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RESUMO 
 

O presente estudo tem como objetivo geral analisar as relações entre os valores do trabalho e 

a satisfação no trabalho dos servidores que trabalham no serviço de atendimento à sociedade 

na Justiça Federal no Ceará, de forma que possa subsidiar estratégias e ações de melhoria da 

gestão de pessoas na área de atendimento ao usuário-cidadão, contribuindo para a qualidade 

na prestação de serviços ao cidadão por meio da identificação do conjunto de valores laborais 

das pessoas e de sua influência na satisfação no trabalho. Caracteriza-se por ser um estudo de 

natureza quantitativa, analítico quanto aos seus objetivos e foi realizado por meio de uma 

survey eletrônica com uso de um questionário fechado com escalas do tipo Likert , enviada 

pela internet para uma população de 398 respondentes, entre os meses de dezembro de 2013 a 

fevereiro de 2014. Ocorreu a devolução de 193 questionários, cujos resultados foram 

analisados pela técnica estatística de Modelagem em Equações Estruturais. Os resultados 

obtidos confirmaram que existe uma relação positiva entre valores de relações sociais 

relativos ao trabalho e satisfação no trabalho, assim como há uma relação positiva entre 

valores de prestígio e satisfação no trabalho, apesar de menos expressiva. Há uma relação 

negativa entre os valores de estabilidade no trabalho e a satisfação e que não existe uma 

relação entre os valores de realização profissional e a satisfação no trabalho. Pretende-se que 

este estudo possa contribuir para o conhecimento e discussões sobre a importância da 

influência dos valores do trabalho sobre a satisfação no trabalho para o desempenho 

profissional e a melhoria da qualidade do atendimento oferecido ao cidadão, despertar o 

interesse para pesquisas futuras sobre o tema e promover novas políticas e práticas na área de 

gestão de pessoas da instituição analisada. 

 
Palavras-chave: Valores do trabalho; Satisfação no trabalho; Atendimento; Justiça Federal; 

Equações estruturais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

This study aims to analyze the relationships between work values and job satisfaction of staff 

who work in service to society in the Federal Court in Ceará, so it can help developing 

strategies and actions to improve the people management service in the area of user services-

citizen, contributing to quality in service delivery to the citizen to identify people who have 

certain work values that influence their job satisfaction and, in this condition, favoring the 

answering service. Through this research also seeks the promotion of training and 

development of judges and the institution servers in order to develop skills that can improve 

their job performance. The study was characterized as a quantitative and descriptive of your 

goals and was accomplished through an electronic survey, whose results were analyzed by the 

statistical technique of Structural Equation Modeling. The results confirmed that there is a 

positive relationship between social values relating to work relationships and job satisfaction, 

as well as a positive relationship between values of prestige and job satisfaction, although less 

expressive. There is a negative relationship between the values of job stability and satisfaction 

and that there is no relationship between the values of professional fulfillment and job 

satisfaction. It is intended that this study will contribute to knowledge and discussion about 

the importance of the influence of work values on job satisfaction for professional 

performance and improving the quality of care provided to citizens, to stimulate interest in 

further research on the theme and promote new policies and practices in the area of personnel 

management of the institution analyzed. 

 

Keyswords: Work values. Job satisfaction. Care. Federal Court. Structural equations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

  

Este estudio tiene como objetivo general analizar las relaciones entre los valores del trabajo y 

la satisfacción laboral del personal que trabaja en el servicio a la sociedad en la Corte Federal 

de Ceará, por lo que puede ayudar a desarrollar estrategias y acciones para mejorar el servicio 

de gestión de personas en el área de usuario de los servicios de los ciudadanos, lo que 

contribuye a la calidad en la prestación de servicios a los ciudadanos a identificar a las 

personas que tienen ciertos valores de trabajo que influyen en su satisfacción en el trabajo y, 

en esta condición, lo que favorece el servicio de contestador. A través de esta investigación 

también busca la promoción de la formación y el desarrollo de los jueces y los servidores de 

la institución con el fin de desarrollar habilidades que pueden mejorar su desempeño laboral. 

El estudio se caracteriza como cuantitativo y descriptivo de sus objetivos y se logra a través 

de una encuesta electrónica, cuyos resultados fueron analizados por la técnica estadística de 

modelos de ecuaciones estructurales. Los resultados confirmaron que existe una relación 

positiva entre los valores sociales relativos a las relaciones de trabajo y la satisfacción laboral, 

así como una relación positiva entre los valores de prestigio y satisfacción en el trabajo, 

aunque menos expresiva. Existe una relación negativa entre los valores de la estabilidad 

laboral y la satisfacción y que no existe una relación entre los valores de realización 

profesional y satisfacción en el trabajo. Se pretende que este estudio contribuirá al 

conocimiento y la discusión sobre la importancia de la influencia de los valores de trabajo en 

la satisfacción laboral para el desempeño profesional y la mejora de la calidad de la atención 

prestada a los ciudadanos, para estimular el interés en la investigación sobre el tema y 

promover nuevas políticas y prácticas en materia de gestión del personal de la institución 

analizada.  

 

Palabras clave: Valor del trabajo. Satisfacción en el trabajo. Cuidado. Tribunal Federal. 

Ecuaciones estructurales. 
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INTRODUÇÃO 

 

O serviço público no Brasil vem sendo afetado pelas transformações sociais que 

introduziram na administração pública as práticas de gestão com foco no cliente, 

desburocratização, terceirizações, governança, transparência e maior diálogo entre o poder 

público e a sociedade a fim de estabelecer políticas públicas ajustadas às necessidades da 

coletividade e oferecer melhores serviços sociais (PROCOPIUCK, 2013).  

As organizações públicas passam a concentrar-se na busca pela prestação de 

serviços públicos de qualidade, impulsionadas pelos movimentos de ascensão da democracia, 

cidadania e ética na sociedade, além do movimento de formação das redes sociais, que 

segundo Scherer-Warren (2005), tiveram notável desenvolvimento nos últimos anos, 

exercendo forte pressão sobre o poder público face às demandas da coletividade. 

Kotler e Lee (2008) afirmam que toda sociedade necessita de um setor público 

que realize serviços imprescindíveis aos interesses dos cidadãos, mas que infelizmente a 

sociedade tem muito a reclamar da prestação dos serviços do governo, devido ao 

esbanjamento dos recursos públicos e super proteção a servidores públicos incompetentes ou 

com comportamento antiético.  

Diante desse cenário, a gestão pública brasileira desempenha o importante papel 

de oferecer um serviço público pautado no interesse público por meio de uma administração  

ética e transparente dos recursos públicos. O respeito aos princípios republicanos de separação 

do interesse público e privado, bem como aos princípios constitucionais da legalidade, 

impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência no serviço público são veículos 

transmissores do ideal do serviço público  para cumprimento do papel social de suas 

instituições, alicerçando-se nos valores do trabalho de interesse da comunidade, conforme 

ressalta Oliveira (2012).   

Sendo assim, o Poder Judiciário brasileiro assume perante a sociedade o 

importante  compromisso de realizar políticas públicas de justiça e garantir a democracia e 

paz social, prestando um serviço alicerçado em valores do trabalho e satisfação dos 

servidores, ou seja, um serviço público que seja porta de acesso à Justiça e queda de barreiras 

que a distanciam do cidadão. 

Rokeach (1973) define valores como crenças que transcendem atitudes e 

funcionam como guia de comportamento para o indivíduo, determinando sua ação, atitudes 

em relação a objetos ou situações, avaliações, julgamentos, justificações, comparações de si 

mesmo com os outros e tentativa de influenciar outras pessoas. 
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Os valores humanos estão permeados nas várias dimensões ou aspectos da vida 

humana, ou melhor, valores são princípios ou crenças orientadoras do comportamento do 

indivíduo nas diversas áreas de sua vida particular, religiosa, afetiva, profissional e social, que 

resultam em certos pensamentos e ações diante das múltiplas situações da vida e obedecem a 

uma hierarquia de valores eleitos por uma pessoa ao longo de sua existência. Os valores são 

balizadores que conduzem uma pessoa a agir desta ou daquela maneira face ao seu cotidiano 

vivido e aos seus objetivos de vida (SCHWARTZ, 1992, 2005; PORTO, 2005; DEMO, 

2010).       

Schwartz (2005) afirma que os valores humanos possuem estreita relação com 

emoções positivas ou negativas das pessoas e são importantes para que elas ajam 

adequadamente ao selecionar ou avaliar situações, pessoas, políticas e eventos, priorizando 

determinados valores em relação a outros no convívio social.  

Porto e Tamayo (2003) asseveram que o ser humano possui valores relativos a 

contextos específicos da vida, definindo valores relativos ao trabalho ou, simplesmente, 

valores do trabalho como  

[...] princípios ou crenças sobre metas ou recompensas desejáveis, hierarquicamente 
organizados, que as pessoas buscam por meio do trabalho e que guiam as suas 
avaliações sobre os resultados e contexto do trabalho, bem como, o seu 
comportamento no trabalho e a escolha de alternativas de trabalho.  (PORTO; 
TAMAYO, 2003,  p.146). 
 

Portanto, os valores do trabalho são essenciais para a prestação de um serviço 

público de qualidade, tendo em vista que os valores são importantes princípios norteadores do 

comportamento humano à medida que motivam as pessoas a agirem de certa maneira a fim de 

atingirem metas de interesse individual, coletivo e misto (individual e coletivo) na condução 

de suas vidas (SCHWARTZ,1992; PORTO;TAMAYO, 2008; DEMO, 2010), o que vem a 

refletir no comportamento profissional dos servidores públicos no ambiente de trabalho.  

Ressalta-se que na atividade de atendimento ao público prestado pelos agentes públicos, a 

relação entre valores priorizados e comportamento no trabalho torna-se muito evidente aos 

olhos do cliente-usuário pois representa um momento de contato e relação entre a instituição e 

o usuário, intermediada peça figura do servidor atendente, no qual esses servidores 

manifestam seus valores de presteza, justiça, honestidade, cidadania, organização, 

benevolência, preocupação com todos, dentre outros, influenciando não apenas as relações 

sociais durante o atendimento realizado, mas também a imagem refletida da instituição na 

sociedade, que será analisada de acordo com a atuação de seus servidores em situação de 

atendimento prestado no trabalho. 
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Convém salientar que os estudos acadêmicos em nível nacional e internacional 

têm explorado o tema valores do trabalho e suas implicações no comportamento humano nas 

organizações, inclusive trazendo a relação desses valores com outras variáveis também 

importantes para a gestão de pessoas no ambiente de trabalho, tais como: carreira e orientação 

vocacional (HIRSCHI; 2011); desempenho e atitudes no trabalho (SWANEY et al.,2012); 

qualidade do trabalho (KALLEBERG; MARSDEN, 2013); motivação e metas (TAMAYO; 

PASCHOAL, 2003), família e estresse ocupacional (PASCHOAL;TAMAYO, 2005); 

desempenho no trabalho (KAMIA; PORTO, 2011);  comportamento de pesquisadores em 

P&D (CAMMAROSANO, 2012); gênero no setor bancário (ANDRADE; HOCH; FOSSÁ, 

2012); maquiavelismo (LIMA; PEREIRA, 2012); consumo verde (SIMÕES et al.,2012; 

FERRAZ et al.,2013).  

A satisfação no trabalho refere-se ao estado emocional positivo que as pessoas 

sentem em decorrência de avaliações acerca do próprio trabalho, ou ainda da realização de 

seus valores por meio do trabalho (LOCKE,1976). 

Siqueira e Gomide Jr. (2004) consideram a satisfação no trabalho um conceito de 

caráter multidimensional e afetivo, abordando como categorias de análise da satisfação o 

relacionamento com as chefias, com colegas de trabalho, o salário, as oportunidades de 

promoção e a natureza do trabalho.  

A satisfação no trabalho e a atitude são dois conceitos intercambiáveis, já que 

quanto maior o nível de satisfação no trabalho, mais atitudes positivas o indivíduo apresentará 

em relação ao seu trabalho (ROBBINS, 2009). 

A influência dos valores na satisfação no trabalho apontam para o impacto dos 

valores, enquanto metas pessoais a serem atingidas pela pessoa no ambiente de trabalho, no 

comportamento individual e organizacional. A prioridade e alcance ou não de metas 

valorativas pessoais e laborais gera no indivíduo sensações de contentamento ou insatisfação 

no contexto do trabalho, manifestadas por escolhas positivas ou negativas de alternativas de 

trabalho. Estudos empíricos realizados no contexto das organizações apontam para tal 

influência de valores pessoais, organizacionais e do trabalho, sob a perspectiva dos impactos 

gerados na vida pessoal dos indivíduos e vida laboral dos trabalhadores (SCHAWARTZ, 

2005; PORTO;TAMAYO, 2008, PORTO;PILATI, 2010). 

Ainda sobre a questão de valores relativos ao trabalho e sua influência na 

satisfação laboral , Tamayo (2000) desenvolveu um estudo específico sobre a importância das 

prioridades axiológicas sobre a satisfação no trabalho, embora que voltado para valores 

pessoais em geral, estudo que sinalizou a importância dos valores na formação e no 
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desenvolvimento da satisfação no trabalho, em especial os valores coletivistas relacionados às 

relações com chefes e colegas de trabalho, com impacto positivo na satisfação. Em estudo 

sobre a (in)satisfação de valores laborais sobre o estresse de 220 funcionários de uma empresa 

privada, constatou-se que a não satisfação desses valores aumenta a carga de estresse psíquico 

dos mesmos, contribuindo assim para diminuição do nível de satisfação no trabalho (SILVA; 

MENDONÇA, 2013). Assim como um estudo feito por Alves et al (2014), com professores 

portugueses licenciados em educação em comparação a outras áreas de formação, onde os 

autores  tecem considerações sobre a importância dos valores laborais relativos à carreira, 

status, aspectos financeiros, realização pessoal e altruísmo na satisfação profissional dos 

mesmos, concluindo-se os professores formados em educação priorizarem mais os valores de 

altruísmo, relacionado às relações com seus alunos e valorizarem menos os de  poder (status) 

na carreira e estavam ligeiramente mais satisfeitos com a profissão do que os colegas de 

outras de outras áreas de formação em estudo.Tais pesquisas além de evidenciarem um 

impacto dos valores na satisfação dos indivíduos no contexto do trabalho, instigar a 

curiosidade para o estudo dos valores, sejam eles em nível individual, organizacional ou do 

trabalho, para o conhecimento de sua contribuição para a (in)satisfação no trabalho. 

Portanto, conhecer os valores do trabalho e a satisfação dos servidores que 

trabalham com o atendimento ao público representa uma oportunidade para que a gestão da 

Justiça Federal no Ceará possa estabelecer reflexões sobre essa temática a fim de melhorar a 

qualidade do serviço público ofertado ao cidadão e adotar uma política de gestão de pessoas 

que valorize seus servidores, promovendo o pleno acesso a políticas públicas de justiça a nível 

nacional e local, diante da contextualização ora apresentada neste estudo.  

Ademais, de acordo com Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p. 88) “os 

empregados motivados pelos valores não apenas trabalham com mais afinco, como também 

representam melhor a empresa”. Assim sendo, quanto mais alinhados aos valores da 

instituição, motivados e produtivos estejam os servidores no desempenho de suas atividades, 

mais aptos eles estarão para cumprir a missão, a visão e os valores institucionais, 

apresentando resultados que satisfaçam as expectativas da sociedade. 

Assim, a presente pesquisa pretende responder à seguinte questão: 

Qual a relação entre os valores do trabalho e a satisfação dos servidores que 

trabalham no atendimento ao público na Justiça Federal no Ceará? 
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1.1 Justificativa da pesquisa 

 

Denhardt (2012) afirma que a gestão da qualidade no serviço de atendimento 

público é uma das metas estratégicas do novo serviço público, no qual o cidadão é o principal 

cliente, meta está a ser perseguida por todos os governos e instituições públicas no mundo, 

além de apontar para uma tendência mundial de maior participação e valorização do cidadão 

usuário do serviço público na construção de políticas públicas e práticas de interesse coletivo.  

No âmbito desta pesquisa, clientes ou usuários da Justiça Federal são autores, 

réus, advogados, procuradores, estagiários e empregados de escritórios advocatícios ou 

terceiros interessados. São pessoas que transitam nas dependências da Justiça Federal no 

Ceará, na capital e subseções do interior, e representam o público que será atendido pelo 

serviço de atendimento ao cidadão.  

Serão investigados neste estudo, os valores do trabalho dos servidores que atuam 

no atendimento público da Justiça Federal, utilizando-se como referencial para o estudo sobre 

os valores do trabalho, as contribuições teóricas de Schwartz (1992) sobre a teoria de valores 

humanos, os estudos posteriores de Ros, Schwartz e Surkiss (1999) sobre os valores relativos 

ao trabalho e a teoria de valores do trabalho, adaptada ao contexto brasileiro, de Porto e 

Tamayo (2003), buscando estabelecer uma relação entre valores do trabalho e satisfação no 

atendimento ao cidadão na Justiça Federal no Ceará.  

Na teoria de valores de Schwartz (1992), os valores humanos são classificados em 

dez tipos motivacionais como hedonismo, poder, segurança, realização, autodeterminação, 

estimulação, conformidade, tradição, benevolência e universalismo, valores humanos que 

estão organizados em uma estrutura circular de valores que mostra a aproximação (harmonia) 

ou posição oposta (conflito, desarmonia) entre esses dez tipos de valores, de acordo com as 

metas pessoais, coletivas ou mistas a que servem. Os valores humanos são distribuídos ao 

longo do círculo que mostra a relação entre eles, seja esta relação de congruência ou de 

conflito de valores de uma pessoa. De forma resumida: a)  os valores humanos de hedonismo 

servem a metas de interesse misto (individual e coletivo); b) os valores humanos de poder, 

segurança, realização, autodeterminação, estimulação, servem a metas de interesse individual 

(pessoal); e c) os valores humanos de conformidade, tradição, benevolência e universalismo, 

servem a metas de interesse coletivo (grupo, sociedade), dentro do conjunto de prioridades de 

valores de cada indivíduo, sejam nos aspectos pessoais, laborais, religiosos, socioculturais de 

valores orientadores de sua vida privada e do convívio em sociedade 

(SCHWARTZ;1992;2005).  
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Na perspectiva do estudo sobre valores relativos ao trabalho, objeto de estudo 

desta dissertação, Ros, Schwartz e Surkiss (1999) classifica os valores do trabalho em quatro 

categorias de análise, as quais compõem o  modelo estrutural proposto por eles, tendo como 

principal sustentação teórica os estudos sobre valores humanos universais de Schwartz 

(1992). Os valores do trabalho são então divididos pelos autores em: a) valores intrínsecos, 

relacionados com os aspectos internos de realização pessoal com a natureza do trabalho 

desenvolvido pelo indivíduo; b) valores extrínsecos, relacionados aos aspectos financeiros ou 

de sobrevivência material do indivíduo ou do grupo ao qual pertence; c) valores sociais ou 

afetivos, direcionados aos relacionamentos ou vínculos afetivos estabelecidos entre as pessoas 

no ambiente de trabalho e d) os valores de prestígio referentes aos valores de poder e sucesso 

pessoal por meio do trabalho. 

