Meu chefe discute e troca ideias com o grupo de trabalho.] é igual 
nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,223 Reter a hipótese 
nula. 

51  [51. Meu chefe é competente e conhece a fundo as atividades do setor.] 

é igual nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,451 Reter a hipótese 

nula. 

52 [52. Considero motivadoras as atividades que exerço, as condições de 
trabalho oferecidas e meu salário.] é igual nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,008 Rejeitar a 
hipótese nula. 

53 [53. O prestígio que desfruto na organização pelo trabalho que executo é 
alto.] é igual nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,062 Reter a hipótese 
nula. 

54 [54. Com frequência sou chamado a dar contribuição em assuntos 

importantes.] é igual nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,712 Reter a hipótese 

nula. 

55  [55. Tenho expectativa de ascender profissionalmente na instituição.] é 

igual nas categorias de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,278 Reter a hipótese 

nula. 

56  [56. Estou satisfeito com o meu setor de trabalho.] é igual nas categorias 

de Escolaridade. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,834 Reter a hipótese 

nula. 

São exibidas significâncias assintóticas. O nível de significância é ,050. 

 

 

Quadro Resumo Comparações por Método Pairwise de Escolaridade - Afirmativas da Dimensão VI: Condições de trabalho, Salário 

e Benefícios. 

Sample 1-Sample 2 
Estatística do 
teste Erro Padrão 

Estatística do 
teste Padrão Sig. 

Adj. 
Sig.a 

[36. Considero que o mercado de trabalho e as atividades que executo são equivalentes a minha remuneração e benefícios.] entre 

Escolaridade 

Doutorado Completo-Mestrado Completo -79,220 24,657 -3,213 ,001 ,028 

Pós Graduação (lato sensu) Completa-Mestrado Completo 58,322 15,262 3,821 ,000 ,003 

[52. Considero motivadoras as atividades que exerço, as condições de trabalho oferecidas e meu salário.] entre Escolaridade 

Pós Graduação (lato sensu) Completa-Mestrado Completo 48,375 15,275 3,167 ,002 ,032 

Cada linha testa a hipótese nula em que as distribuições Amostra 1 e Amostra 2 são iguais. 

 As significâncias assintóticas (teste de dois lados) são exibidas. O nível de significância é ,05. 
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a. Os valores de significância foram ajustados pela correção Bonferroni para vários testes. 

 

 

Quadro Resumo Comparações por Método Pairwise de Escolaridade - Afirmativas da Dimensão VIII: Execução do Trabalho e 

Conciliação Trabalho-Família. 

Sample 1-Sample 2 

Estatística do 

teste Erro Padrão 

Estatística do 

teste Padrão Sig. 

Adj. 

Sig.a 

[27. Eu levo trabalho para executar em casa.] entre Escolaridade 

Doutorado Completo-Mestrado Completo -98,837 25,166 -3,927 ,000 ,002 

Doutorado Completo-Pós Graduação (lato sensu) Completa -165,868 24,720 -6,710 ,000 ,000 

Doutorado Completo-Graduação Completa -192,465 30,629 -6,284 ,000 ,000 

Doutorado Completo-Ensino Médio Completo -248,241 51,185 -4,850 ,000 ,000 

Doutorado Completo-Ensino Técnico Completo -257,564 57,058 -4,514 ,000 ,000 

Mestrado Completo-Pós Graduação (lato sensu) Completa -67,031 15,577 -4,303 ,000 ,000 

Mestrado Completo-Graduação Completa 93,629 23,869 3,923 ,000 ,002 

Mestrado Completo-Ensino Médio Completo 149,404 47,450 3,149 ,002 ,034 

Cada linha testa a hipótese nula em que as distribuições Amostra 1 e Amostra 2 são iguais. 

 As significâncias assintóticas (teste de dois lados) são exibidas. O nível de significância é ,05. 

a. Os valores de significância foram ajustados pela correção Bonferroni para vários testes. 

 
 

Resumo de Teste de Hipótese- Tempo de Serviço 

 Hipótese nula Teste Sig. Decisão 

3  [3. O espaço físico para a realização das atividades é satisfatório.] é 
igual nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,014 Rejeitar a hipótese 
nula. 

5  [5. O mobiliário (móveis,  equipamentos e instrumentos) existente no 

local de trabalho é adequado.] é igual nas categorias de Tempo de 
serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,017 Rejeitar a hipótese 

nula. 

6  [6. O trabalho que realizo não coloca em risco a minha segurança 

física.] é igual nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,327 Reter a hipótese 

nula. 

7  [7. O barulho existente no ambiente não afeta o desenvolvimento das 
atividades.] é igual nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,280 Reter a hipótese 
nula. 