Enquanto isso, Porto e Tamayo (2003) desenvolveram um modelo estrutural de 

valores relativos ao trabalho, adaptados ao contexto laboral e perfil do trabalhador brasileiro e 

baseados precipuamente nas teorias de valores pessoais e de valores laborais, de Schwartz e 

Ros, Schwartz e Surkiss, respectivamente. Foram estabelecidas por Porto e Tamayo (2003) 

que as categorias de análise dos valores do trabalho seriam as seguintes: a) valores de 

realização profissional, relativos à realização e autodesenvolvimento pessoal por meio do 

trabalho; b) valores de prestígio, os quais referem-se ao poder e influência sobre os outros no 

trabalho; c) valores de estabilidade, relacionados aos fatores de segurança e estabilidade 

proporcionados pelo trabalho e; d)  valores de relações sociais, relativos aos relacionamentos 

estabelecidos no trabalho com seus chefes, pares e sociedade. 

Baseando-se no referenciais teóricos mencionados, os valores de benevolência e 

universalismo, relativos a valores humanos, os valores intrínsecos, os  sociais ou afetivos  e os 

valores de relações sociais e estabilidade, referentes aos valores do trabalho, favorecem o 

serviço de atendimento público. 

Na perspectiva da contribuição dos valores para o atendimento ao cliente ou 

usuário do serviço público, os valores humanos de benevolência e universalismo contribuem 

para o serviço de atendimento às pessoas por expressarem sentimentos de preocupação com 

os outros, solidariedade, lealdade, cooperação, voluntarismo, promoção da justiça social, 

tolerância, humildade e busca pelo bem-estar de todos no convívio social, superando 

sentimentos de natureza egoísta ou individualista do servidor atendente, que no caso passa a 

atuar no trabalho de atendimento em favor dos interesses da sociedade que busca ser atendida 

nos balcões, salas de atendimento e gabinetes da instituição pesquisada. Assim como, os 
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valores sociais ou afetivos possuem a mesma natureza coletivista de tentar aproximar as 

pessoas, favorecer a comunicação e a formação de elos afetivos entre elas, além de promover 

positivamente para boas relações sociais no trabalho, conjugando metas pessoais e 

organizacionais dos indivíduos no trabalho 

Já na categoria de relações sociais dos valores do trabalho, a contribuição para o 

atendimento ao cidadão está na tentativa do servidor em estabelecer relações sociais positivas 

no ambiente laboral com seus chefes e pares e colaborar de forma positiva com a sociedade 

por meio do seu trabalho. Os valores de estabilidade promovem o respeito e aceitação das 

tradições e normas da sociedade para garantir a segurança e harmonia das relações sociais no 

trabalho, restringindo impulsos e ações do comportamento pessoal do atendente, em benefício 

dos interesses de todos que chegam à instituição em busca de atendimento.  

Quanto ao papel dos valores de realização profissional, os mesmos estão 

relacionados com a motivação do indivíduo e sua conseqüente satisfação no trabalho pelo fato 

de que está relacionado ao desejo de experimentar novas formas de pensar e agir no trabalho. 

A realização profissional tem origem no sentimento de concretização metas pessoais que 

conduzam ao prazer e resignificado do trabalho para o indivíduo. Tais valores de realização 

são fatores estimulantes ao prazer no trabalho, já que são dirigidos à realização da capacidade 

inovadora e criativa relativas ao trabalho realizado pelas pessoas. 

Para fins de análise dos resultados obtidos nesta pesquisa, optou-se pela 

abordagem de Porto e Tamayo (2003) por ser um estudo pioneiro sobre valores laborais, 

adaptado ao contexto brasileiro de grande valor para os estudos da Psicologia Organizacional, 

além de uma abordagem consolidada nos estudos da teoria universal de valores humanos de 

Schwartz, suprindo à época uma lacuna teórica nos estudos organizacionais sobre valores 

relativos ao trabalho no Brasil, possibilitando a produção acadêmica de diversas pesquisas 

sobre valores a partir de então. Ressalta-se a grande contribuição de Álvaro Tamayo (in 

memorian) aos estudos sobre valores dos brasileiros, considerado um dos grandes 

pesquisadores latino-americano sobre valores e comportamento organizacional, reconhecido 

internacionalmente (PORTO, 2007). 

Satisfação no trabalho é definida por Siqueira e Gomide Jr. (2004) como a 

satisfação com o relacionamento com as chefias, com os colegas de trabalho, o salário, as 

oportunidades de promoção e a natureza do trabalho. Para fins de contribuição com o serviço 

de atendimento público, a satisfação com a natureza do trabalho, que traduz o conteúdo de 

enriquecimento das atribuições dos cargos, será um dos focos de atenção da pesquisa já que 

expressa o contentamento dos sujeitos em trabalhar em uma atividade que os oportuniza 
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realizar um servir de caráter cidadão e altruísta à sociedade, por meio do trabalho de 

atendimento às pessoas.  

As políticas de gestão de pessoas dos diversos órgãos do poder judiciário 

nacional, de acordo com as diretrizes traçadas pelo Conselho Nacional de Justiça, devem atuar 

no sentido de melhor alocar as pessoas em seus locais de trabalho, desenvolvendo projetos 

alinhados à estratégia institucional e que promovam a motivação dos servidores e juízes, sem 

descuidar-se da qualidade de vida (CNJ, 2013).  

Convém salientar, que foi realizada uma revisão bibliográfica nacional pela 

internet, no portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior- CAPES e no site da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações- BDTD, 

que permitiu constatar que os estudos anteriores relativos aos temas de valores do trabalho e 

satisfação de servidores no Poder Judiciário são pouco numerosos, quando registrou-se um 

levantamento de apenas cinco dissertações de mestrado e dois artigos científicos. Nessa 

mesma direção, os resultados obtidos por Nogueira e Pacheco (2009) na pesquisa dos artigos 

produzidos nos principais periódicos e eventos sobre a Administração Pública no Brasil, no 

período de 2003 a 2008, os mesmos afirmam que do total geral de 2.161 artigos encontrados, 

apenas 0,9% artigos observados discutiram o tema gestão no Poder Judiciário. 

Quanto ao motivo de escolha pela organização judiciária pesquisada, deve-se ao 

fato de haver maior facilidade de acesso aos dados para esta pesquisa por ser o ambiente de 

trabalho da pesquisadora, atuando na área de gestão de pessoas daquele órgão. A conclusão 

do mestrado representa também um projeto pessoal da pesquisadora, além de uma ferramenta 

de desenvolvimento profissional. 

A administração da Justiça Federal no Ceará vem demonstrando interesse em 

apoiar a realização desta pesquisa, no sentido de conhecer a realidade do atendimento público 

na capital e interior do Estado e melhorar a qualidade da prestação desse serviço à sociedade. 

A presente pesquisa poderá ser utilizada pelas diretorias da Seccional para 

aprimorar o serviço de atendimento público por meio da identificação de pessoas que 

possuam certos valores que favorecem o atendimento e que, nessa condição, se sintam 

satisfeitas no trabalho, além de fomentar a capacitação de juízes e servidores a fim de 

desenvolverem competências e melhorar seu desempenho no trabalho, enquanto uma das 

metas da área de Gestão de Pessoas da Justiça Federal. 
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1.2 Objetivos e hipóteses da pesquisa 

 

O presente estudo tem como objetivo geral analisar as relações entre os valores do 

trabalho e a satisfação no trabalho dos servidores que trabalham no serviço de atendimento à 

sociedade na Justiça Federal no Ceará, incluindo as unidades organizacionais da capital e 

interior, de forma que possa subsidiar ações de melhoria na gestão de pessoas lotadas na área 

de atendimento público, contribuindo para a qualidade na prestação de serviços ao cidadão. 

Para que o objetivo geral seja alcançado, o estudo propõe como objetivos 

específicos: 

1) identificar os valores do trabalho predominantes no grupo social em estudo;  

2) classificar o mesmo grupo social segundo escala de dimensões da satisfação  

no trabalho; 

3) avaliar a relação dos valores do trabalho com a satisfação no trabalho. 

Tendo em vista os objetivos propostos para este estudo foram formuladas as 

seguintes hipóteses de pesquisa, com base na abordagem teórica sobre os valores do trabalho 

de Porto e Tamayo (2003), revisada por Porto e Pilati (2010), e sobre as dimensões da 

satisfação no trabalho desenvolvidas por Siqueira e Gomide Jr. (2004): 

H1- Os valores de relações sociais relativos ao trabalho exercem influência 

positiva na satisfação dos servidores que trabalham no atendimento ao público da Justiça 

Federal no Ceará.   

H2- Os valores de estabilidade relativos ao trabalho exercem influência positiva 

na satisfação no trabalho do mesmo grupo social pesquisado.   

H3- Os valores de prestígio relativos ao trabalho exercem influência negativa na 

satisfação no trabalho do mesmo grupo social analisado. 

H4- Os valores de realização profissional exercem influência positiva na 

satisfação do mesmo grupo social em estudo. 

 

1.3 Metodologia 

 

A pesquisa é classificada como de natureza quantitativa (ROESCH, 2006; 

COLLIS; HUSSEY, 2005) pois trata de medir relações entre as variáveis, seja através de 

associações ou por meio de relação causa-efeito, bem como na avaliação de resultados de um 

sistema ou projeto. 
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Quanto aos seus objetivos, a pesquisa é classificada como analítica, tendo como 

objetivo entender fenômenos, descobrindo e mensurando relações causais entre eles, 

conforme explicam Collis e Hussey (2005). 

Quanto aos meios, a pesquisa foi conduzida através de um levantamento tipo 

survey (COOPE; SCHINDLER, 2011; COLLIS; HUSSEY, 2005) por um trabalho de campo 

como um método científico de produzir descrições quantitativas de uma população e com a 

intenção do pesquisador em determinar relações entre diferentes variáveis de pesquisa.  

São sujeitos da pesquisa os servidores que realizam o trabalho de atendimento 

público na Justiça Federal no Ceará, tanto os que trabalham na Sede em Fortaleza quanto 

aqueles lotados nas Subseções em Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Sobral, Crateús, 

Tauá, Quixadá, Iguatu e Itapipoca.  

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário fechado, do tipo 

survey eletrônica, composta pelos dados sóciodemográficos dos sujeitos respondentes, pela 

Escala de Valores do Trabalho revisada (EVT-R), de Porto e Tamayo (2003), revisada por 

Porto e Pilati (2010), e pela Escala de Satisfação no Trabalho reduzida (EST), de Siqueira 

(2008), sendo enviado pela pesquisadora por correio eletrônico via internet a todos os sujeitos 

da pesquisa, conforme orienta Hair Jr. et al.(2005). Para a presente pesquisa foi determinada 

uma amostra censitária de devolução voluntária do questionário enviado à referida população 

de respondentes.  

As análises estatísticas dos dados coletados na presente pesquisa versa sobre o 

perfil sóciodemográfico geral dos respondentes da pesquisa, a validação das escalas métricas 

de valores do trabalho e de satisfação no trabalho por meio da Análise Fatorial Confirmatória 

(AFC) das duas escalas utilizadas, apresentação da Modelagem de Equações Estruturais 

(MEE) e estudo das correlações entre os construtos valores do trabalho e satisfação no 

trabalho (MARÔCO, 2010; KLINE, 2005; HAIR et al., 2009). 

 

1.4 Estrutura da dissertação 

 

A presente dissertação está dividida em mais 05 seções, além desta seção 

introdutória. 

A seção 2 aborda as principais questões relacionadas ao atendimento ao cliente 

tendo em vista que a presente pesquisa será realizada no ambiente de trabalho do atendimento 

ao cidadão no âmbito do serviço público prestado pela Justiça Federal no Ceará. 
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Na seção 3 são apresentados os valores do trabalho, a evolução teórica do 

conceito, as categorias de análise e as relações dos valores do trabalho com o desempenho dos 

servidores na atividade de atendimento público na Justiça Federal no Ceará e suas implicações 

para a qualidade do serviço público prestado ao cidadão e a promoção da cidadania e justiça 

social por meio dessa atividade. 

A seção 4 apresenta a satisfação no trabalho enquanto um conceito que evoluiu da 

abordagem motivacional que a explica como causa do comportamento humano no trabalho 

até chegar à abordagem multidimensional da satisfação como resultado do envolvimento 

afetivo do indivíduo com trabalho e as contribuições deste bem-estar no trabalho para a 

prestação de um melhor serviço público ao cidadão.  

A seção 5 aborda a metodologia a ser utilizada para análise dos dados da presente 

pesquisa como a tipologia da pesquisa, caracterização das unidades de pesquisa e de seus 

respondentes, apresentação dos instrumentos de pesquisa e os procedimentos de coleta de 

dados para posterior apresentação dos resultados e discussões. 

 Os resultados da pesquisa são apresentados e analisados na seção 6 onde são 

submetidos aos procedimentos estatísticos escolhidos para fins de conhecimento sobre o 

objeto e realizada a análise por objetivos e hipóteses do estudo.  

Na seção 7 são expostas as considerações finais em dois blocos, o primeiro 

referentes à pergunta orientadora, aos objetivos definidos e as implicações sociais, 

organizacionais e acadêmicas do presente estudo e, o segundo, acerca das limitações ao 

desenvolvimento do estudo,  a proposta para uma agenda de futuras pesquisas sobre o tema e 

a proposta de capacitação dos servidores a ser apresentada pela pesquisadora à instituição 

como produto e contribuição deste mestrado. 

Por último, são apresentadas as referências bibliográficas deste estudo, os 

apêndices com o questionário de pesquisa utilizado e os anexos contendo a jurisdição 

territorial e o mapa estratégico 2010/2014 da Justiça Federal no Ceará. 
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 2 ATENDIMENTO  

 

Esta seção discute a noção de atendimento em empresas, com seus objetivos, 

princípios e padrões de atendimento, a fim de melhor atender e satisfazer aos clientes. A 

temática da dinâmica do serviço de atendimento e a busca pela qualidade no atendimento ao 

cliente é uma constante no cotidiano das empresas e vem sendo utilizada como parâmetro 

para fins de adaptação ao contexto do serviço público, para o que abrimos espaço nesta seção 

para uma abordagem de atendimento no serviço público com foco no cidadão. Temos como 

proposta uma nova conscientização de gestores e servidores para uma conduta mais 

humanizada no tratamento com os usuários do serviço público judicial através da investigação 

dos valores do trabalho e da satisfação dos servidores como fatores motivacionais para a 

excelência no atendimento ao cidadão na Justiça Federal no Ceará. 

  

2.1 Conceito de atendimento 

 

Zenone (2010) explica que o conceito do que seja de fato atendimento ao cliente 

passou por uma evolução nas últimas décadas, assim como o conceito da atividade de 

marketing, classificando tal evolução em três períodos distintos de compreensão do seu 

conceito e adaptação das organizações às novas realidades do mercado, sendo eles: 

1) Décadas de 60 a 70 nas quais o conceito do atendimento ao cliente é 

concebido como um ato de entregar o produto ao cliente e concluir a “venda” 

somente. 

2) Décadas de 80 a 90, caracterizadas pelo aumento da concorrência e 

aparecimento das novas ferramentas de comunicação onde a preocupação das 

empresas volta-se para a satisfação do cliente e o conceito de atendimento ao 

cliente passa a ser concebido como um processo em que a empresa entrega 

produtos ou serviços demandados pelos clientes, porém a preocupação 

constante está na satisfação dos clientes. 

3) A partir da década de 90, na qual o atendimento ao cliente é visto como 

elemento principal da gestão do relacionamento com o mesmo. Nessa fase 

surgem as novas formas de comunicação com o cliente, tais como o 

telemarketing e o serviço de atendimento ao cliente, os chamados SACs, 

período este em que o foco está na promoção da qualidade do atendimento ao 

cliente. 
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Pressupõe-se, portanto, que a atividade de atendimento ao cliente representa um 

ato de recepcionar, ouvir e entregar um produto ou serviço ao cliente de acordo com suas 

necessidades de forma a satisfazê-lo, através de um atendimento de qualidade, representando 

assim, um ato de excelência no servir às pessoas no contexto do valor social do trabalho.   

Na visão de Las Casas (2012) o atendimento ao cliente é uma prestação de serviço 

influenciada por pessoas e tecnologia, bem como por outros fatores importantes como o 

ambiente físico, onde é realizado o atendimento, a aparência dos profissionais e a forma como 

eles interagem com os clientes. O autor aborda ainda o atendimento como um encontro de 

prestadores de serviços e consumidores que busca atingir a qualidade e excelência no 

atendimento de acordo com a duração de contato entre os mesmos que podem variar de 

serviço de curta a longa duração, sendo que os de curta duração exigem um atendimento mais 

ágil e massificado e os de longa duração que exigem um atendimento mais elaborado que 

venha a convencer o cliente no seu processo de seleção cognitiva da compra.  

O atendimento ao cliente é uma importante estratégia do marketing de 

relacionamento que resulta na arte de atrair e manter clientes para a empresa através da 

geração de um valor percebido pelo cliente no produto ou serviço ofertados, tais como, preço, 

qualidade, imagem do fabricante, facilidade de uso, durabilidade, resistência, serviço pós-

venda, dentre outros (COBRA, 2009).  

Na mesma direção, Boone e Kurtz (2009) compreendem o atendimento ao cliente, 

juntamente com a qualidade e o marketing, como um dos elementos que visam criar e manter 

o foco no marketing de relacionamento da organização, contribuindo para a satisfação do 

cliente. Os autores alertam que os profissionais do século XXI devem dar especial atenção aos 

contatos com os clientes haja vista que esses contatos são cada vez mais frequentes e exigem 

maior habilidade no relacionamento humano a fim de gerar um elo mais forte de comunicação 

e cooperação entre a organização e o cliente. 

 

2.2 Tipologia do atendimento  

 

Schuler (2004) aborda que no serviço de atendimento ao cliente presenciamos um 

processo de comunicação ocorrendo no qual atuam como atores, o emissor (transmissor) e o 

receptor (recebedor) de uma mensagem a ser comunicada. Esses dois atores agem de acordo 

com suas características pessoais, sua cultura e sua motivação nas trocas interpessoais durante 

o processo de comunicação em curso, por meio dos diversos canais de comunicação 

disponíveis e organizados para tal fim. 
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O atendimento ao cliente pode ser classificado basicamente sobre três 

modalidades, baseado na filosofia do marketing de relacionamento com o cliente, a depender 

do tipo de contato com o cliente e o uso ou não uso de recursos tecnológicos para tal fim 

(ZENONE, 2010; BOONE; KURTZ, 2009): 

a) Telemarketing: atendimento no qual o contato com o cliente é feito por meio 

do telefone para fins de atingir dois objetivos gerais -vendas e serviço- e 

direcionado aos mercados direto ao consumidor e entre empresas. O 

telemarketing pode ser classificado: ativo (out bound), no qual a empresa entra 

em contato com seus diversos públicos-alvo a fim de prestar informação ou 

realizar uma venda e; passivo ou receptivo (in bound), no qual o contato com 

a empresa é feito pelos seus públicos-alvo a fim obter informações, efetuar 

reservas, conhecer promoções, dentre outras utilidades. O telemarketing é 

considerado uma das atividades destinadas a públicos específicos e a um baixo 

custo por contato.  Serviço de atendimento ao cliente (SAC), serviços de 

suporte ao cliente, de venda e pós-vendas são exemplos de ações do 

telemarketing. 

b) Atendimento ao cliente pela internet: meio de comunicação entre a 

organização e os clientes através da web (rede de alcance mundial de 

computadores) que possui como características a interatividade, liberdade e 

fornecimento de variados espaços de comunicação entre as pessoas em 

diferentes lugares do mundo de forma rápida por meio de um acesso virtual no 

computador.  A comunicação bilateral (receptor e transmissor) é um dos 

grandes diferenciais desse tipo de atendimento pois permite que a organização 

e cliente troquem informações sobre produtos e serviços e coletem dicas, 

críticas e sugestões que podem aperfeiçoar e concretizar negócios entre a 

empresa e o usuário da internet (internauta). A internet é um dos canais de 

comunicação cada vez mais importantes e o atendimento ao cliente via 

internet ocorre ganha espaços de comunicação tais como o uso do e-mail ou 

por meio do acesso às redes sociais (fóruns de debates em comunidades 

virtuais, blogs, fotologs, facebook, twitter, dentre outros). 

c) Atendimento presencial, também conhecido como atendimento de linha de 

frente, face a face, de balcão ou tradicional: atendimento realizado pelo 

atendente através do contato direto com o cliente ou usuário na situação de 

atendimento. É um tipo de atendimento onde o cliente pode obter uma 
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resposta rápida e direta do atendente para a sua necessidade; permite a 

mensuração imediata dos resultados do atendimento (eficácia); há 

possibilidade de adaptação da mensagem ao perfil do atendente e envolve um 

custo maior por atendimento ou contato.  Com a visão do marketing de 

relacionamento com o cliente, o papel do atendimento de balcão passa a ser de 

um canal pessoal para estabelecer relacionamentos duradouros com base em 

objetivos comuns e benéficos (organização versus clientes), concentrando-se 

na direção da satisfação das necessidades do cliente. A figura do atendente 

seria de um solucionador de problemas da clientela, o qual comunica-se bem 

com diferentes públicos-alvo da organização de forma coerente.  

 

2.3 Princípios do atendimento  

  

A oferta de produtos ou a prestação de serviços à sociedade encontra no 

atendimento ao cliente um segmento inicial de contato ou porta de acesso para as pessoas 

(cliente ou usuário-cidadão) que busca a satisfação de suas necessidades ou a solução de seus 

problemas através das diversas organizações do mercado, sejam elas públicas ou privadas.  

Um bom atendimento está baseado em quatro princípios básicos, conforme aborda 

Zenone (2012): 

1) adequação da estratégia de marketing da organização às necessidades do cliente 

que é o ponto de partida desse processo no qual a organização deve utilizar-se dos 

canais de comunicação disponíveis (vendedor e atendente, telefone e celular, fax e 

email, site, ponto de venda e serviço) para “ouvir o cliente” e conhecer suas 

necessidades e expectativas. A sustentação desse princípio está na participação de 

três elementos-chaves: pessoas capacitadas e qualificadas para o atendimento 

público, tecnologias da informação adequadas (banco de dados integrado com as 

necessidades do cliente-usuário e com as áreas organizacionais) e processos de 

trabalho orientados para o mercado (público-alvo); 

2) ética nas relações com os envolvidos que envolve a visibilidade de ações entre 

todos os envolvidos nos relacionamentos da organização (clientes, funcionários, 

fornecedores, parceiros, governo, comunidade) a fim de estabelecer o respeito a 

padrões e normas morais e sociais, assim como normas legais, da sociedade na 

qual a organização está inserida. Uma ética de relacionamentos pautada em 
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valores universais de justiça, honestidade, confiabilidade, imparcialidade, 

transparência pública e responsabilidade social; 

3) surpreender o cliente com um tratamento diferenciado é agregar valor ao que já 

pode ou é obrigação da organização em fazê-lo. Prestar atenção ao que não está 

totalmente visível ou preocupar-se com os detalhes no atendimento público e 

buscar soluções criativas e inovadoras é essencial nesse encantamento das pessoas 

e para tanto é preciso ter algo grau de conhecimento sobre o cliente-usuário, 

todavia com o cuidado de que a estratégia de superação das expectativas do 

cliente seja viável também para a organização, evitando que as reclamações dos 

usuários quanto aos benefícios oferecidos ou anunciados pela organização quando 

ela mesma não tem condições de atendê-los e mantê-los ao nível das  exigências 

dos clientes; 

4) qualidade no atendimento como um meio de desenvolver excelência e 

vantagem competitiva da organização, garantindo sua sustentação no mercado, o 

que envolve a dimensão técnica (resultado de atendimento- o que o cliente recebe) 

e a dimensão funcional (processo de apoio ao atendimento- como o cliente recebe) 

presentes no atendimento e nas percepções surgidas a partir das trocas entre a 

organização e o cliente, tendo a figura do atendente como canal de mediação da 

atividade de atendimento. 

       

Na mesma direção, Las Casas (2012, p. 33) afirma que um atendimento ao cliente 

deve obedecer aos seguintes princípios: 

• Tangibilidade: engloba os aspectos avaliados pelos clientes que são visíveis no 

local onde é realizada a prestação do serviço. Nessa avaliação do cliente são 

considerados vários fatores de qualidade disponíveis, tais como: layout, 

arrumação, limpeza do local, decoração, dentre outros. 

• Confiança: estabelecer uma relação de confiança como princípio fundamental 

do atendimento, reconhecendo as fraquezas e os erros, cumprindo a entrega do 

que foi prometido, além de ser sempre ético, como uma forma de facilitar que a 

organização atinja a confiabilidade na relação com os seus clientes. 

• Responsavidade: refere-se à capacidade de rapidez que um profissional tem na 

realização de um serviço, evitando que as pessoas esperem desnecessariamente, 

assim como a sua boa vontade e prontidão para resolver problemas, requisitos 

também avaliados pelos clientes. 
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• Autoconfiança: demonstração da competência profissional, um bom 

profissional deve demonstrar que é bom naquilo que faz. A forma de trabalhar, 

com segurança e de maneira correta, transmite uma confiança para o cliente. As 

pessoas apreciam lidar com profissionais confiáveis.    

Enfim, ouvir e aprender mais com as pessoas mais do que tentar falar e ensinar 

algo para elas, voltando-se do foco interno (produtos e serviços) para o externo (clientes e 

parceiros) através de um trabalho de marketing coordenado entre os vários departamentos da 

empresa são princípios básicos do bom relacionamento com os clientes (KOTLER, 2003). 

 

2.4 Padrões de atendimento  

 

A importância do tema sobre atendimento ao cliente é crescente na atualidade 

onde a sociedade é composta por clientes cada vez mais impoderados, conscientes e prontos 

para expressarem e perseguirem seus direitos, exigindo padrões de qualidade cada vez mais 

eficientes na oferta de produtos e serviços pelas organizações. Essencialmente, é importante 

conhecer e entender valores, buscas e prioridades das pessoas para melhor satisfazê-las, 

conforme afirmam Perez e Rodrigues (2012). 

 Esse fato ocorre tanto na esfera econômica quanto na esfera social, o que acaba 

por imprimir aos gestores das organizações um alto grau de preocupação com a 

disponibilidade de pontos de contato adequados ao relacionamento com os clientes.  

Para que seja ofertado um atendimento ao cliente com padrões de qualidade a 

organização necessita seguir os seguintes passos (LAS CASAS, 2012):  

a) definir princípios para um bom atendimento, envolvendo uma boa estrutura 

organizacional, um bom relacionamento com todos os seus contatos 

(concorrentes, sistema financeiro, fornecedores, jornalistas, entre outros) e a 

disposição para pesquisar sobre a satistação ou não dos consumidores ou usuários 

e aprimorar seu desempenho com base na opinião dos mesmos; 

b) organizar uma estrutura e recursos necessários ao bom atendimento como 

aspectos iniciais da questão, com ênfase para o aspecto relacional com todos os 

envolvidos, além de estabelecer diretrizes sobre o atendimento com base nos 

valores organizacionais a serem repassados aos seus colaboradores por meio de 

constante divulgação interna e treinamento desses profissionais; 
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c) atentar para a gestão de pessoas no sentido de identificar as habilidades de 

relações humanas das pessoas de forma a melhor aloca-las nos locais de 

atendimento com o devido acompanhamento e treinamento; 

d) aplicar o endomarketing ou marketing interno através de uma política de 

valorização e motivação constante dos colaboradores internos, criando programas 

e pesquisas direcionados ao bom atendimento que avaliem e premiem o 

desempenho dos mesmos; 

e) estabelecer o marketing de relacionamento com os clientes (usuários) 

envolvendo a criação de canais de comunicação e técnicas de interação em todos 

os estágios de venda ou prestação de serviço, em especial após a finalização do 

atendimento, bem como a observância das filas e reclamações como pontos 

críticos de insatisfação dos usuários que merecem uma atenção dos 

administradores; e 

f) avaliar o nível de satisfação dos clientes ou usuários por meio de pesquisas que 

investiguem esse universo, tais como entrevistas em profundidade, estudos de 

caso, enquetes e outros procedimentos.    

 

Johnston e Clark (2002) ressaltam certos atributos sobre os quais os clientes 

podem ter expectativas em relação à prestação de serviços que servem de base para 

elaboração dos padrões de qualidade do atendimento ao cliente em quaisquer organizações, 

bem como são fatores importantes na prática cotidiana em variadas situações de atendimento, 

levando-se em consideração os valores e necessidades das pessoas. O Quadro 1 demonstra 

esses atributos de valor: 
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Quadro 1 - Atributos de possíveis expectativas dos clientes-usuários sobre serviços 

Fonte: Johnston e Clark (2002, p. 135-137), com adaptações da autora. 
 

Ressalta-se a importância do atendimento dos atributos das expectativas do cliente 

para a satisfação e fidelização do mesmo à empresa, apresentados no Quadro 1, uma das 

grandes preocupações da atual gestão de relacionamento com o cliente. Conhecer tais 

atributos de valor para o cliente representa uma grande oportunidade de atraí-lo e mantê-lo, 

além de melhor planejar as estratégias de marketing de relacionamento (ZENONE, 2012).   

Atributos Fatores relacionados aos atributos 
Acesso A acessibilidade da localização do serviço, incluindo a facilidade para encontrar o 

ambiente de sua prestação e a clareza do trajeto. 
Estética Até que ponto os componentes do pacote de serviços estão de acordo ou ao agrado do 

cliente, incluindo a aparência e a atmosfera do ambiente, a apresentação das instalações, 
os artigos genuínos e os funcionários. 

Atenção/ 
Assistência 

Até que ponto o serviço, particularmente o pessoal de contato, fornece ajuda ao cliente, dá 
a impressão de estar interessado no cliente e mostra disposição em servir. 

 
Disponibilidade 

A disponibilidade das instalações do serviço, dos funcionários e dos bens oferecidos ao 
cliente. No caso do pessoal de contato, isso significa o índice de funcionários/cliente e o 
tempo de que cada funcionário dispõe para passar com o cliente individual. No caso da 
disponibilidade de bens, inclui a quantidade e a variedade de produtos disponibilizados ao 
cliente. 

Cuidado A preocupação, a consideração, a simpatia e a paciência mostradas ao cliente. Isso inclui 
até que ponto o cliente fica à vontade com o serviço e sente-se emocionalmente (em vez 
de fisicamente) confortável com ele. 

Limpeza/ 
Atratividade 

A limpeza, a aparência clara e atraente dos componentes tangíveis do pacote de serviços, 
incluindo o ambiente, as instalações, os bens e o pessoal de contato. 

Conforto O conforto físico do ambiente e das instalações do serviço. 
Comprometiment
o 

O comprometimento aparente dos funcionários com o trabalho, incluindo seu orgulho e 
satisfação, diligência e perfeccionismo. 

Comunicação A habilidade de comunicar o serviço ao cliente de maneira inteligível. Isso inclui clareza, 
a totalidade e a precisão da informação verbal e escrita comunicada ao cliente e sua 
habilidade de ouvi-la e entendê-la. 

Competência A habilidade, a expertise e o profissionalismo com que o serviço é executado. Isso inclui 
a adoção de procedimentos corretos, a execução correta ds instruções do cliente, o grau de 
conhecimento do produto ou serviço mostrado pelo pessoal de contato, a entrega dos 
produtos finos, a orientação consistente e a habilidade geral de se fazer um bom trabalho. 

Cortesia A educação, o respeito e a experiência mostrados pelo pessoal da organização de serviço, 
principalmente o pessoal de contato, ao lidar com o cliente. Isso inclui a habilidade dos 
funcionários de não serem desagradáveis e intrusivos quando apropriado. 

Flexibilidade Uma disposição por parte do pessoal do fornecedor em complementar ou alterar a 
natureza do serviço ou produto para atender às necessidades do cliente.  

Cordialidade O calor e a natureza da abordagem pessoal (em vez de abordagem física) do serviço, 
principalmente dos funcionários de contato, incluindo atitude agradável, a habilidade de 
fazer com que o cliente se sinta bem-vindo. 

Funcionalidade A natureza do serviço e sua adaptação ao propósito da “qualidade do produto/serviço”, 
das instalações e dos artigos sofisticados. 

Integridade A honestidade, a justiça, a imparcialidade e a confiabilidade com que os clientes são 
tratados pela organização de serviço. 

Confiabilidade A confiança e a consistência do desempenho das instalações, dos produtos e do pessoal da 
organização de serviço. Isso inclui pontualidade de entrega e manutenção dos acordos 
firmados com o cliente-usuário. 

Responsividade Velocidade e pontualidade de entrega do serviço. Isso inclui a velocidade da produção e a 
habilidade da organização de serviço de responder prontamente às solicitações do cliente, 
com espera e tempo de fila mínimos. 

Segurança Segurança pessoal do cliente e de suas posses enquanto participa ou beneficia-se do 
processo do serviço. Isso inclui a manutenção da confidencialidade.  
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2.5 Perfil do profissional de atendimento 

 

A permanência e expansão das empresas no mercado dependem de sua capacidade 

para atrair novos mercados, satisfazer e fidelizar os clientes. Esses grandes e novos desafios 

enfrentados pelas organizações podem ser superados com a colaboração dos profissionais do 

atendimento que podem transformar as relações de atendimento, tornando-as mais benéficas 

tanto para a organização quanto para os clientes (MAIA, 2012). 

Propomos uma melhoria do marketing de relacionamento a partir do conhecimento e 

das informações sobre o perfil ideal do atendente para fins de um adequado recrutamento e 

seleção desse profissional para a empresa, tendo o atendente como um profissional essencial 

para um bom atendimento pois “ [...] relacionar-se com o mercado é uma via de mão dupla: 

pessoas se relacionando com pessoas, atendendo a pessoas, entendendo pessoas... Não é uma 

tarefa fácil, pois requer pessoas com perfil e habilidade para tanto (MAÑAS; BUAIRIDES, 

2012, p. 94). 

O primeiro passo para o sucesso dessa questão é que a área de Gestão de Pessoas da 

empresa tenha profundo conhecimento sobre os pré-requisitos do cargo para a contratação de 

um bom atendente. A princípio, devem ser observadas as habilidades da pessoa nas relações 

humanas, educação e empatia, assim como a identificação de competências que serão 

melhores aproveitadas através de treinamentos e reciclagem constantes para um melhor 

desempenho dos colaboradores. A imagem da organização dependerá e muito de um bom 

atendimento e sua propaganda positiva entre os clientes caminha nessa direção, assim como 

um mau atendimento poderá ser desastroso para a formação inicial dessa imagem no mercado 

(LAS CASAS, 2012). 

Quanto ao perfil do profissional para atuar no atendimento ao cliente, Zenone 

(2012, p. 57) apresenta as seguintes qualidades pessoais para um bom atendente: 

a) gostar de servir e de atender as pessoas; 

b) saber ouvir e tenha interesse em resolver os problemas; 

c) ter capacidade de se comunicar (utilizando os diversos meios), ser claro e 

objetivo; 

d) ser educado, prestativo (atencioso) e simpático; 

e) ser ético e responsável nas relações; 

f) saber atuar sob pressão; e 

g) ser conhecedor da organização onde atua, dos objetivos mercadológicos, dos 

seus produtos, serviços e campanhas em andamento.  
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O autor ainda salienta que o atendimento ao cliente realizado com apatia, frieza 

nas relações, desconhecimento sobre a empresa, produtos e serviços, má vontade na solução 

dos problemas e automatização na forma de atender o cliente, aborrecem e afastam o 

consumidor da organização.  

Dentro da abordagem de Cobra (2009), o autor sugere pressupostos básicos para 

que um bom atendimento aconteça, que têm influência na definição do perfil ideal do 

atendente, assim como menciona alguns pecados capitais da qualidade do serviço de 

atendimento: 

a) o atendente deverá ser acima de tudo um bom ouvinte do cliente, considerando 

suas observações e reclamações, sem contestações;  

b) um bom profissional do atendimento realiza o seu trabalho sem justificar erros 

e não transfere a responsabilidade para o cliente da inadequação de 

desempenho dos produtos ou serviços ofertados pela empresa; 

c) o pessoal de linha de frente do atendimento (vendedores, por exemplo) deve 

agir com entusiasmo no relacionamento com o cliente, evitando a apatia; 

d) o atendente deve procurar entender o que o cliente quer e necessita, evitando a 

dispensa do mesmo com frases do tipo “ ainda não chegou” ou “não temos”; 

e) o profissional do atendimento deve evitar a condescendência que é o 

tratamento do cliente como se ele fosse uma criança que não sabe o que 

deseja, o tratamento deve ser de respeito à pessoa do cliente; 

f) o comportamento do atendente deve ser mais personalizado ou 

individualizado, evitando a postura automatizada, ou até certo ponto 

robotizada, do tipo de abordagem “bom dia obrigada por ter vindo. O próximo 

por favor.”; 

g) o atendente deverá direcionar o cliente ao setor competente para solucionar 

seu problema, sem que o cliente fique passeando de um local para outro, sem 

rumo em um esclarecimento preciso sobre o local para onde deve se dirigir; 

h) a postura do atendente deve ser de alguém que de fato se preocupa com o 

cliente pois a indiferença ou apatia e, ainda pior, o tratamento com hostilidade 

ou impaciência, provoca um ressentimento que faz com o cliente desapareça 

se sentindo desprezado e falando mal da empresa; e 

i) a satisfação do cliente deve ser prioridade para o bom atendente, evitando que 

o livro de regras da empresa seja usado como justificativa para um mal 

atendimento e esteja acima dos interesses do cliente. Um relacionamento 
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respeitoso com o cliente deve sempre ser observado com atenção e cuidado 

pelo atendente que deseja manter o cliente. 

Portanto, para um bom atendimento ao cliente será necessário que a organização 

defina em sua política de atendimento e relacionamento com o cliente, princípios e padrões de 

acordo com seu público-alvo e, sobretudo, selecione pessoas que têm afinidade e competência 

pessoal e técnica para atender pessoas. Las Casas (2012) vai além, sugerindo a imperiosa 

necessidade de capacitação e o desenvolvimento dos profissionais do atendimento, como 

ferramentas estratégicas na gestão de relacionamento com o cliente, assegurando qualidade na 

venda ou oferta de produtos e serviços nas empresas. 

 

2.6 Serviço de atendimento ao consumidor- SAC 

 

A alta competitividade no cenário mundial das organizações e a presença de 

consumidores cada vez mais exigentes e conscientes de seus direitos impulsionaram os 

governos e as organizações a disponibilizarem canais de contato e atendimento ao 

cliente/cidadão, tendo como premissas básicas o interesse público e os direitos do 

consumidor.  

No Brasil, a preocupação com os direitos do consumidor ganhou maior expressão 

com a aprovação da Lei nº 8.078/1990, o Código de Defesa do Consumidor, que regulou 

sobre as relações de consumo a fim de proporcionar maior harmonia e transparência nas 

relações entre produtores e consumidores de produtos e serviços, além de estabelecer 

diretrizes gerais para implantação dos Programas de Proteção e Defesa do Consumidor nas 

esferas públicas e a necessidade de criação do Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 

pelas empresas (SANTOS; ROSSI, 2002; PEREZ; RODRIGUES, 2012). 