9  [9. Os recursos tecnológicos (equipamentos e softwares) são adequados 

e facilitam o desenvolvimento das atividades.] é igual nas categorias de 

Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,103 Reter a hipótese 

nula. 

10  [10. O funcionamento, as tarefas e as responsabilidades de cada um são 

claras na instituição.] é igual nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,020 Rejeitar a hipótese 

nula. 

13  [13. Tenho liberdade para dizer o que penso sobre o trabalho.] é igual 

nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,016 Rejeitar a hipótese 

nula. 

14  [14. Tenho a possibilidade de ser criativo no meu trabalho.] é igual nas 

categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,123 Reter a hipótese 

nula. 

15  [15. As normas para execução das tarefas são rígidas e existe 

fiscalização do desempenho.] é igual nas categorias de Tempo de 

serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,563 Reter a hipótese 

nula. 

16  [16. As tarefas são repetitivas. ] é igual nas categorias de Tempo de 

serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,197 Reter a hipótese 

nula. 

17  [17. Disponho de tempo para executar o meu trabalho com zelo. ] é 

igual nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,497 Reter a hipótese 

nula. 

18  [18. Posso executar o meu trabalho sem pressão. ] é igual nas categorias 

de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,021 Rejeitar a hipótese 

nula. 

19  [19. Recebo feedback dos superiores hierárquicos. ] é igual nas 

categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,000 Rejeitar a hipótese 

nula. 

20  [20. Quando tomam decisões sobre o meu trabalho, os meus superiores 

discutem comigo as implicações dessas decisões. ] é igual nas categorias 
de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,001 Rejeitar a hipótese 

nula. 

21  [21. Minha liberdade de ação no desempenho de minhas atribuições é 

alta.] é igual nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,004 Rejeitar a hipótese 

nula. 

22  [22. Estou orgulhoso de pertencer a este instituto. ] é igual nas 
categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,006 Rejeitar a hipótese 
nula. 

23  [23. Disfruto de prestígio na comunidade externa por trabalhar na 

instituição.] é igual nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,109 Reter a hipótese 

nula. 
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24  [24. Vejo a instituição como uma organização humanizada.] é igual nas 

categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,000 Rejeitar a hipótese 

nula. 

25  [25. Vejo a instituição como uma organização moderna e desafiante.] é 
igual nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,000 Rejeitar a hipótese 
nula. 

26  [26. O tempo de trabalho que passo na instituição me faz feliz.] é igual 

nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,000 Rejeitar a hipótese 

nula. 

27  [27. Eu levo trabalho para executar em casa.] é igual nas categorias de 
Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,318 Reter a hipótese 
nula. 

28  [28. A jornada de trabalho é tão extensa que por vezes me sinto 

obrigado a resolver assuntos pessoais durante meu expediente.] é igual 

nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,141 Reter a hipótese 

nula. 

30  [30. As oportunidades de crescimento profissional são iguais para 

todos.] é igual nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,007 Rejeitar a hipótese 

nula. 

31  [31. Falta apoio das chefias para o meu desenvolvimento profissional.] é 

igual nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,486 Reter a hipótese 

nula. 

32  [32. O sistema de capacitação da instituição satisfaz as necessidades de 

formação e aperfeiçoamento, gerando maior satisfação para o trabalho.] é 

igual nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,078 Reter a hipótese 

nula. 

34  [34. Em meu setor, as pessoas tendem a reconhecer a competência 

profissional dos colegas.] é igual nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,061 Reter a hipótese 

nula. 

36  [36.  Considero que o mercado de trabalho e as atividades que executo 

são equivalentes a minha remuneração e benefícios.] é igual nas 
categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,850 Reter a hipótese 

nula. 

37  [37. Os procedimentos na instituição asseguram que as decisões são 

tomadas sem favorecimentos pessoais.] é igual nas categorias de Tempo 
de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,311 Reter a hipótese 

nula. 

38  [38. O serviço é distribuído igualitariamente.] é igual nas categorias de 

Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,014 Rejeitar a hipótese 

nula. 

39  [39.Mediante as condições de trabalho que me são proporcionadas, 
considero justas as tarefas que me são atribuídas.] é igual nas categorias 

de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,040 Rejeitar a hipótese 
nula. 

41  [41. Classifico o nível de companheirismo e integração adequado.] é 

igual nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,042 Rejeitar a hipótese 

nula. 

42  [42. Entre os servidores predomina uma atmosfera de amizade e 

harmonia.] é igual nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,024 Rejeitar a hipótese 

nula. 