Posteriormente, o Decreto nº 6.523/2008 definiu, em seu art. 2º, o Serviço de 

Atendimento ao Consumidor- SAC como um serviço de atendimento telefônico a ser 

disponibilizado pelas empresas as quais tenham como finalidade resolver as demandas dos 

consumidores sobre informação, dúvida, reclamação, suspensão ou cancelamento de contratos 

e de serviços.  

O Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC apresenta como características 

básicas de funcionamento, de acordo com o Decreto nº 6.523/2008: 

• é um serviço a ser ofertado gratuitamente ao consumidor; 

• devem estar disponíveis as 24 horas do dia ao consumidor; 
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• deve possuir as opções de contato telefônico do consumidor com o atendente, 

de reclamação e de cancelamento de contratos e serviços; 

• obedecerá aos princípios da dignidade, boa-fé, transparência, eficiência, 

eficácia, celeridade e cordialidade; 

• deverá ser realizado por um atendente capacitado com as habilidades técnicas e 

procedimentais necessárias para realizar o adequado atendimento ao consumidor, 

em linguagem clara;  

• todos os dados pessoais do consumidor serão preservados, mantidos em sigilo e 

utilizados exclusivamente para os fins do atendimento;  

• o sistema informatizado deve ser programado tecnicamente de modo a garantir 

a agilidade, a segurança das informações e o respeito ao consumidor;  

• o consumidor poderá acompanhar suas demandas por meio de um registro 

numérico que lhe será informado no início do atendimento.  

 

Zenone (2010) esclarece que o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) evoluiu 

da simples fase receptiva de coletar reclamações dos clientes, a fim de evitar problemas com 

os órgãos de defesa do consumidor e manter a boa imagem da empresa, passando para a fase 

da qualidade, com foco na satisfação do cliente, através de um maior investimento em 

telefonia e treinamento dos operadores (atendentes).  O aprimoramento do diálogo com os 

clientes é a marca da fase de fidelização que se segue, até chegar à fase de relacionamento 

com o cliente, na qual o SAC assume então o perfil de central de atendimento (call center), 

integrando pessoas treinadas para o atendimento e sistemas de informática acoplados ao 

sistema de telefonia para favorecer uma maior comunicação rápida e direta com os 

clientes/usuários.  Além do SAC, algumas empresas também disponibilizam o serviço Fale 

Conosco e a Ouvidoria como canais de relacionamento com o cliente.  

  Como canal de relacionamento com o cliente e a melhoria na qualidade dos 

produtos e serviços ofertados pelas organizações aos seus clientes/usuários, Perez e Rodrigues 

(2012) assim justificam a existência de tal serviço, 

O SAC trouxe a possibilidade de interação, e com isso, de aprendizagem. As 
informações do SAC, se bem gerenciadas, são uma excepcional fonte de pesquisa de 
hábitos, atitudes e valores das pessoas, e por isso, uma fonte privilegiadíssima de 
informação. Com base no conhecimento dos consumidores, seus valores e do 
diálogo aberto, e a empresa é capaz de desenvolver ações efetivas de acordo com as 
expectativas de seu público, atuando de forma a integrar suas ações no SAC às ações 
globais da marca, reforçando seu posicionamento (PEREZ; RODRIGUES, 2012, 
p.217). 
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No âmbito do serviço público, o SAC vem assumindo a forma de centrais 

integradas de atendimento ao cidadão, nas quais são disponibilizados vários serviços púbicos 

e de suas concessionárias em um único espaço físico, caracterizados pela aplicação de padrões 

e metas de atendimento que geram economia de tempo e dinheiro para o cidadão e maior 

rapidez e eficiência na obtenção dos serviços demandados pela população (OLIVEIRA, 

2012).  

 

2.7 Atendimento no serviço público: foco no cliente-cidadão 

 

É interessante iniciarmos o estudo sobre o atendimento na esfera pública 

apresentando o conceito de serviço público, compreendendo-se neste contexto o atendimento 

como uma das formas das quais o Estado se utiliza para cumprir sua função social e promover 

o bem comum, no caso específico desta pesquisa no contexto da Justiça Federal, tendo o 

atendimento como primeiro contato do cidadão e via de acesso aos órgãos e políticas públicas 

de justiça no país. 

Porém, na doutrina há controvérsias sobre a definição de serviço público, 

conforme alerta Meirelles (2002), já que o conceito pode variar de acordo com as exigências 

de cada povo e de cada cultura, em momentos diferentes da história.  

Na visão de Meirelles (2002, pág. 316), serviço público é “todo aquele prestado 

pela Administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer 

necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniências do Estado.”  

De forma complementar, o serviço público também pode ser conceituado como “ 

toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio 

de seus delegados, com o objetivo satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob 

regime jurídico total ou parcialmente público.” (Di PIETRO, 2012, p. 106). 

Uma proposta mais inovadora é apresentada em Denhardt (2012) sobre o conceito 

de serviço público, proposta esta pautada em dois eixos básicos, o primeiro, alicerçado na 

promoção da dignidade e do valor do novo serviço público e, o segundo, pautado na 

reafirmação dos valores da democracia, da cidadania e do interesse público enquanto valores 

proeminentes da administração pública.  Para o autor, o novo conceito de serviço público em 

sete princípios-chaves que regem a atuação dos novos agentes do serviço público: 1) servir 

cidadãos, não consumidores; 2) perseguir o interesse público; 3) dar mais valor à cidadania e 

ao serviço público do que ao empreendedorismo; 4) pensar estrategicamente, agir 
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democraticamente; 5) reconhecer que a accountability (prestação de contas à sociedade) não é 

simples; 6) servir em vez de dirigir e; 7) dar valor às pessoas, não apenas à produtividade. 

É conveniente apresentarmos algumas características do ambiente laboral onde se 

desenvolvem as estratégias de ação e programas de atendimento, ora ofertados ao cliente 

pelas empresas privadas, ora prestados aos usuários dos serviços públicos, para que possamos 

melhor contextualizar o cenário de atendimento nas esferas pública e particular e refletir sobre 

suas reais diferenças, de acordo com o Quadro 2 : 

Quadro 2- Contexto laboral do serviço público e da iniciativa privada. 
Aspecto Serviço público Iniciativa privada 

Político Há impacto político decorrente do 
funcionamento e dos resultados, sejam 
estes positivos ou negativos. 
As decisões administrativas estão 
fortemente sujeitas às ingerências 
políticas. 

Presença de autonomia no processo 
decisório. 
Menor impacto político. 

Econômico Direcão para o bem-estar social. 
Output (saídas/produção) em grande parte 
não mensurável. 
Não há competitividade entre as 
organizações no mercado. 
Rentabilidade dispensável (custo-
benefícios).  

Orientação para obtenção do lucro. 
Output (saídas/produção) 
mensurável. 
Há livre concorrência entre as 
organizações no mercado. 
Rentabilidade vital para o 
crescimento e sobrevivência. 

Organizacional É bastante afetado e/ou dirigido por forças 
externas. 
Possui objetivos  econômicos e sociais. 
Tem alto grau de interdependência entre as 
organizações. 
Os órgãos têm funções múltiplas e 
concomitantes. 
Há carência de banco de dados. 
Possui alto índice de rotatividade entre os 
gerentes. 
Os gerentes não assumem riscos próprios. 

É caracterizado pelo controle mais 
amplo sobre si mesma. 
Possui objetivos predominantemente 
econômicos. 
Possui maior independência em 
relação a outras organizações. 
Os órgãos têm funções específicas e 
bem discriminadas. 
Tem em sua maioria banco de dados. 
Baixo índice de rotatividade entre os 
gerentes. 
Há riscos quanto ao uso de capital 
particular no caso de insucesso do 
negócio. 

Obs: O funcionamento dos serviços públicos 
está condicionado às leis específicas que 
os regulam em aspectos relativos a 
recursos humanos (admissão, demissão, 
número de servidores, remuneração), 
compras e contratações, obtenção de 
recursos financeiros, etc. 

Não há necessidade de leis 
específicas para fins de abertura e  
funcionamento das organizações. 

Fonte: Adaptado de Santos (2006, p. 19) pela autora. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, com suas alterações posteriores, a 

prestação dos serviços públicos segue fundamentada nos princípios constitucionais da 

legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência para os quais devem 
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convergir todos os esforços da gestão pública e a conduta dos servidores públicos no 

desempenho de suas atividades laborais, inclusive no serviço de atendimento. 

Meireles (2002) explica que a essência do princípio da legalidade no serviço 

público é a prática de atos de acordo com o que a lei determina sempre visando o bem comum 

e não para satisfazer interesses particulares do agente que os pratica; a moralidade está 

intimamente ligada à atuação do agente que age pautado pelos padrões éticos, decoro e boa fé; 

quanto à impessoalidade está relacionada ao interesse público de forma a evitar favoritismo 

entre pessoas ou promoção pessoal de agentes ou autoridades públicas em detrimento da 

competência; a publicidade que determina a divulgação oficial do ato praticado junto à 

sociedade para fins de conhecimento, controle e início dos seus efeitos e, por fim, a eficiência 

no sentido de ofertar um serviço com presteza, perfeição, rendimento funcional e que garanta 

a segurança jurídica dos cidadãos que buscam com confiança e boa fé a proteção dos seus 

direitos junto ao Estado. 

A reforma gerencial de 1995 no Brasil trouxe como uma das grandes inovações 

no contexto da administração pública brasileira a prestação de serviços públicos à sociedade 

pautados nos princípios da gestão da qualidade dos serviços com foco no cliente-cidadão ou 

usuário-cidadão. O novo modelo da reforma concebera a gestão pública pautada no bem-

comum e na satisfação das necessidades do cidadão. A figura do cidadão contribuinte passa 

então a ser considerada como a figura do cliente-cidadão, adaptando-se a práticas da gestão 

privada, sem desviar-se do objetivo principal da reforma que era a melhoria contínua na 

prestação dos serviços públicos para proporcionar a satisfação dos usuários, buscando sempre  

proporcionar  uma melhor qualidade de vida da população (SOARES; COSTA, 2012). 

Segundo Pereira (2002), o Programa de Qualidade e Participação do Plano Diretor 

de Reforma do Estado de 1995 foi peça fundamental para a mudança da cultura burocrática da 

administração pública federal para a cultura gerencial, com foco no cliente-cidadão, bem 

como o Programa de Reestruturação e Qualidade dos Ministérios, consolidou as bases para o 

atendimento público com foco no usuário-cidadão, gestão por resultados, inovação nos 

instrumentos gerenciais e envolvimento dos servidores de todos os níveis hierárquicos. Tais 

programas consolidaram as bases para a uma conscientização dos servidores públicos da real 

necessidade de mudança de atitude para melhor atender a sociedade e, sobretudo, surgiram 

alicerçados nos princípios da ética e compromisso social de valorização do cidadão e melhoria 

dos serviços prestados à população. 

Outra ferramenta de fortalecimento do atendimento com foco no cidadão foi o 

Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização- GesPública, do Governo Federal, 
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criado pelo Decreto nº 5.378/2005 como resultado da fusão do Programa da Qualidade no 

Serviço Público e do Programa Nacional de Desburocratização, objetivando elevar o padrão 

dos serviços prestados aos cidadãos e estimular a conscientização e participação dos mesmos 

no processo de melhoria do atendimento prestado pelos órgãos públicos. O programa está 

alicerçado nos princípios fundamentais – participação e comprometimento, informação e 

transparência, aprendizagem e participação do cidadão – e estabelece padrões gerais de 

atendimento a serem observados pelos órgãos públicos, também adaptáveis ao contexto das 

empresas e organizações não governamentais.  

O Decreto presidencial nº 6.932/2009 do programa GesPública estabelece ainda a 

elaboração de uma Carta de Serviços ao cidadão na qual os órgãos públicos devem informar à 

população sobre as políticas e práticas a serem adotadas na prestação dos serviços e no 

atendimento ao cidadão, tais como: 

a) prioridades de atendimento; 

b) tempo de espera para atendimento;   

c) prazos para a realização dos serviços; 

d) mecanismos de comunicação com os usuários; 

e) utilização de linguagem simples e compreensível, evitando o uso de siglas, 

jargões e estrangeirismos;   

f) procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e 

reclamações;   

g) fornecimento de informações acerca das etapas, presentes e futuras, esperadas 

para a realização dos serviços, inclusive estimativas de prazos;  

h) mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca das etapas, cumpridas e 

pendentes, para a realização do serviço solicitado; 

i) uso de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e 

procedimentos de atendimento; 

j) tratamento a ser dispensado aos usuários quando do atendimento;   

k) requisitos básicos para o sistema de sinalização visual das unidades de 

atendimento;  

l) condições mínimas a serem observadas pelas unidades de atendimento, em 

especial no que se refere a acessibilidade, limpeza e conforto; e 

m)  procedimentos alternativos para atendimento quando o sistema informatizado 

se encontrar indisponível.  
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Conforme ressalta Oliveira (2012), é exatamente na relação de atendimento das 

demandas do cidadão onde são exercidos os direitos de cidadania, assim como é fortalecida a 

imagem pública do Estado, já que a população forma uma opinião sobre o governo com base 

na qualidade dos serviços prestados e na sua capacidade de gestão pública.  

A qualidade da gestão pública que gere os resultados esperados pela sociedade é 

fator decisivo para o desenvolvimento social e econômico, que passa obrigatoriamente pela 

participação dos gestores e servidores públicos na prestação de  um melhor atendimento ao 

usuário-cidadão. 

 

2.8 Fechamento da seção 

 

O atendimento é um dos importantes fatores do marketing de relacionamento com 

o cliente para a satisfação de suas necessidades e fidelização à empresa em mercados 

emergentes.  O serviço de atendimento ao cliente, aplicado na esfera das organizações 

privadas, é apresentado nesta seção com o objetivo de melhor caracterizar essa atividade e 

demonstrar suas políticas e práticas de relacionamento com o cliente.  Assim, as estratégias e 

ferramentas de atendimento da iniciativa privada foram sendo incorporadas à filosofia de 

atendimento no serviço público, com o objetivo de transformar e beneficiar o relacionamento 

entre o governo e o cidadão, bem como manter uma melhoria contínua na qualidade da 

prestação dos serviços de atendimento, sem perder o foco no interesse público. 
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3 VALORES DO TRABALHO 

 

O trabalho assume a centralidade da vida humana como um local de grande 

importância para a realização das trocas sociais entre as pessoas, onde elas passam a maior 

parte de suas vidas e vivenciam a concretude de alguns valores coletivos através do trabalho, 

os quais reafirmam o homem como sujeito social, conforme observam Freitas, Heloani e 

Barreto (2008). 

Estudar valores do trabalho nas organizações representa uma oportunidade de 

descobrir o perfil motivacional das pessoas para o trabalho para que assim os gestores possam 

desenvolver estratégias de gerenciamento de pessoas que promovam a qualidade de vida dos 

profissionais e a melhoria dos resultados organizacionais por meio de pessoas motivadas no 

ambiente de trabalho (PORTO;TAMAYO, 2008). 

 

3.1 Evolução do conceito: de valores a valores do trabalho 

 

A teoria geral sobre valores trouxe importantes contribuições ao estudo sobre 

valores do trabalho nas organizações, estudos estes que solidificaram a base teórica para a 

construção de um conhecimento sobre valores laborais e a realização de pesquisas empíricas 

sobre o assunto, a nível nacional e internacional (PORTO, 2008). 

Para Kluckhohn (1951), valores representam uma concepção daquilo que é 

desejável por uma pessoa ou grupo social que influencia na seleção de modos, meios e 

finalidades de ações acessíveis. Um conceito de caráter antropológico e sujeito às influências 

do meio sociocultural, culminando numa teoria de orientações de valores com base na cultura. 

Na visão de Rokeach, (1973, p. 5), valor é considerado uma 

crença duradoura  de um modo específico de conduta ou estado final de existência 
individual ou socialmente preferível em oposição a outro. Um sistema de valores 
éum sistema durável de p de condutas ou estados finais de existência, distribuídos ao 
longo de um continuum de importância relativa. 
 

Em pesquisa sobre valores e cultura organizacional das maiores subsidiárias da 

Empresa IBM em todo mundo, concluiu-se que valores são expressões do que é desejável e 

desejado pelas pessoas no ambiente de trabalho que se diferenciam entre si, dependendo das 

características culturais de cada sociedade nas quais estão inseridos. Valores são uma 

tendência geral para preferir certo estado de coisas a outro (HOFSTEDE, 1980, 1997). 

Na perspectiva do estudo de Schein (1984), valores são elementos da cultura 

organizacional, organizados a partir de pressupostos básicos. Pressupostos são os principais 
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elementos da cultura organizacional que moldam a visão de mundo e as relações nas 

organizações e influenciam a tomada de decisões. Esses pressupostos originam valores, 

enquanto crenças sobre a maneira correta de perceber, pensar e sentir sobre os problemas da 

organização. À proporção em que a repetição de experiências passadas de sucesso vão 

ocorrendo na organização, forma-se um conjunto de crenças válidas ou verdades sobre como 

resolver problemas semelhantes, de forma adequada, com base no passado, garantindo-se a 

adaptação da integração interna e externa da organização. 

Na tentativa de diferenciar valores pessoais entre culturas distintas, Triandis 

(1990) passa a pesquisar sobre a questão das prioridades axiológicas de valores em diferentes 

sociedades, estudos estes que resultaram nas noções de valores de individualismo e 

coletivismo, ou ainda, populações com perfil de pessoas centradas nos interesses individuais 

ou ainda aquelas direcionadas a interesses da coletividade.  Segundo Feather (1996), valor 

entende-se como um princípio analógico implícito, formado com base em julgamentos sobre a 

capacidade das coisas, pessoas, ações e atividades para prover a melhor forma de vida 

possível.  

Segundo Porto e Tamayo (2003), os valores de uma pessoa estão estruturados em 

um sistema de valores de dois níveis, de acordo com os aspectos da vida a serem avaliados. A 

estrutura geral de valores representa o primeiro nível e refere-se à estrutura que engloba todos 

os valores gerais de uma pessoa, sendo mais ampla e abstrata. O segundo nível está ligado ao 

sistema geral de valores gerais de uma pessoa e representa a aplicação do conceito de valores 

a situações diárias e a forma como são tomadas as decisões relativas a contextos específicos 

da vida, tais como a família, o trabalho e a religião, conforme representado na Figura X. 

Figura 1-  Sistema geral de valores das pessoas 

 

 1º Nível 

_______________________________________________________________________ 

 

 

2º Nível 

Fonte: Adaptado de Porto e Tamayo (2003, p. 145). 

 

Schwartz (1992, 2005) analisa os valores humanos e apresenta o seu conteúdo e 

estrutura em diferentes culturas, baseada nos estudos das necessidades básicas, motivações do 

ser humano, pulsões inatas do indivíduo e nas relações entre valores e comportamento 

humano, conceituando valores como: 

Sistema geral de valores das pessoas 

Valores relativos à 
família 

Valores relativos ao 
trabalho 

Valores relativos à 
religião 
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a) Crenças ligadas à emoção que ativam sentimentos positivos ou negativos.  

b) Um construto motivacional importante para que a pessoa possa agir 

adequadamente.  

c) Um guia para seleção e avaliação de ações, políticas, pessoas e eventos, 

percebidos claramente em decisões conflitantes entre os valores possuídos.  

d) Valores transcendem situações e ações específicas, tendo caráter abstrato. 

e) Valores obedecem a uma ordem de importância ou prioridade axiológica, 

atribuída por cada pessoa, em relação aos demais valores, sendo que essa hierarquia os 

diferencia de normas e atitudes. 

Na visão de Dubrin (2006), valor refere-se à importância que a pessoa dá a algo 

que serve como orientação para seu agir. Para esse autor, os valores são aprendidos ou 

moldados pelos modelos de comportamento das pessoas com as quais nos identificamos, com 

as atitudes declaradas ou não das pessoas com as quais temos contato ou ainda por meio da 

religião. 

Robbins (2009) conceitua valores como convicções básicas do ser humano que 

possuem um elemento de julgamento naquilo que a pessoa acredita ser correto, bom ou 

desejável. O sistema de valores do indivíduo possui uma hierarquização dos valores 

individuais e está organizado pela importância que damos a valores como honestidade, 

justiça, obediência, prazer, liberdade. 

Do conceito sobre valores gerais surgiu o interesse dos pesquisadores no estudo 

sobre valores adaptado ao contexto do trabalho, o que veio a possibilitar uma compreensão 

sobre valores do trabalho como uma contextualização dos valores gerais, bem como a sua 

importância no sentido de apresentar insights sobre o papel dos valores relativos ao trabalho e 

seu impacto sobre atitudes e comportamento dos trabalhadores no contexto laboral (PORTO; 

2008). 

Assim, segundo Elizur e Sagie (1999), os valores do trabalho são definidos como 

o grau de importância que os indivíduos atribuem aos resultados alcançados no seu ambiente 

de trabalho. 

Schwartz (1999) define valores relativos ao trabalho como metas ou recompensas 

que as pessoas almejam obter por meio do trabalho. 

Valores laborais são considerados como princípios ou crenças sobre 

comportamentos ou metas desejáveis que estão hierarquicamente organizados, que guiam as 

avaliações sobre os resultados e contexto do trabalho, bem como a escolha de alternativas de 

trabalho, de acordo com Ros et al. (1999). 
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Porto e Tamayo (2003) definem valores do trabalho como princípios ou crenças 

sobre metas ou recompensas desejáveis, hierarquicamente organizados, que as pessoas 

buscam por meio do trabalho e que guiam as suas avaliações sobre os resultados e contexto do 

trabalho, bem como, o seu comportamento no trabalho e a escolha de alternativas de trabalho. 

Os valores do trabalho, da mesma forma que os valores gerais, podem ser 

divididos em pessoais, sociais e culturais. Os valores pessoais do trabalho servem como guia 

pessoal do indivíduo no ambiente de trabalho. Os valores laborais sociais são fruto das 

percepções da pessoa soube os princípios seguidos pelas demais pessoas da sociedade. Já os 

valores culturais do trabalho são valores laborais aceitos e compartilhados por um grupo ou 

definidos por um líder ou pessoa influente do contexto (PORTO, 2008). 

 

3.2 Estrutura de valores do trabalho 

 

Esta seção apresentará um resumo geral das teorias sobre valores do trabalho e 

autores, permitindo que visualizemos as relações entre a teoria básica de valores humanos de 

Schwartz (1992), os estudos posteriores de Ros, Schwartz e Surkiss (1999) sobre valores a 

nível do contexto do trabalho e, por último, a estrutura de valores do trabalho proposta por 

Porto e Tamayo (2003), pela qual optamos para fins de análise dos dados da presente pesquisa 

sobre a estrutura de valores do trabalho dos servidores que trabalham no atendimento ao 

cidadão da Justiça Federal no Ceará. 

Conforme explica Porto (2008), na literatura sobre estudos estruturalistas e 

dedutivos sobre valores do trabalho pode-se destacar inicialmente os estudos de Super (1957), 

como um estudo pioneiro na área, e o de Elizur (1984), um estudo sobre as facetas do 

trabalho.  

Super (1957) pesquisou sobre os motivos que levam as pessoas a gostarem de seu 

trabalho e elaborou um estudo com quinze sub-escalas de valores do trabalho: estimulação 

intelectual, estética, independência, altruísmo, criatividade, realização, retorno econômico, 

prestígio, gerenciamento, segurança, variedade, modo de vida, contexto de trabalho e relação 

com o supervisor e colegas, além de identificar as três necessidades satisfeitas através do 

trabalho como sendo as necessidades de relações humanas, de trabalho e de sustento.  

Quanto à estrutura dos valores do trabalho, Elizur (1984) apresenta um estudo 

detalhado sobre o assunto com a utilização da análise de facetas para dividir o espaço 

conceitual de valores do trabalho. O modelo estrutural proposto pelo autor denomina a Faceta 

A dos valores do trabalho de Modalidade do resultado, composta pelos elementos: a) 
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Instrumental que refere-se a resultados do trabalho de natureza material, como pagamentos, 

benefícios, condições de trabalho; b) Afetivo que refere-se a relacionamentos sociais, como 

relacionamento com colegas e chefia e; c) Cognitivo que refere-se a recompensas psicológicas 

do trabalho, como interesse, responsabilidade e independência. Já a Faceta B foi denominada 

pelo autor como Desempenho da tarefa ou Foco, composta pelos elementos: a) Recurso ou 

difuso que refere-se a recompensas oferecidas antes do desempenho da tarefa ou não 

condicionadas ao seu resultado, como o plano de benefícios e condições de trabalho e; b) 

Recompensa ou focado que refere-se a resultados oferecidos após o desempenho da tarefa ou 

em troca do resultado, como reconhecimento, status, progressão na carreira. 

 

3.2.1 O modelo estrutural de Ros, Schwartz e Surkiss 

 

Ao reavaliarem as teorias sobre valores do trabalho, inclusive os estudos de Elizur 

(1984),  Ros et al. (1999) concluíram que os estudos sobre a estrutura de valores do trabalho 

até então não tinham considerado os estudos teóricos desenvolvidos sobre o assunto e a partir 

daí  propuseram a aplicação da teoria  geral de valores pessoais de Schwartz (1992) ao 

contexto de estudo sobre valores do trabalho, considerando-se que se os valores do trabalho 

eram uma expressão dos valores pessoais proposto no modelo desenvolvido por  Schwartz, 

também a estrutura de valores laborais se aproximaria de tal modelo em questão (PORTO, 

2008). 

Na teoria de valores de Schwartz (1992), os valores gerais do ser humano estão 

dispostos em dois eixos bipolares os quais são compostos por dez tipos motivacionais de 

valores que representam os objetivos ou metas de vida de uma pessoa que servem a interesses 

de caráter pessoal, coletivo e misto, relacionados em situação dinâmica de compatibilidade e 

conflito entre si. O eixo “Abertura à mudança” está relacionado a valores que enfatizam a 

busca de independência de pensamento e ação que favorece a mudança (composto pelos tipos 

motivacionais estimulação, autodeterminação e hedonismo) em conflito com 

“Conservadorismo” que está relacionado a valores que enfatizam tradição e proteção da 

estabilidade favorecendo a manutenção do status quo (composto pelos tipos motivacionais 

conformidade e tradição). Já o eixo “Autotranscendência” está relacionado a valores que 

enfatizam a igualdade e preocupação com o bem-estar dos outros (composto pelos tipos 

motivacionais universalismo e benevolência) está em conflito com “Autopromoção” que está 

relacionado a valores que enfatizam a busca de sucesso e domínio sobre os outros (composto 

pelos tipos motivacionais poder e realização). 
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Ros, Schwartz e Surkiss (1999) desenvolveram a partir de então um estudo 

aprofundado sobre valores do trabalho baseado nos eixos bipolares de valores gerais da teoria 

de Schwartz, utilizando a análise fatorial confirmatória e a análise das distâncias mínimas 

(SSA), estudo este que resultou em uma estrutura para valores do trabalho composta por 

quatro fatores, semelhante à estrutura de valores apresentada por Schwartz, como sendo: a) 

valores intrínsecos; b) valores extrínsecos; b) valores sociais ou afetivos e; d) valores de 

prestígio. 

O Quadro 3 demonstra os conceitos básicos e a relação teórica entre as teorias de 

Schwartz e Ros, Schwartz e Surkiss sobre o contexto de valores do trabalho: 

Quadro 3- Relações da teoria da estrutura de valores do trabalho de Ros, Schwartz e Surkiss (1999) e Schwartz 
(1992) 

VALORES NO CONTEXTO GERAL 
 

VALORES NO CONTEXTO DO TRABALHO 

Schwartz (1992) Ros, Schwartz e Surkiss (1999) 
Fatores motivacionais Conceito Fatores motivacionais Conceito 

Abertura à mudança 
 
 

Refere-se à 
independência de 
pensamentos e ações do 
indivíduo que 
favorecem a mudança  

Valores intrínsecos 
 

Refere-se às metas obtidas 
pelo conteúdo do próprio 
trabalho 

Conservação Refere-se à prática da 
auto-restrição submissa, 
preservação de práticas 
tradicionais e proteção 
da estabilidade   

Valores extrínsecos 
 

Refere-se às metas obtidas 
pelo resultado do trabalho 

Autotranscendência 
 

Refere-se à busca pela 
aceitação dos outros 
como iguais e a 
preocupação com o 
bem-estar de todos 

Valores sociais ou 
afetivos 

Refere-se à busca de metas 
relacionais por meio do 
trabalho 

Autopromoção 
 

Refere-se à busca pelo 
próprio sucesso e o 
domínio sobre os outros 

Valores de prestígio Refere-se à busca de poder e 
prestígio por meio do trabalho  

 Fonte: Adaptado de Schwartz (2005) e Porto e Tamayo (2008). 

A Figura 2 apresenta o eixo bipolar relacional entre os valores da Teoria de 

valores de Schwartz (1992) e a Teoria de valores do trabalho de Ros, Schwartz e Surkiss 

(1999) a fim de demonstrar a situação de compatibilidade e conflito entre esses valores: 
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Figura 2- Eixo bipolar relacional da Teoria de valores de Schwartz (1992) e a Teoria de valores do trabalho de 
Ros et al. (1999)    

MUDANÇA 
 
                                                          

 

ALTRUÍSMO                                                                    PRESTÍGIO 

 

             
                                                                                       
                                                                                                                                         
                                                                                                                                     
                                                                                                      

ESTABILIDADE 
 

 
                                                 
Fonte: Adaptado de Schwartz (2005), Tamayo e Paschoal (2003) e Porto e Tamayo (2008) pela autora. 
 
 

3.2.2 O modelo estrutural de Porto e Tamayo 

 

A teoria de valores do trabalho desenvolvida por Porto e Tamayo (2003) objetiva 

suprir a carência de base teórica e instrumento de medida sobre valores do trabalho no 

contexto brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento de estudos empíricos nacionais na 

área de valores laborais, além de testar a validade dos estudos teóricos desenvolvidos sobre 

valores do trabalho em diferentes culturas, conforme alerta Porto (2008).   

Porto e Tamayo (2003) definem valores do trabalho como princípios ou crenças 

sobre metas ou recompensas desejáveis, hierarquicamente organizados, que as pessoas 

buscam por meio do trabalho e que guiam as suas avaliações sobre os resultados e contexto do 

trabalho, bem como, o seu comportamento no trabalho e a escolha de alternativas de trabalho. 

O conceito de valores do trabalho, conforme Porto e Tamayo (2003), apresenta 

alguns aspectos relevantes quanto ao seu conteúdo: 

a) Os valores guiam escolhas, comportamentos ou resultados do trabalho. 

b) Os valores são estados, metas ou recompensas desejados e alcançados por 

meio do trabalho.  

c) Têm um caráter cognitivo, pois valores referem-se a crenças sobre o que é 

desejado pelo indivíduo no trabalho, e não sobre o que é desejável 

socialmente, ou melhor, o que as pessoas querem para si próprias e não sobre 

o que acham que devem desejar no trabalho. 

Abertura à mudança (Schwartz) 
Valores intrínsecos (Ros et al.) 

Conservação (Schwartz) 
Valores extrínsecos (Ros et al.) 

 

Autotranscendência (Schwartz) 
Valores sociais ou afetivos (Ros 

et al.) 

Autopromoção (Schwartz) 
Valores de prestígio (Ros et 

al.) 
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d) Possuem um caráter motivacional, como aquilo que é de interesse ou desejo 

do indivíduo em relação ao seu trabalho.  

e) São de estrutura natureza hierárquica, pois valores estão organizados por 

importância atribuída pelos indivíduos.  

Os fatores motivacionais do trabalho propostos por  Porto e Tamayo (2003) foram 

elaborados com base no modelo de valores laborais de Ros, Schwartz e Surkiss (1999) já 

apresentado, modelo este fundamentado na teoria universal de valores humanos de Schwartz 

(1992). Essa teoria de valores concluiu que os valores do trabalho eram um tipo específico de 

valores humanos gerais. Os valores do trabalho defendidos por Porto e Tamayo (2003) 

possuem uma natureza e estrutura que se adaptam bem ao modelo preconizado pela teoria 

universal de valores humanos que fora o suporte teórico de validação do modelo de valores do 

trabalho de Ros et al. (PORTO, 2008; PORTO; TAMAYO, 2003). 

De acordo com Porto e Tamayo (2003), os quatro fatores motivacionais de valores 

do trabalho são classificados em realização profissional, relações sociais, estabilidade e 

prestígio, os quais demonstram a importância atribuída pelo indivíduo a determinados 

aspectos valorativos do seu trabalho e são conceituados como: 

a) Realização profissional que refere-se à busca pelo prazer e realização pessoal e 

profissional, bem como de independência de pensamento e ação no trabalho por 

meio da autonomia intelectual e da criatividade.  

b) Relações sociais que refere-se à busca de relações sociais positivas no trabalho 

e de contribuição positiva para a sociedade por meio do trabalho. 

c) Prestígio que refere-se à busca por autoridade, sucesso profissional e poder de 

influência no trabalho.  

d) Estabilidade que refere-se à busca de segurança e ordem na vida por meio do 

trabalho, possibilitando suprir materialmente as necessidades pessoais.  

Os fatores motivacionais do trabalho possuem estreita relação com os quatro 

fatores de ordem superior ou dimensões bipolares da teoria de valores humanos de Schwartz 

(1992), estando assim relacionados, segundo Porto e Tamayo (2003): 

a) O Fator Realização profissional está associado positivamente com o fator de 

Abertura à mudança dos valores humanos, pois favorece a mudança por meio do 

trabalho autônomo e criativo.  

b) O Fator Relações sociais se associa positivamente com o fator de 

Autotranscendência dos valores humanos, uma vez que, o trabalho proporciona o 
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alcance de relacionamento social positivo favorecendo o bem estar das pessoas 

próximas e da sociedade.  

c) O Fator Prestígio possui uma relação com o fator de Autopromoção dos valores 

humanos já que proporciona o alcance das metas de sucesso pessoal e influência 

sobre os outros. 

d) O Fator Estabilidade está associado ao fator de Conservação dos valores 

humanos, o qual apresenta como conteúdo a busca de segurança e manutenção do 

status quo por meio do trabalho.  

Um resumo geral das teorias sobre valores do trabalho apresentadas e seus autores 

permite que visualizemos as relações entre a teoria de valores humanos de Schwartz, os 

estudos posteriores de Ros, Schwartz e Surkiss (1999) sobre valores no  contexto do trabalho 

e, por último, a estrutura de valores do trabalho proposta por Porto e Tamayo (2003), a qual 

será o modelo adotado para análise dos dados da presente pesquisa que será apresentada na 

seção de metodologia. O Quadro 4 demonstra as referidas relações entre as teorias:          

 
Quadro 4- Relações teóricas dos valores gerais com valores do trabalho  

 VALORES 
CONTEXTO DE VALORES 

HUMANOS  
CONTEXTO DE 

 VALORES DO TRABALHO 
Schwartz (1992) Ros, Schwartz e Surkiss(1999) Porto e Tamayo(2003) 

Fatores motivacionais Fatores motivacionais Fatores motivacionais 

Abertura à mudança Valores intrínsecos Realização profissional 

Conservação Valores extrínsecos Estabilidade 

Autotranscendência Valores sociais ou afetivos Relações sociais 

Autopromoção Valores de prestígio Prestígio 

Fonte: Adaptado de Porto e Tamayo (2003, 2008) pela autora. 
 

Quanto à polaridade entre os fatores motivacionais de valores do trabalho 

definidos na teoria de Porto e Tamayo (2003), a Figura 3 apresenta o eixo bipolar que mostra 

a relação de conflito ou harmonia entre os valores do trabalho da teoria e exemplos de valores 

relativos a cada um dos quatro fatores motivacionais de valores do trabalho. 
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Figura 3- Eixo bipolar de valores do trabalho de Porto e Tamayo (2003)                                                          
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Fonte: Adaptado de Porto e Tamayo (2003, 2008), Tamayo e Paschoal(2003) e Ros et.al.(1999) pela autora 
 

A partir da publicação da escala de valores do trabalho de Porto e Tamayo (2003) 

foram desenvolvidas várias pesquisas na área de valores do trabalho no Brasil que têm 

contribuído para o conhecimento sobre valores laborais no contexto brasileiro e para a área de 

gestão de pessoas, à medida que apresenta o perfil motivacional dos profissionais para o 

trabalho, em paralelo com o estudo de outras importantes variáveis do comportamento 

organizacional como satisfação no trabalho, motivação, liderança, estresse, prazer e 

sofrimento no trabalho, desempenho, dentre outras (PORTO; TAMAYO, 2003, PORTO; 

PILATI, 2010; KAMIA;PORTO, 2011;CAMMAROSANO, 2012; PIMENTA;GARDIN, 

2013, ALVES et al.,2014). 

Estudos no campo da Psicologia humana e organizacional trazem outras 

contribuições relevantes ao estudo sobre valores do trabalho e que são agora apresentados 

como tentativa de melhorar a compreensão dos leitores quanto aos fatores motivacionais de 

realização profissional, estabilidade, prestígio e relações sociais (categorias de análise) dos 

REALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL 

(MUDANÇA) 
Valores relativos ao fator: 

� Criatividade 
� Inovação 
� Prazer 
� Independência no 

pensar e agir 
� Superação de desafios 
� Autonomia intelectual 
� Realização pessoal e 

profissional 

ESTABILIDADE 
(SEGURANÇA) 

Valores relativos ao fator: 
� Segurança familiar 
� Ordem social 
� Autodisciplina 
� Obediência  
� Humildade 
� Respeito às tradições 

 

RELAÇÕES SOCIAIS 
(ALTRUÍSMO) 

Valores relativos ao fator: 
� Relações sociais 

positivas no trabalho 
� Contribuição positiva 

do trabalho 
� Harmonia das 

relações no grupo 
� Foco no trabalho em 

grupo 
� Tolerância  
� Preocupação e 

promoção do bem-
estar dos outros  

� Cuidado com o meio 
ambiente e natureza 

PRESTÍGIO 
(PODER) 

Valores relativos ao fator: 
� Poder 
� Influência 
� Autoridade sobre 

os outros 
� Reconhecimento 

de méritos 
� Recompensas 

por resultados 
obtidos 
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valores do trabalho, preconizados por Porto e Tamayo (2003), modelo teórico de abordagem 

optado para fins de análise dos resultados desta pesquisa.   

As necessidades sociais do indivíduo são adquiridas por meio da experiência, do 

desenvolvimento e da socialização, as quais motivam as necessidades de realização, afiliação, 

intimidade e poder. São em especial de natureza reativa e buscam pessoas e situações que 

sejam capazes de ativar e satisfazer tais necessidades, explica Reeve (2011).  