43  [43. Na instituição existem boas relações humanas entre a administração 

e os servidores.] é igual nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,000 Rejeitar a hipótese 

nula. 

44  [44. O comportamento gerencial na instituição é caracterizado pelo 

diálogo.] é igual nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,001 Rejeitar a hipótese 

nula. 

45  [45. No meu setor é comum o conflito no ambiente de trabalho.] é igual 

nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,187 Reter a hipótese 

nula. 

46  [46. Há confiança entre os colegas no meu setor.] é igual nas categorias 

de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,179 Reter a hipótese 

nula. 

47  [47. O relacionamento no meu setor de trabalho entre servidores e a 
chefia é adequado.] é igual nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,025 Rejeitar a hipótese 
nula. 

48  [48. Minha chefia delega a execução das tarefas conforme competência 

de cada servidor.] é igual nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,066 Reter a hipótese 

nula. 

49  [49. Recebo acompanhamento de meu superior para o desenvolvimento 

de meu trabalho.] é igual nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,224 Reter a hipótese 

nula. 

50  [50. Meu chefe discute e troca ideias com o grupo de trabalho.] é igual 

nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,049 Rejeitar a hipótese 

nula. 

51  [51. Meu chefe é competente e conhece a fundo as atividades do setor.] 
é igual nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,035 Rejeitar a hipótese 
nula. 

52  [52. Considero motivadoras as atividades que exerço, as condições de 

trabalho oferecidas e meu salário.] é igual nas categorias de Tempo de 

serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,659 Reter a hipótese 

nula. 

53  [53. O prestígio que desfruto na organização pelo trabalho que executo é 

alto.] é igual nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,008 Rejeitar a hipótese 

nula. 

54  [54. Com frequência sou chamado a dar contribuição em assuntos 

importantes.] é igual nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,119 Reter a hipótese 

nula. 

55  [55. Tenho expectativa de ascender profissionalmente na instituição.] é 
igual nas categorias de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 
Teste de Kruskal-Wallis 

,003 Rejeitar a hipótese 
nula. 

56  [56. Estou satisfeito com o meu setor de trabalho.] é igual nas categorias 

de Tempo de serviço. 

Amostras Independentes de 

Teste de Kruskal-Wallis 

,261 Reter a hipótese 

nula. 

São exibidas significâncias assintóticas. O nível de significância é ,050. 
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Quadro Resumo Comparações por Método Pairwise de Tempo de serviço - Afirmativas da Dimensão I: Imagem Institucional e 

Satisfação com a Organização  

Sample 1-Sample 2 

Estatística do 

teste Erro Padrão 

Estatística do teste 

Padrão Sig. 

Adj. 

Sig.a 

[22. Estou orgulhoso de pertencer a este instituto. ] entre Tempo de serviço 

De 6 a 10 anos-De 0 a 5 anos 39,156 12,622 3,102 ,002 ,019 

[24. Vejo a instituição como uma organização humanizada.] entre Tempo de serviço 

De 6 a 10 anos-De 0 a 5 anos 60,999 14,042 4,344 ,000 ,000 

[25. Vejo a instituição como uma organização moderna e desafiante.] entre Tempo de serviço 

De 6 a 10 anos-De 0 a 5 anos 42,024 13,955 3,011 ,003 ,026 

De 6 a 10 anos-Mais que 21 anos -172,097 48,851 -3,523 ,000 ,004 

[26. O tempo de trabalho que passo na instituição me faz feliz.] entre Tempo de serviço 

De 6 a 10 anos-De 0 a 5 anos 48,192 14,017 3,438 ,001 ,006 

De 6 a 10 anos-Mais que 21 anos -146,122 49,068 -2,978 ,003 ,029 

[53. O prestígio que desfruto na organização pelo trabalho que executo é alto.] entre Tempo de serviço 

De 6 a 10 anos-Mais que 21 anos -171,548 49,716 -3,451 ,001 ,006 

De 0 a 5 anos-Mais que 21 anos -147,218 49,432 -2,978 ,003 ,029 

[55. Tenho expectativa de ascender profissionalmente na instituição.] entre Tempo de serviço 

De 6 a 10 anos-De 0 a 5 anos 49,757 14,157 3,515 ,000 ,004 

Cada linha testa a hipótese nula em que as distribuições Amostra 1 e Amostra 2 são iguais. 

 As significâncias assintóticas (teste de dois lados) são exibidas. O nível de significância é ,05. 

a. Os valores de significância foram ajustados pela correção Bonferroni para vários testes. 

 

 

Quadro Resumo Comparações por Método Pairwise de Tempo de serviço - Afirmativas da Dimensão III: Relacionamento 

Interpessoal 

Sample 1-Sample 2 

Estatística do 

teste Erro Padrão 

Estatística do teste 

Padrão Sig. 