Quanto à realização pessoal, Reeve (2011, p. 106) a conceitua como “um desejo 

de fazer algo bem-feito que corresponda a um padrão de excelência”, sendo que esse padrão 

de excelência engloba situações em que uma pessoa compete com uma tarefa, com si própria 

ou com os outros. O autor esclarece que pessoas com alto grau de necessidade de realização 

respondem com emoções de aproximação (esperança, orgulho e antecipação compensatória), 

enquanto pessoas com baixa necessidade de realização são direcionadas a respostas de 

ansiedade, evitação e medo do fracasso. Já McClleand (1985) estabelece que três situações 

são capazes de envolver a plena satisfação de uma realização, sendo: a) tarefas 

moderadamente difíceis pelo fato de elas serem um campo ativo para o teste de habilidades 

humanas; b) competição, no sentido de que provoca em pessoas com alto desejo de realização 

uma sensação de  superação pessoal e uma oportunidade de testar habilidades e de 

autoavaliação, enquanto que em pessoas menos realizadoras, podem gerar sensação de medo e 

ansiedade face às novas avaliações sobre si; e c) empreendedorismo, enquanto 

comportamento que ativa a capacidade de desafiar e de responsabilizar-se pelo sucesso 

pessoal e coletivo, testando e acompanhando sua própria competência.  

As necessidades sociais de afiliação ou de relacionamentos com os outros 

(relações sociais) estão relacionadas com certas condições que envolvem medo e ansiedade 

relacionados à solidão e aceitação pelos outros; desenvolvimento de relações interpessoais 

que são estabelecidas pelo investimento de tempo e dedicação para com os outros e a 

manutenção de redes interpessoais de relacionamento com pessoas, sejam elas familiares, 

amigos, colegas de trabalho, dentre outras, através de contatos diretos, telefonemas, e-mails a 

fim de manter a intimidade e amizade com as mesmas. Esses relacionamentos entre pessoas se 

estendem aos grupos, como as organizações e as comunidades (REEVE, 2011).  

No que diz respeito às motivações extrínsecas do indivíduo surgem da 

necessidade de fatores ambientais que presentes em certas situações satisfaçam as 

necessidades externas (p.ex. alimento, dinheiro, moradia, etc). As necessidades extrínsecas 

são satisfeitas por meio de incentivos, reforços e punições, voltados ao sistema de 

recompensas, que acessam a motivação e o comportamento para o alcance dos objetivos da 
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vida, no entanto podem desmotivar uma pessoa a alcançar maior nível de satisfação intrínseca 

já que o sistema de reforço de certa forma a “obriga” a realizar tal coisa e não como vontade 

da própria pessoa, de acordo com Reeve (2011).  A motivação extrínseca de certa forma pode 

prejudicar a motivação intrínseca para o autodesenvolvimento da pessoa que fica 

condicionada à presença de fatores externos que possam motiva-la através de uma relação de 

dependência e recompensa.  

Quanto ao poder, Robbins (2009) o define como a capacidade de uma pessoa 

influenciar outra para que esta se comporte de tal modo que normalmente não se comportaria, 

capacidade que é mediada por um poder formal (coercitivo, por recompensa, legítimo e de 

informação) e poder pessoal (do talento, de referência e carismático). Na visão de Reeve 

(2011), pessoas com alta necessidade de poder procuram tornar-se líderes, atuando com estilo 

dominador e controlador, agindo sob certas condições que satisfazem o desejo de poder e 

influência sobre os outros, tais como a liderança e as relações com os liderados, a 

agressividade demonstrada nessas relações e o fascínio por ocupações influentes, que atraem e 

motivam as pessoas com maior necessidade de poder.  

O interesse dos pesquisadores em explorar a temática de valores do trabalho vem 

se processando ao longo dos anos e pesquisas empíricas recentes utilizaram o modelo de 

valores relativos ao trabalho de Porto e Tamayo (2003), associando o estudo de valores do 

trabalho proposto por tais autores com outras variáveis como gênero, estilo de liderança, 

categoria profissional, como o estudo de Andrade et al. (2012) que realizaram uma pesquisa 

qualitativa com 07 gerentes de uma agência bancária pública a fim de compreender como se 

estabelecem as interações entre valores do trabalho e gênero na percepção de gerentes do 

setor bancário e cujos resultados foram no sentido de que os gerentes (homens) têm como 

valores prioritários a racionalidade e  a individualidade, enquanto que as mulheres priorizam a 

colaboração e a coletividade; o de Lima e Pereira (2012 que desenvolveram uma pesquisa 

descritiva adotando o estudo de caso com gerentes em uma rede varejista com o objetivo de 

analisar a existência de relação entre construtos valores relativos ao trabalho e 

maquiavelismo, concluindo que o nível de maquiavelismo é baixo em ambiente 

organizacional instável e que permita que os valores sejam compartilhados, bem como os 

gestores tinham a estabilidade como valor do trabalho norteador de atuação e; o de 

Cammarosano (2012) que realizou uma survey em estudo de caso com 208 pesquisadores em 

organização de pesquisa e desenvolvimento para analisar a organização de valores relativos 

ao trabalho de pesquisadores em empresa de P&D, pesquisa na qual os resultados 

demonstraram que a prioridade de valores do trabalho dos pesquisadores foram relações 
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sociais, realização profissional, estabilidade e prestígio, nessa ordem, e que tais valores 

exerciam influência sobre o comportamento dos mesmos no ambiente de trabalho. 

A presente pesquisa utilizará como instrumento de coleta dos dados a Escala de 

Valores relativos ao Trabalho- EVT, elaborada por Porto e Tamayo (2003) e revisada por 

Porto e Pilati (2010), recebendo a nova denominação de Escala de Valores relativos ao 

Trabalho Revisada - EVT-R. A escala será apresentada com detalhes na seção de metodologia 

da pesquisa. 

 

3.3 Valores e comportamento organizacional 

 

A disciplina comportamento organizacional procura desenvolver um estudo 

sistemático que busca explicar, prever e controlar o comportamento individual, do grupo e do 

sistema organizacional, um estudo centrado nas ações (comportamentos) e atitudes das 

pessoas nas organizações que podem gerar impacto no desempenho dos funcionários e no 

sucesso empresarial. Os valores, as atitudes, percepção e aprendizagem a nível individual são 

os principais conceitos da Psicologia que têm contribuído para a compreensão do 

comportamento humano nas organizações (ROBBINS, 2009).   

Assim, os valores são importantes no estudo do comportamento organizacional 

porque estabelecem a base para a compreensão da motivação e atitudes do indivíduo no 

trabalho, além de influenciarem as suas percepções sobre vários aspectos da vida. 

De acordo com Kotler et al. (2010, p. 47), as organizações estão passando pela 

transição do marketing emocional para o marketing baseado em valores que tem como centro 

o espírito do ser humano sendo que  

Os valores articulam um conjunto de prioridades corporativas e tentativas de gestão 
para incluí-los em suas práticas, o que, espera-se, fortalecerá comportamentos que 
beneficiem a empresa e as comunidades dentro e fora dela, o que, por sua vez, 
fortalecerá os valores da instituição. 

 
Os mesmos autores ainda afirmam que através dos valores essenciais da 

organização, considerados como os valores compartilhados através da cultura organizacional, 

é gerado o comportamento usual dos empregados, ou melhor, significa  demonstrar os valores 

da organização no comportamento diário dos empregados a fim de transmitir a missão da 

marca da empresa, tendo como alicerce os bons valores que nutrem o espírito criativo, 

colaborativo e cultural dos seus membros. 

Kamia e Porto (2011) realizaram um estudo sobre a influência de valores pessoais 

sobre o comportamento organizacional proativo em 369 funcionários de empresas públicas e 
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privadas brasileiras, quando concluíram que os valores predizem significativamente os 

comportamentos proativos dos empregados em ambiente de trabalho.  

Outro aspecto citado por DuBrin (2009) é a questão dos valores em diferentes 

gerações no ambiente de trabalho podem gerar harmonia ou conflitos nas relações no 

trabalho, como por exemplos, no caso da geração baby boomers (1946-1964) que são pessoas 

mais conservadoras, centralizadoras e respeitadoras da hierarquia de autoridade, em oposição 

aos indivíduos da geração Y (1978-1984), conhecidos como Net, que são mais independentes, 

informais e valorizam muito o trabalho em equipe.  

Robbins (2009) chama a atenção para o papel dos valores no entendimento do que 

faz uma pessoa ter motivação para o seu trabalho e que seu desempenho e satisfação no 

trabalho são mais altos se os seus valores são congruentes com os da organização e, portanto, 

que os gestores buscam avaliá-la e recompensá-la de acordo com o seu comportamento em 

prol da organização. 

 

3.4 Valores do trabalho e o perfil do profissional de atendimento 

 

O perfil requerido para o profissional que atua no atendimento ao público tem 

estreita relação com os valores gerais do indivíduo, assim como com os seus valores relativos 

ao trabalho, já que os valores são considerados como princípios ou crenças orientadores da 

conduta e podem predizer a motivação e o comportamento humano, inclusive no contexto de 

trabalho (SCHAWARTZ, 2005; PORTO; TAMAYO, 2003). 

Na perspectiva da contribuição dos valores para um melhor relacionamento com 

os clientes, Zenone (2012) destaca que a ética nos relacionamentos é um dos princípios-

chaves do bom atendimento, sustentada por valores universais de justiça, honestidade, 

confiabilidade, transparência pública e responsabilidade social. Os valores são a base da ética 

e, portanto, através das crenças sobre o que é certo ou errado, bom ou mal,  a ética acaba por 

representar um veículo que converte os valores do profissional em ações (DuBRIN, 2009), 

exercendo assim influência no perfil de comportamento de quem atende ao cliente.   

Em relação aos valores em diferentes culturas que impactam no comportamento 

dos profissionais, os estudos de Hofstede (1980) apontam para a existência de um perfil de 

indivíduos cujos valores podem ser direcionados a interesses individualistas ou coletivistas. 

As pessoas de países com cultura individualista são mais centradas na busca por interesses 

individuais e poder pessoal, enquanto as pessoas de países de natureza coletivista estão mais 

preocupadas com o bem-estar da sociedade e mais propícias a manifestarem ações altruístas 
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que visem o benefício das outras pessoas em detrimento de seus próprios interesses egoístas, 

com implicações diretas nas relações estabelecidas no trabalho. Este estudo contribuiu para 

uma explicação e previsão do comportamento de trabalhadores em diferentes países, com 

implicações no atendimento ofertado ao cliente ou cidadão nessas distintas organizações no 

mundo. 

Os valores de relações sociais, realização profissional, prestígio e estabilidade 

apresentados pela teoria de valores do trabalho de Porto e Tamayo (2003) formam um 

conjunto de valores preditores do comportamento do indivíduo no trabalho, e, 

consequentemente, do profissional que trabalha no serviço de atendimento. 

 Gostar de servir e saber ouvir as pessoas a fim de descobrir suas necessidades e 

procurar satisfazê-las é apontado com uma das características do perfil do profissional do 

atendimento para um bom relacionamento com o cliente (LAS CASAS, 2012), em 

consonância com os valores de relações sociais no trabalho que representam a busca por 

estabelecer relações sociais positivas com o público interno e externo ao contexto de trabalho, 

na perspectiva de Porto e Tamayo (2003), ou melhor, relações humanas permeadas por 

valores de confiança, justiça e responsabilidade social, onde são considerados os objetivos da 

organização, como também as necessidades e valores do cliente e da sociedade, satisfeitos por 

meio do trabalho a ser desenvolvido pelos profissionais em situação de atendimento 

(ZENONE, 2012; COBRA, 2009). 

Comportamento proativo a fim de superar as expectativas do cliente com 

inovação e criatividade visando atrair e manter clientes fiéis à empresa são fatores estratégicos 

na visão do atendimento, segundo Zenone (2012), assim como ser capaz de superar desafios e 

estabelecer um significado, um propósito maior para o seu trabalho que dê sentido à 

existência humana, relacionam-se com os valores de realização profissional no trabalho 

defendidos por Porto e Tamayo (2003). 

A organização necessita preocupar-se com a definição de uma política de gestão 

de pessoas que favoreça um bom programa de remuneração, benefícios, treinamento e 

reconhecimento pelo desempenho do indivíduo no trabalho, fatores este relacionados aos 

valores relativos à estabilidade e prestígio de seus membros que resultará na congruência com 

tais valores enquanto fortes metas motivadoras do indivíduo no trabalho, impactando na 

formação do perfil profissional e, consequentemente, no comportamento e resultado no 

trabalho (SCHWARTZ, 2005; DUTRA, 2002).  
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3.5 Valores do trabalho, qualidade e cidadania no atendimento  

 

Com relação à contribuição das pessoas no contexto de trabalho, Paladini (2012) 

deixa claro que os recursos humanos são essenciais no processo de qualidade nas 

organizações e que eles são os agentes da transformação, ou melhor, são aqueles que mudam 

efetivamente a história da organização através de seu potencial humano tendo  sempre um 

papel relevante no esforço para obtenção da qualidade. Portanto, os valores pessoais relativos 

ao trabalho de cada membro considerando-se que estes valores representam as metas de 

motivação das pessoas para o trabalho e suas escolhas de alternativas de trabalho, conforme 

afirmam Porto e Tamayo (2003),  são fatores determinantes do comportamento desses 

profissionais em prol da prestação de serviços de qualidade. 

Outro ponto é discutido por  Mello (2011) quando o autor chama atenção para o 

fato de que a PE)rcepção sobre a qualidade dependerá do ponto de vista dos clientes e do 

estado de espírito de cada pessoa, sendo alguns pontos destacados pelo autor nessa relação 

com o cliente como o contato no primeiro pedido de informação e o atendente como 

representante da organização aos olhos do cliente, na hora do atendimento. Logo, se o 

atendente for pessoa idônea e honesta, via de regra, a organização assim também o será na 

opinião dos seus clientes-usuários e a primeira impressão sobre a qualidade do atendimento é 

a que fica. 

São fatores essenciais para a uma liderança baseada em valores e a excelência do 

atendimento ao cliente o compartilhamento de valores da cultura da organização para 

promoção da qualidade nos serviços ofertados entre todos os membros e áreas organizacionais 

a fim de disseminar e solidificar os valores organizacionais tranformando-os em ações 

concretas e a postura da administração, em especial de seus líderes, a fim de evidenciar uma 

gestão pautada na declaração de valores da organização ((LAS CASAS, 2012; BERRY, 

2010). 

Na esfera do atendimento ao cidadão no serviço público, Santos (2006, p. 128)  

assevera que o objetivo dessa atividade é reconhecer o cidadão como foco de atenção para 

prestação de um serviço de qualidade e reafirmar a legitimidade dos órgãos públicos perante a 

sociedade, através da participação ativa do cidadão na construção da gestão pública, além de 

explicar que “ o atendimento estabelece, dessa forma,  uma relação de dependência entre o 

atendente, a organização pública e o cidadão.” 

Denhardt (2013, p. 265) comenta que o modelo do novo serviço público procura 

“reafirmar os valores da democracia, da cidadania e do interesse público e que estes são os 
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valores proeminentes da administração pública” e que a nova administração pública deve 

estabelecer uma relação que promova o renascimento do espírito democrático que beneficiaria 

toda a sociedade e seus membros e não ao autointeresse. O interesse maior é servir aos 

cidadãos por uma questão de responsabilidade e moralidade e não apenas praticar a cidadania 

com um status legal, aumentado assim a base para um bem comum que forma o caráter e a 

ética da sociedade. 

Na visão de Costa (2012), a cidadania é construída através da formação dos 

servidores públicos que contemple a preocupação em mostrar o poder que temos para 

transformar a sociedade através de uma educação baseada nos valores da justiça e cidadania 

participativa no ambiente de trabalho, oportunizando o diálogo transparente com a população. 

A capacitação para cidadania se desenvolve por meio de valores do trabalho na percepção dos 

servidores, que passam, primeiramente, pelo compromisso deste servidor público com o cargo 

assumido, com o bem de todos e com tudo que interfere na sua vida e na vida da sociedade.  

 

3.7 Fechamento da seção 

 

Nesta seção foi apresentada a teoria sobre valores com foco em valores relativos 

ao trabalho a fim de evidenciar a importância dessa variável no comportamento das pessoas 

nas organizações já que os valores laborais são considerados como princípios  importantes 

que norteiam a vida dos profissionais no ambiente de trabalho e conduzem  pessoas a 

determinadas escolhas de comportamento que resultam em atitudes positivas ou negativas no 

trabalho, impactando em outras variáveis do comportamento organizacional tais como a 

motivação, a satisfação, a comunicação, o bem-estar e o desempenho do indivíduo no trabalho 
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4 SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

 

O estudo sobre a satisfação no trabalho é parte essencial dos elementos que 

permeiam o universo do comportamento humano nas organizações. A satisfação no trabalho 

constitui-se em um dos fundamentos básicos do comportamento organizacional. O 

conhecimento  sobre  a satisfação das pessoas no trabalho deve ser considerada pelos gestores 

a fim de conhecer estabelecer estratégias de gestão de pessoas que promovam uma elevação 

da satisfação nos vários aspectos de sua vida pessoal e profissional, além de promover a 

qualidade no relacionamento interpessoal no trabalho. 

 

4.1  Conceito de satisfação no trabalho 

 

De acordo com  Siqueira e Gomide Jr. (2004), o homem, desde seu nascimento, 

estabelece vínculos  com pessoas, grupos, instituições, partidos políticos, locais geográficos. 

Esses vínculos são discutidos nos assuntos da Filosofia, Sociologia e Psicologia e suas 

relações estão entrelaçadas na visão contemporânea que estuda os vínculos do indivíduo com 

a organização e o trabalho. No contexto filosófico, a satisfação no trabalho é estudada na 

perspectiva da cooperação social, enquanto processo no qual os organismos sociais aplicam os 

princípios de justiça no convívio entre os cidadãos de determinada comunidade.   

Siqueira (2008) afirma que os estudos iniciais sobre a satisfação no trabalho têm 

sua origem das contribuições advindas das pesquisas sobre a motivação humana, 

desenvolvidas a partir da década de 1950. Essa fase marca uma próspera produção sobre 

motivação, quando destacam-se os estudos de Herzberg et al. (1959), conhecidos com teoria 

dos dois fatores ou teoria dos fatores de higiene versus motivação.  

Os primeiros estudos sobre satisfação no trabalho a aproximavam do conceito da 

motivação e que por longo tempo foi estudada como uma causa do comportamento humano, 

destacando-se os estudos desenvolvidos por Maslow (1970) sobre a motivação com base na 

satisfação da hierarquia de necessidades humanas. Entre os anos de 1970 e 1980, passa a ser 

considerada como atitude no trabalho. A partir da década de 1990, a pesquisa assume um 

pressuposto humanístico e social onde o interesse dos estudiosos dirige-se para o campo das 

emoções no contexto do trabalho (afetos positivos e negativos, ânimo e emoções discretas), 

buscando compreender algumas variáveis que afetam os trabalhadores no ambiente de 

trabalho como o estresse, o prazer, o sofrimento e a saúde mental (SIQUEIRA, 2008). 
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De acordo com Herzberg, Mausner e Snyderman (1959),  a satisfação no trabalho 

depende dos fatores de motivação (intrínsecos), como promoção, reconhecimento, 

responsabilidade e realização. Já a insatisfação no trabalho está relacionada aos fatores de 

higiene (extrínsecos), como supervisão, remuneração, políticas corporativas e condições de 

trabalho. Porém, os autores afirmam que o oposto da satisfação não é a insatisfação no 

trabalho e sim a não satisfação no trabalho, pelo fato que a satisfação está presente apenas nos 

casos de reforço nos fatores de motivação, enquanto que a insatisfação está ligada à ausência 

dos fatores de higiene. Assim, a pessoa pode não se mostrar insatisfeita, no entanto também 

não está satisfeita.  

O Quadro 5 apresenta a relação entre os fatores da teoria e a satisfação no 

trabalho. 

Quadro 5 - Fatores de higiene e motivação no trabalho- Teoria dos dois fatores de Herzberg 
FATORES DE HIGIENE FATORES DE MOTIVAÇÃO  

Condições físicas de trabalho Oportunidades de promoção 

Remuneração Oportunidades de crescimento pessoal e progresso 

Políticas da empresa Reconhecimento 

Segurança no emprego Realização 

Relacionamento com colegas de trabalho ou 

interpessoal 

Desafio do trabalho em si 

Status Responsabilidade 

 
              Alta  Insatisfação        ... -4   -3   -2   -1     0      1   2   3   4 ...    Alta Satisfação                                    
Fonte: Adaptado de DuBrin (2006, p. 115) e Robbins (2009, p. 51) pela autora. 
 

A teoria proposta por Maslow (1970) apresentou a hierarquia das necessidades 

humanas para o estudo da motivação. A base da teoria fundamenta-se no fato de que  para que 

uma satisfação de nível mais alto seja atendida se faz necessário que uma necessidade de nível 

inferior  já tenha sido satisfeita. À medida que uma necessidade vai sendo satisfeita ela perde 

sua força motivadora para o indivíduo, o qual passará a esforçar-se para obter uma 

necessidade mais importante na hierarquia de suas necessidades.  

As necessidades humanas estão classificadas pela teoria em cinco níveis, sendo 

dois de nível baixo, compreendendo as necessidades fisiológicas (exs.: alimentos, abrigo) e de 

segurança (exs.: seguir regras, preservar status quo) e três de nível superior, compostas pelas 

necessidades sociais (exs.: desejo de afeição, afiliação, amizade), de estima (exs.: 

reconhecimento, realização pessoal, poder, recompensas financeiras)  e de auto-realização 

(exs.: satisfação do potencial, busca de novos desafios, uso de competências). O Quadro 6 

demonstra a pirâmide de hierarquia das necessidades humanas. 
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Quadro 6- Necessidades humanas de Maslow 
 

 
Fonte: Adaptado de Maslow (1970). 

 

 Sobre a teoria de Maslow (1970),  Hitt, Miller e Colella (2013) ressaltam que a 

idéia de prepoderância das necessidades foi questionada devido à possibilidade de uma pessoa 

ter várias necessidades simultaneamente, como no caso das necessidades sociais, porém a  

teoria contribuiu para focar os estudos sobre o comportamento humano na satisfação das 

necessidades de estima e autorealização (necessidades intrínsecas), quando a teoria 

comportamental centrava-se apenas no estudo das necessidades extrínsecas para explicar o 

comportamento. A teoria ainda contribui para orientar os estudos da psicologia humanística.   

Locke (1976) aborda a satisfação no trabalho, em sua teoria da discrepância, como 

um estado emocional agradável ou positivo resultante da avaliação do próprio trabalho e de 

sua experiência laboral. A saúde física e mental do trabalhador  podem ser afetadas pela  

satisfação no trabalho.  A satisfação no trabalho é função importante dos valores que motivam 

as pessoas para o trabalho e que trabalhar está condicionada à congruência dos valores 

pessoais, à percepção da realização dos valores que são obtidos por meio do trabalho e às 

necessidades humanas básicas. Portanto, a satisfação no trabalho envolveria os três 

componentes básicos em sua definição: valores, importância dos valores e percepção. A 

satisfação no trabalho depende de quanto o indivíduo consegue obter daquilo que valoriza em 

sua vida através do trabalho e a discrepância refere-se às  características  divergentes do 

contexto de trabalho real em relação àquele que é desejado pelas pessoas.  

As teorias sobre a satisfação no trabalho passaram a influenciar o contexto das 

organizações com o objetivo de formar competências dos gestores para que pudessem 

planejar ações que melhorassem o desempenho das pessoas, através da satisfação e 
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envolvimento com o trabalho. Através de indivíduos satisfeitos no trabalho os resultados 

organizacionais seriam a alta produtividade, o alto desempenho, o baixo absenteísmo e a 

baixa rotatividade, afetando a vida pessoal e profissional da pessoa, enquanto um componente 

afetivo do trabalho, confome ressaltam Siqueira e Gomide Jr.(2004).  

Na perspectiva da afetividade no trabalho, esses mesmos autores esclarecem que 

foi realizada uma junção das teorias de afetos no trabalho, nas quais a satisfação no trabalho 

vem como noção de atitude, compondo o conjunto de crenças (valores), afetos e tendências à 

ação que resultam na satisfação no trabalho, envolvimento no trabalho e comprometimento 

organizacinal. 

No mesmo sentido, Wagner III e Hollenbeck (1999, p. 121) afirmam que  a 

satisfação no trabalho é concebida como “ um sentimento agradável que resulta da percepção 

de que nosso trabalho realiza e permite a realização de valores importantes relativos ao 

próprio trabalho.” 

Na visão de Schein (1992), as organizações compartilham valores da cultura 

organizacional entre seus trabalhadores, os quais interferem no comportamento dos mesmos 

no ambiente de trabalho. À medida que as pessoas passam a ser conduzidas por essas crenças 

no ambiente organizacional, para fins de garantir a sobrevivência da organização, elas 

continuamente necessitam  modificar comportamentos para uma adequada adaptação externa 

e melhor integração interna, logo, esse processo de mudanças também contribui para a 

satisfação ou não das pessoas no trabalho.   

Segundo Davis e Newstron (1992. p. 122), a satisfação é um conceito relacionado 

à atitude, envolvendo sentimentos e crenças das pessoas sobre seu trabalho, portanto, “ 

satisfação no trabalho é um conjunto de sentimentos favoráveis ou desfavoráveis com os quais 

os empregados vêem seu trabalho.”  Representa ainda, uma parcela de satisfação com  outras 

partes da vida do indivíduo. Forma-se durante um período de tempo, podendo sofrer 

alterações ao longo do tempo. As experiências vividas fora do ambiente de trabalho também 

influenciam a satisfação no trabalho, assim como, aquelas vivenciadas no trabalho 

influenciam as outras áreas da vida humana, por ser o trabalho algo de grande valor para o 

indivíduo, repercutindo na satisfação global da pessoa. A Figura 4 mostra o efeito de 

permeação (espillover) em as diferentes áreas da vida e a satisfação no trabalho. 
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Figura 4- Alguns elementos relacionados à Satisfação Pessoal  

 

 

 

 

 

 

      

                                             

 

 

 

 

Fonte: Davis e Newstron (1992. p. 124 ) com adaptação da autora. 

 

DuBrin (2006, p. 64) considera a satisfação no trabalho um conceito formado pela 

atitude, considerando esta como um dos importantes componentes do comportamento 

organizacional. Em tal conceito, “ A satisfação no cargo é a medida de prazer ou 

contentamento associados ao cargo.”  Sendo assim, quanto mais atitudes positivas em relação 

ao trabalho, sinal de que as pessoas têm alto nível de satisfação em relação aos fatores do 

trabalho em si, reconhecimento e oportunidades de progresso.  

Já  Robbins (2009) pondera que as pessoas têm milhares de atitudes no trabalho, 

porém a satisfação no trabalho é aquela que merece maior atenção por parte dos gestores, 

além do envolvimento com o trabalho (identicação da pessoa com seu trabalho e participação 

nele) e o comprometimento organizacional (lealdade e identificação com o trabalho). Para 

Robbins (2009, p. 24), “satisfação no trabalho refere-se a um conjunto de sentimentos que um 

indivíduo nutre em relação ao seu trabalho. [...] Quando falamos em atitudes dos funcionários, 

quase sempre nos referimos à satisfação no trabalho.”  

 Nessa perspectiva, as atitudes positivas e negativas originam-se de avaliações 

favoráveis ou desfavoráveis da pessoa em relação ao seu trabalho e refletem sua satisfação ou 

insatisfação no trabalho.    

A abordagem de Hitt, Miller e Colella (2013, p. 153) define a satisfação no 

emprego  como “[...] uma atitude ampla relacionada ao trabalho. Um alto nível de satisfação 

representa uma atitude positiva em relação ao trabalho, enquanto um baixo nível de satisfação 

(Trabalho) 
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representa uma atitude negativa em relação ao trabalho.” A satisfação no trabalho, juntamente 

com o comprometimento organizacional, são as duas atitudes mais estudadas referente  ao 

comportamento organizacional estratégico.   

Para uma corrente de estudiosos, a satisfação no trabalho relaciona-se com a 

produtividade ou desempenho do indivíduo no trabalho. Nesse contexto, Robbins (2009) 

assevera que para que haja uma forte correlação entre estar satisfeito e ser produtivo em 

situação real de trabalho se faz necessária a presença de variáveis moderadoras, tais como 

reconhecimento verbal, aumento salarial e probabilidade de promoções, portanto, essa relação 

entre a satisfação no trabalho, considerada isoladamente, é uma fraca influência sobre a 

produtividade do trabalhador.  

Na mesma direção,  Davis e Newstron (1992) afirmam que a satisfação é um 

produto da percepção de uma pessoa sobre incentivos monetários relativos ao nível e 

equilíbrio salariais, e, sobretudo, se esses incentivos estiverem atrelados ao desempenho 

individual. 

 

4.2 Abordagens da satisfação no trabalho 

 

Consoante Tamayo (2000), a satisfação no trabalho pode ser estudada por dois 

focos de abordagem teórica: a abordagem unidimensional e a abordagem multidimensional.  

A abordagem unidimensional postula que satisfação no trabalho refere-se à atitude ou estado 

afetivo em relação ao trabalho. A abordagem multifatorial fala a respeito da satisfação no 

trabalho analisada sob vários outros fatores que não apenas o trabalho. Esses outros fatores 

seriam a remuneração, benefícios, relacionamentos com os colegas e chefias, condições de 

trabalho, avaliação na carreira, desenvolvimento pessoal, todos considerados como variáveis 

antecedentes da satisfação.   

No mesmo sentido, Spector (2003) esclarece que o estudo sobre a satisfação no 

trabalho possui duas abordagens, a primeira, que considera a satisfação no trabalho como um 

sentimento único que a representa como um todo, calculada sob um índice geral da satisfação, 

e, a segunda, que estuda a satisfação como resultado de várias facetas ou aspectos, sendo que 

nesta abordagem uma pessoa apresenta diferentes níveis de satisfação em relação aos vários 

aspectos e o índice de satisfação global no trabalho passa a ser calculado como um índice das 

diferentes facetas analisadas.  
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Em síntese, as abordagens teóricas sobre a satisfação no trabalho propostas pelos 

estudiosos estão focadas em dois eixos principais de análise, uma visão unidimensional e uma 

visão multidimensional da satisfação. 

 

 4.2.1 A abordagem unidimensional da satisfação no trabalho 

 

No enfoque da satisfação do trabalho sob o aspecto unidimensional, Siqueira e 

Gomide Jr.(2004) afirmam que nessa dimensão a satisfação é tida como uma atitude geral 

perante o trabalho, desconsiderando-se os aspectos específicos  do trabalho para focar na 

elaboração de uma medida geral da satisfação.  Para os mesmos autores,  esses aspectos 

particulares sobre o trabalho tais como as relações com chefias e colegas, salários, atribuições 

e promoções no cargo são bastantes variávies de acordo com cada situação vivenciada pelo 

trabalhador e difíceis de serem menusurados, além disso, quando a satisfação é analisada de 

forma geral vem facilitar os estudos sobre os fatores antecedentes (causas), correlatos 

(conceitos semelhantes) bem como dos efeitos (consequentes) da satisfação tanto na vida 

profissional quanto na qualidade de vida pessoal do indivíduo.  

Muitos autores têm adotado a visão unidimensional no estudo sobre o conceito de 

satisfação no trabalho enquanto uma atitude global da pessoa face ao trabalho, como por 

exemplos os autores  Davis e Newstron (1992), DuBrin (2006) e Robbins (2009), dentre 

outros. 

A abordagem unidimensional da satisfação no trabalho está representada pela 

Figura 5 que retrata a relação da satisfação com os fatores antecendentes, correlatos e 

consequentes que envolvem seu estudo. 

Figura 5- Fatores antecendentes, correlatos e consequentes da satisfação no trabalho 

 
 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Siqueira e Gomide Jr. (2004, p. 305). 
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4.2.2 A abordagem multidimensional da satisfação no trabalho 

 

Na perspectiva da abordagem multidimensional de Siqueira e Gomide Jr.(2004), a 

satisfação no trabalho é conceituada como um elemento da afetividade humana ou um vínculo 

afetivo do indivíduo com o trabalho, resultante do ambiente organizacional. A satisfação é 

considerada como componente do bem-estar no trabalho, juntamente com o envolvimento e 

comprometimento organizacional, compondo o contexto psicossocial do trabalho.  

Siqueira e Gomide Jr. (2004) adotam a abordagem humanística e multifatorial, 

conceituando a satisfação no trabalho a partir de domínios específicos do mundo do trabalho. 

Nessa perspectiva, as dimensões ou categorias de análise da satisfação no trabalho são os 

relacionamentos com as chefias, com colegas de trabalho, com o salário, com as 

oportunidades de promoção e com as atribuições do cargo (natureza do trabalho), 

apresentadas na Figura 6: 

 

Figura 6- Dimensões da satisfação no trabalho 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Siqueira e Gomide Jr. (2004, p. 304). 

 

Cada uma das dimensões de análise da satisfação no trabalho, sob a perspectiva da 

visão multidimensional da satisfação, conforme Siqueira e Gomide Jr (2004), são 

conceituadas de acordo com as definições apresentadas no Quadro 7. 
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Quadro 7- Dimensões de análise da satisfação no trabalho 

SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

Dimensões de análise Conceito 

Satisfação com colegas de 
trabalho  

Satisfação com a colaboração, a amizade, a confiança e o relacionamento 
com os colegas de trabalho.  

Satisfação com o salário e 
benefícios 

Satisfação com o que recebe como salário se comparado com o quanto o 
indivíduo trabalha, com sua capacidade profissional, com o custo de vida 
e com os esforços feitos na realização do trabalho. 

Satisfação com a chefia Satisfação com a organização e capacidade profissional do chefe, com 
seu interesse pelo trabalho dos subordinados e atendimento entre eles. 

Satisfação com promoções 
(oportunidades de promoção ou 
carreira) 

Satisfação com o número de vezes que já recebeu promoções, com as 
garantias oferecidas a quem é promovido, com a maneira de a empresa 
realizar promoções e com o tempo de espera pela promoção. 

Satisfação com a natureza do 
trabalho (atribuições do cargo)  

Satisfação com o interesse despertado pela tarefa, com a capacidade de 
elas absorverem o trabalhador e com a variedade das mesmas. 

Fonte: Adaptado de Siqueira e Gomide Jr. (2004, p. 304) e Siqueira (2008, p. 269) pela autora. 

A Escala de Satisfação no Trabalho- EST, citada em Siqueira (2008), na versão 

reduzida, será o instrumento aplicado nesta pesquisa, o qual retrata as categorias de satisfação 

no trabalho, definidas por Siqueira e Gomide Jr. (2004).  A EST reduzida será apresentada em 

detalhes na seção de metodologia de pesquisa. 

Consoante Siqueira (2008), a satisfação no trabalho envolve a descoberta de quão 

prazerosas são as vivências do indivíduo que trabalha, retratando as condições do contexto de 

trabalho de forma a facilitar o gerenciamento das pessoas nas organizações no que se refere à 

produtividade, permanência na empresa, redução de faltas, qualidade de vida e saúde 

organizacional. 

Tamayo (2000) afirma que há uma relação direta entre valores, satisfação no 

trabalho e resultados, de acordo com os estudos desenvolvidos por Dawis e Lofquist (1984). 

Essa teoria é conhecida como teoria do ajustamento no trabalho e fundamenta-se na existência 

de duas dimensões integradoras. A primeira dimensão da satisfação no trabalho refere-se ao 

conjunto de competências do indivíduo (conhecimentos, habilidades e aptidões) diante da 

complexidade e carga do trabalho, dentre outras demandas exigidas. A segunda dimensão 

refere-se ao conjunto de valores, necessidades, interesses e expectativas da pessoa face às 

gratificações, oportunidades e barreiras existentes na organização.  

A congruência ou harmonia entre as duas dimensões determina o nível de 

satisfação no trabalho e os resultados obtidos pelo trabalhador.  Assim, à medida que o 

ambiente organizacional leva em consideração os valores dos empregados, maior será o nível 

de satisfação pessoal e motivação para o trabalho (TAMAYO, 2000). 
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4.3 Fechamento da seção  

 

A satisfação no trabalho é considerada como uma das importantes variáveis de 

estudo sobre o sentimento que as pessoais vivenciam em suas experiências no trabalho ao 

longo da vida profissional.  

O estudo do comportamento humano nas organizações tem encontrado na 

satisfação no trabalho um dos significativos determinantes do comportamento dos 

empregados, estabelecendo diferentes critérios de ação dos indivíduos no trabalho e 

resultando em alta produtividade, alto desempenho e baixos índices de absenteísmo e 

rotatividade.   

Desenvolver estratégias organizacionais através de políticas e práticas de gestão 

de pessoas que considerem os valores e competências do profissional a fim de torná-lo mais 

satisfeito e envolvido com seu trabalho representa um constante e crescente desafio da gestão 

das organizações em todos os tempos. 
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5 METODOLOGIA 

 

               A metodologia da presente pesquisa utilizou as técnicas estatísticas de análise 

fatorial confirmatória com análises das correlações entre as duas variáveis em estudo, valores 

do trabalho e satisfação no trabalho,  na percepção dos servidores que trabalham no serviço de 

atendimento público da Justiça Federal no Ceará, na Sede e Subseções do interior, utilizando-

se, para tanto, do Modelo de Equações Estruturais, com o objetivo de analisar-se a influência 

dos valores do trabalho sobre a satisfação no trabalho do grupo social em estudo. 

 

5.1 Caracterização da pesquisa 

 

A presente pesquisa tem natureza quantitativa, classifica-se como analítica, quanto 

aos objetivos. Na condução do estudo, trata-se de um trabalho de campo por meio de uma 

survey analítica.  De acordo Roesch (2006), a abordagem quantitativa é recomendada quando 

se trata de medir relações entre as variáveis, portanto o estudo trata de verificar as relações 

entre as variáveis valores e satisfação no trabalho, seja através de associações ou de relação 

causa-efeito, bem como na avaliação de resultados de um sistema ou projeto.  Para Marconi e 

Lakatos (2010, p. 91),  “a estatística pode ser considerada mais do que apenas um meio de 

descrição racional; é, também, um método de experimentação e prova, pois é método de 

análise.”  Segundo Collis e Hussey (2005, p. 24), a pesquisa analítica “tem como objetivo 

entender fenômenos, descobrindo e mensurando relações causais entre eles.”, identificando 

variáveis críticas ou ligações causais a fim de melhor explicar as características desses 

fenômenos.    