Adj. 

Sig.a 

[43. Na instituição existem boas relações humanas entre a administração e os servidores.] entre Tempo de serviço 

De 6 a 10 anos-De 0 a 5 anos 60,218 13,997 4,302 ,000 ,000 

De 6 a 10 anos-Mais que 21 anos -155,978 48,998 -3,183 ,001 ,015 

[44. O comportamento gerencial na instituição é caracterizado pelo diálogo.] entre Tempo de serviço 

De 6 a 10 anos-De 0 a 5 anos 48,002 14,121 3,399 ,001 ,007 

Cada linha testa a hipótese nula em que as distribuições Amostra 1 e Amostra 2 são iguais. 

 As significâncias assintóticas (teste de dois lados) são exibidas. O nível de significância é ,05. 

a. Os valores de significância foram ajustados pela correção Bonferroni para vários testes. 

 

 

Quadro Resumo Comparações por Método Pairwise de Tempo de serviço - Afirmativas da Dimensão IV: Autonomia 

Sample 1-Sample 2 
Estatística do 

teste Erro Padrão 
Estatística do teste 

Padrão Sig. 
Adj. 
Sig.a 

[19. Recebo feedback dos superiores hierárquicos. ] entre Tempo de serviço 

De 6 a 10 anos-De 0 a 5 anos 52,053 14,192 3,668 ,000 ,002 

[20. Quando tomam decisões sobre o meu trabalho, os meus superiores discutem comigo as implicações dessas decisões. ] entre 

Tempo de serviço 

De 6 a 10 anos-De 0 a 5 anos 48,237 14,207 3,395 ,001 ,007 

[21. Minha liberdade de ação no desempenho de minhas atribuições é alta.] entre Tempo de serviço 

De 6 a 10 anos-De 0 a 5 anos 44,967 13,945 3,225 ,001 ,013 

Cada linha testa a hipótese nula em que as distribuições Amostra 1 e Amostra 2 são iguais. 
 As significâncias assintóticas (teste de dois lados) são exibidas. O nível de significância é ,05. 

a. Os valores de significância foram ajustados pela correção Bonferroni para vários testes. 

 

 

Quadro Resumo Comparações por Método Pairwise de Tempo de serviço - Afirmativas da Dimensão V: Ambiente de Trabalho e 

Tecnologia Utilizada 

Sample 1-Sample 2 

Estatística do 

teste Erro Padrão 

Estatística do teste 

Padrão Sig. 

Adj. 

Sig.a 

[3. O espaço físico para a realização das atividades é satisfatório.] entre Tempo de serviço 

De 0 a 5 anos-De 6 a 10 anos -40,309 14,059 -2,867 ,004 ,041 

[5. O mobiliário (móveis,  equipamentos e instrumentos) existente no local de trabalho é adequado.] entre Tempo de serviço 

De 0 a 5 anos-Mais que 21 anos -138,369 48,287 -2,866 ,004 ,042 

Cada linha testa a hipótese nula em que as distribuições Amostra 1 e Amostra 2 são iguais. 
 As significâncias assintóticas (teste de dois lados) são exibidas. O nível de significância é ,05. 

a. Os valores de significância foram ajustados pela correção Bonferroni para vários testes. 
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Quadro Resumo Comparações por Método Pairwise de Tempo de serviço - Afirmativas da Dimensão VII: Justiça e Gestão 

Organizacional. 

Sample 1-Sample 2 

Estatística do 

teste Erro Padrão 

Estatística do teste 

Padrão Sig. 

Adj. 

Sig.a 

[10. O funcionamento, as tarefas e as responsabilidades de cada um são claras na instituição.] entre Tempo de serviço 

De 6 a 10 anos-Mais que 21 anos -136,855 48,598 -2,816 ,005 ,049 

De 0 a 5 anos-Mais que 21 anos -118,158 48,320 -2,445 ,014 ,145 

[30. As oportunidades de crescimento profissional são iguais para todos.] entre Tempo de serviço 

De 6 a 10 anos-De 0 a 5 anos 47,263 14,247 3,317 ,001 ,009 

[38. O serviço é distribuído igualitariamente.] entre Tempo de serviço 

De 6 a 10 anos-Mais que 21 anos -144,177 49,366 -2,921 ,003 ,035 

Cada linha testa a hipótese nula em que as distribuições Amostra 1 e Amostra 2 são iguais. 

 As significâncias assintóticas (teste de dois lados) são exibidas. O nível de significância é ,05. 

a. Os valores de significância foram ajustados pela correção Bonferroni para vários testes. 
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