A pesquisa survey, conforme Cooper e Schindler (2011) é utilizada como um 

método científico de produzir descrições quantitativas de uma população, fazendo uso de uma 

instrumento predefinido, geralmente um questionário. Collis e Hussey (2005) explicam que a 

survey analítica é usada quando há intenção do pesquisador em determinar relações entre 

diferentes variáveis de pesquisa, que no caso da presente pesquisa buscou-se identificar a 

relação entre as variáveis “valores do trabalho” e a “satisfação no trabalho” dos servidores 

que trabalham com atendimento ao público. 

 

5.2 Unidade de estudo 

 

A unidade de estudo desta pesquisa é uma seccional da Justiça Federal brasileira, 
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 no  caso Seção Judiciária do Ceará,  conhecida   como Justiça  Federal no Ceará,  sediada na 

cidade de Fortaleza (CE), com jurisdição territorial no Estado do Ceará. A Seção Judiciária do 

Ceará é uma das seis Seções Judiciárias (PE, CE, RN, PB, AL e SE) que compõem o Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região- TRF da 5ª Região, sediado em Recife/PE.  

A Justiça Federal no Ceará compõe a estrutura do Poder Judiciário brasileiro 

enquanto Justiça Federal de primeira instância, subordinada ao TRF da 5ª Região, o qual 

constitui-se em Justiça Federal de segunda instância, que por sua vez está subordinado ao 

Superior Tribunal de Justiça, STJ, que tem como órgão de jurisdição superior o Supremo 

Tribunal Federal, STF. A competência da Justiça Federal é basicamente julgar as ações 

judiciais em que a União Federal apresenta-se como autora ou réu do processo, de acordo com 

o disposto no artigo 109 da Constituição Federal com suas alterações posteriores e demais 

legislação relativa à matéria de competência da Justiça Federal (CF, 2008). 

A missão da Justiça Federal no Ceará é garantir à sociedade uma prestação 

jurisdicional acessível, rápida e efetiva. Sua visão de futuro é consolidar-se, perante a 

sociedade, como modelo de efetividade, transparência e segurança jurídica até 2014, atuando 

com base nos valores da ética, respeito ao ser humano e ao meio ambiente, transparência, 

qualidade, inovação e respeito à cidadania, conforme definido no Planejamento Estratégico da 

Justiça Federal para o período de 2010 a 2014 (TRF, 2013).  

A Justiça Federal no Ceará possui um quadro de pessoal composto por 740 cargos 

efetivos, dentre Analistas e Técnicos judiciários, criados por lei e ocupados por 737 

servidores, nomeados por concurso público promovido pelo TRF da 5ª Região, 159 servidores 

de outros órgãos, dentre requisitados, removidos, redistribuídos e lotados provisioriamente; 

62 cargos de Juiz Federal, criados por lei e ocupados por 46 juízes, dentre titulares e 

substitutos, 91 servidores aposentados, conforme dados de relatório do Núcleo de Gestão de 

Pessoas-SJ/CE, relativo a fevereiro de 2014, além dos estagiários, adolescentes e idosos dos 

projetos sociais acolhidos e empregados terceirizados de empresas contratadas pela 

instituição.   

Quanto ao total de processos judiciais (físicos e eletrônicos) em tramitação na 

Seção Judiciária do Ceará, em fevereiro de 2014, registrou-se 139.932 processos nas varas e 

turmas recursais (26.195). Foram distribuídos 9.053 processos e julgados 9.892, conforme 

dados dos relatórios estatísticos-fev/2014-SJCE, disponível no site do TRF da 5ª Região 

(TRF5, 2014).  

A pesquisa foi desenvolvida em todas as unidades de trabalho da Justiça Federal 

no Ceará, composta por uma Sede na cidade de Fortaleza, funcionando em três prédios, nos 
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bairros Centro, Aldeota e Unifor, assim como nas 08 (oito) Subseções Judiciárias no interior 

do Estado do Ceará, localizadas nos municípios de Limoeiro do Norte, Juazeiro do Norte, 

Sobral, Crateús, Iguatu, Tauá, Quixadá e Itapipoca. A Justiça Federal no Ceará possuía à 

época da pesquisa um total de 31 (trinta e uma) Varas Federais, sendo 18 (dezoito) Varas na 

capital Fortaleza e 13 (treze) Varas no interior do Estado, com competências definidas pela 

CF de 1988 e instaladas por resolução do TRF da 5ª Região para julgar ações cíveis, 

criminais, de execução fiscal e de juizados especiais federais. Também compõem a estrutura 

da Justiça Federal no Ceará 02 (duas) Turmas Recursais, localizadas na capital, com 

competência para julgar os recursos originários dos Juizados Especiais Federais, além da 

estrutura da Secretaria Administrativa (SECAD), composta por Diretoria do Foro, Diretoria 

Administrativa e pelos 05 (cinco) Núcleos: Administração, Tecnologia da Informação, Gestão 

de Pessoas, Judiciário e Financeiro/Patrimonial, unidades estas responsáveis pela área 

administrativa (meio) da instituição. 

 

5.3 População e amostra 

 

A população da pesquisa é composta por 398 respondentes que trabalham no 

serviço de atendimento ao público, dividido em atendimento operacional (balcão e salas de 

atendimento) e atendimento especializado (sala do gabinete do juiz ou diretor de 

secretaria/núcleo), realizados nas dependências da Seccional da Justiça Federal no Ceará, na 

capital e interior, conforme distribuição de unidades de trabalho por tipo de serviço de 

atendimento executado pelos servidores que trabalham nessas respectivas unidades. A 

amostra da pesquisa foi composta de 193 respondentes, representando 48,49% do total da 

população em estudo. O Quadro 8 apresenta a distribuição da população e amostra da 

pesquisa. 
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Quadro 8- Distribuição da população e amostra da pesquisa 

Local de 
atendimento 

Unidades de 
atendimento 

Qtde. de servidores 
no 

Atendimento 
Operacional 

Qtde. de servidores no 
Atendimento 
Especializado 

TOTAL 
População 

 

TOTAL 
Amostra 

 

CAPITAL 
(Fortaleza- 
Prédios  do Centro, 
Aldeota e Unifor) 

1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 
9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 
20ª, 21ª, 26ª e 28ª Varas; 
1ª e 2ª Turmas Recursais  
e Setores Administrativos 
de atendimento (SECAD, 
Núcleos Judiciário e 
Administrativo ) 
 

 
188 

 
63 

 
251 

 
129 

INTERIOR 
(Subseções de 
Limoeiro do Norte, 
Juazeiro do Norte, 
Sobral, Crateús, 
Quixada, Tauá, 
Iguatu e Itapipoca) 

15ª e 29ª Varas 
(Limoeiro) 
16ª, 17ª e 30ª Varas 
(Juazeiro) 
18ª, 19ª e 31ª Varas 
(Sobral) 
22ª Vara (Crateús) 
23ª Vara (Quixadá) 
24ª Vara (Tauá) 
25ª Vara (Iguatu) 
27ª Vara (Itapipoca) 
 

 
114 

 
33 

 
147 

 
64 

TOTAL  41 302 96 398 193 
Fonte: Dados da pesquisa 

A amostra da pesquisa foi censitária, com devolução voluntária, e os respondentes 

da pesquisa foram os servidores responsáveis pelo atendimento público nas unidades 

judiciárias, divididos em servidores do quadro próprio local (efetivos), ocupantes dos cargos 

de Analistas e Técnicos Judiciários, servidores removidos e requisitados do quadro de outros 

órgãos (União, Estados e Municípios, Sociedade de Economia Mista) e nomeados sem 

vínculo com o serviço público (cargos de diretoria).  

Foram excluídos da presente pesquisa os ocupantes do cargo de Juiz Federal, 

titulares e substitutos, tendo em vista que os mesmos realizam o atendimento público apenas 

naqueles casos mais urgentes ou com maior complexidade, encaminhados pelo respectivo 

Diretor de Secretaria. Também foram excluídos deste levantamento os estagiários de nível 

superior (remunerados e voluntários), os adolescentes vinculados ao projeto de inclusão social 

Ampliando Horizontes, e os empregados terceirizados das prestadoras de serviço contratadas, 

os quais apesar de colaborarem no atendimento público poderão ser objeto de pesquisas 

futuras naquela instituição.   

O atendimento público em geral, realizado nas dependências da Justiça Federal no 

Ceará, tanto na Sede quanto nas unidades do Interior do Estado, ocorre com base nas políticas 

e práticas traçadas pelo Conselho Nacional de Justiça, Conselho da Justiça Federal e Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região e pelas Diretorias do Foro da Seção Judiciária e das Subseções 

do interior que poderão expedir atos normativos, em geral por meio de portaria, de forma a 

atender às necessidades de atendimento dos usuários da justiças locais, bem como agir 
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discricionariamente, adotando procedimentos para a área de atendimento, a bem do serviço 

público e da sociedade atendida pelos serviços judiciais prestados nas unidades de trabalho.  

O serviço de atendimento ao cidadão na Justiça Federal no Ceará é caracterizado 

basicamente por duas categorias:  

a) Pessoal de atendimento operacional- refere-se à recepção de pessoas e de 

prestação de informações gerais sobre o andamento processual das ações 

ajuizadas às partes (autores e réus Pessoal de dos processos judiciais que tramitam 

nas Varas dessa Seccional), advogados das partes envolvidas, procuradores, 

peritos, estagiários de Direito e demais interessados que transitam nas unidades 

daquele órgão. O grupo compõe-se de 302 servidores que laboram nos balcões de 

atendimento (espaço físico na entrada dos prédios, das varas e setores 

administrativos envolvidos, da capital e do interior). Na maioria das unidades, os 

servidores obedecem a uma escala de atendimento diário de 07 horas, dividida de 

acordo com o turno de trabalho do servidor, se manhã ou tarde, contando com 

auxílio de um estagiário ou adolescente (menor aprendiz). A escala de servidores 

que atenderão é elaborada mensalmente mediante um acordo entre a Diretoria da 

unidade e os servidores, considerando-se aspectos como volume e urgência de 

serviço, aptidão pessoal, afastamentos e tempo disponível do servidor para 

realizar a atividade no período requerido. 

b) Pessoal de atendimento especializado- refere-se à recepção de pessoas e 

prestação de informações especializadas de ordem jurídica sobre o andamento 

processual das ações ajuizadas às partes (autores e réus dos processos judiciais 

que tramitam nas varas dessa seccional), sobretudo aos advogados que no 

primeiro atendimento, solicitam um acesso pessoal aos servidores que trabalham 

nos gabinetes dos juízes federais (titulares e substitutos), a fim de obterem 

informações sobre a expedição das sentenças judiciais que finalizam os processos 

ajuizados e decidem os conflitos entre as partes. Tal atendimento é realizado por 

96 pessoas, dentre diretores e servidores, nas salas de atendimento das diretorias e 

assessorias do gabinete dos juízes, tanto da capital como do interior. Nesse 

atendimento, não há escala de rodízio, tendo em vista que os servidores formam 

um grupo permanente e reduzido (01 diretor por vara e média de 04 servidores por 

gabinete) de lotação, trabalhando 07 horas diárias. 

O público-alvo de atendimento na Justiça Federal pesquisada é composto 

basicamente por: 
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a) partes do processo (autor e réu); 

b) advogados das partes; 

c) procuradores; 

d) promotores; 

e) defensores públicos; 

f) peritos e intérpretes; 

g) empregados e estagiários dos escritórios de advocacia 

h) Terceiros interessados; e 

i) Público interno da instituição (juízes, servidores, estagiários, adolescentes, 

idosos, terceirizados, parceiros, etc). 

Em pesquisa realizada pela autora deste estudo, entre os meses de abril a 

dezembro de 2013, nas unidades de lotação da capital e interior do Estado, as diretrizes gerais 

que as unidades da Seção Judiciária adotam na condução do serviço de atendimento ao 

público na Justiça Federal no Ceará são: 

a) Na maioria das unidades da Seção Judiciária, na capital e interior, o sistema de 

atendimento público funciona por escala de plantão de servidores, que pode ser 

diária, semanal ou mensal, elaborada a critério da diretoria de cada unidade ou por 

meio de acordo entre os servidores e a respectiva diretoria. Para a elaboração da 

referida escala, consideram-se as habilidades e aptidões dos servidores, 

afastamentos legais e a possibilidade de execução deste serviço por determinados 

servidores, em especial devido ao tipo de trabalho que executam, como por 

exemplo, o serviço de assessoria nos gabinetes dos juízes que tem caráter mais 

exclusivo, assim como por motivo de saúde do servidor, como, por exemplo, 

alguma deficiência psicológica ou física.  

b) Também existem as unidades judiciárias (varas, turmas recursais, setores 

administrativos) que realizam o trabalho de atendimento público com a 

colaboração dos estagiários do programa remunerado e voluntário e com os 

adolescentes do projeto social acolhido pela instituição, ressaltando-se que nesses 

casos eles realizam o atendimento de balcão/sala, como primeiro contato com o 

público-usuário.  

c) Após esse contato inicial dos estagiários e adolescentes com o usuário, caso 

eles não consigam realizar o atendimento a contento, seja por falta de 

conhecimentos técnicos sobre o assunto ou por solicitação do usuário, eles então 

solicitam informações mais detalhadas aos servidores lotados na unidade sobre o 
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problema do usuário ou mesmo pedem a presença dos servidores no local de 

atendimento (balcão/sala) para que concluam aquele em curso.  

d) Nas unidades da área administrativa, ligadas à Diretoria Administrativa 

(SECAD), à Diretoria do Núcleo Judiciário e Administrativo, todas na capital, e à 

Diretoria das Subseções no interior, o atendimento público é realizado pelos 

servidores e pelos terceirizados contratados, sobretudo nas unidades de protocolo 

de petições iniciais dos processos e expedição de certidões negativas, sobretudo 

pelo fluxo e volume de pessoas que procuram os balcões de atendimento dos 

protocolos judiciais em busca de informações sobre os processos e para 

protocolizar ações na Justiça, inclusive no protocolo externo da Sede. 

e) O Diretor de Secretaria, das unidades da área judicial, e os Diretores 

Administrativo e de Núcleo, da área administrativa, também realizam o 

atendimento público quando necessário, porém em casos mais urgentes e 

específicos que a situação requeira, por solicitação do próprio usuário do serviço. 

f) Os Juízes Federais Titulares e Substitutos realizam atendimento público de 

forma esporádica já que habitualmente eles realizam seu trabalho no gabinete do 

juiz, de forma mais reservada a fim de conservar a imparcialidade de suas 

decisões e sua integridade moral e física. 

g) O horário de atendimento público nas unidades da Justiça Federal pesquisada 

será de segunda a sexta-feira, no horário ininterrupto de 09 às 18 horas, facultando 

aos Juizados Especiais Federais o horário de funcionamento diário das 08 às 16 

horas, podendo ser realizado em dois turnos de trabalho ou por 07 horas 

ininterruptas, com intervalo,  de acordo com a Resolução nº 24/2007, do TRF da 

5ª Região. É obrigatório o uso de crachá funcional pelos servidores e demais 

colaboradores durante o expediente de trabalho.  

 

Com a implantação inicial, a partir de 2010, do Processo Judicial Eletrônico- PJe,  

na Justiça Federal da 5ª Região, e com a expedição da Resolução nº 16, de 25 de abril de 

2012,  do TRF da 5ª Região,  as ações judiciais incluídas na classe “Procedimento Ordinário” 

passaram a ser propostas e tramitarem com exclusividade pelo sistema PJe da Justiça Federal. 

O atendimento público para esse tipo de ação judicial passou então a ser realizado pelo 

ambiente web (internet), para o qual é exigida uma senha de acesso ao sistema para o 

advogado, através da emissão de uma certificação digital.  Tal serviço pela internet gera uma 

facilidade e rapidez no relacionamento da Justiça com o cidadão-usuário e prepara a 
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instituição para os grandes desafios da era digital dos processos no Poder Judiciário, em 

especial pela interiorização da Justiça Federal nacional, no caso do Ceará, iniciada em 2004 

com a instalação da Subseção de Limoeiro do Norte, que minimiza as barreiras de acesso à 

Justiça brasileira e promove o aumento do acesso ao sistema judicial pela população. 

  

5.4 Instrumento e coleta de dados 

 

O instrumento de coleta dos dados primários da presente pesquisa foi um 

questionário fechado, englobando a Escala de Valores relativos ao Trabalho de Porto e 

Tamayo (2003), na versão revisada por Porto e Pilati (2010) denominada de EVT-R,  a Escala 

de Satisfação no Trabalho- EST reduzida, de Siqueira (2008) e os dados sociodemográficos 

dos respondentes deste estudo. 

O questionário foi submetido a uma fase de pré-teste do modelo inicial, tendo sido 

enviado via internet, por email (Apêndice A), para 18 participantes da amostra-teste no mês 

de novembro de 2013. Após a fase de teste foram incorporadas as alterações sugeridas ao 

referido modelo, sob as orientações do professor-orientador.  O questionário explicava com 

detalhes os objetivos da pesquisa, trazia os conceitos teóricos básicos do estudo, a garantia do 

anonimato dos participantes, além da orientação sobre o termo de consentimento livre e 

esclarecido da pesquisa.  O questionário foi enviado para todos os servidores que trabalhavam 

no atendimento ao público da instituição pela internet através de correio eletrônico, por meio 

de uma survey eletrônica, método de coleta utilizado devido à sua praticidade e capacidade 

para atingir uma grande população em estudo, conforme recomenda Hair Jr. et al (2005).  Os 

questionários foram enviados via internet, por email (Apêndice B), em dezembro de 2013 e a 

coleta encerrou-se em fevereiro de 2014, discriminando-se o prazo inicial e final de coleta e 

solicitando-se que fossem devolvidos completamente preenchidos para o mesmo email de 

solicitação.  A pesquisadora visitou as unidades de trabalho nos prédios do Centro e Aldeota, 

localizados na cidade de Fortaleza, Sede da instituição, a fim de apresentar a pesquisa e 

esclarecer possíveis dúvidas iniciais, assim como entrou em contato por telefone com a 

diretoria da 21ª Vara (prédio da Unifor) na mesma cidade.  Com relação às Subseções do 

interior do Estado, a pesquisadora entrou em contato por telefone com as diretorias daquelas 

unidades a fim de explicar sobre os objetivos da pesquisa e solicitar a participação do grupo 

social em estudo nesta pesquisa naqueles locais de trabalho. A versão final do questionário 

utilizado nesta pesquisa está na integra como Apêndice C deste trabalho.   
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A Escala de Valores relativos ao Trabalho- EVT, utilizada nesta pesquisa, foi 

elaborada por Porto e Tamayo em 2003 e adaptada ao contexto de trabalho brasileiro com 

fundamentação na Teoria de Valores de Schwartz (1992).  Uma listagem inicial de 71 itens 

foi aplicada em uma amostra de 402 trabalhadores do Distrito Federal/Brasília, com média de 

idade de 28 anos, na maioria do sexo feminino, solteiros, de nível superior incompleto e 

empregados no momento em que responderam ao questionário. A versão final da EVT foi 

reduzida para 45 itens por análises estatísticas dos componentes principais em quatro fatores 

de análise de valores do trabalho como Realização profissional, Estabilidade, Relações sociais 

e Prestígio.  

Adicionalmente agregou-se uma versão revisada da EVT de Porto e Tamayo (2003), a 

partir de dois estudos desenvolvidos por Porto e Pilati (2010) em uma amostra de 412 

funcionários de organizações públicas e cooperativas em seis cidades do país. Os dois  

estudos tinham como objetivos realizar uma análise fatorial confirmatória da estrutura de 

quatro fatores da EVT desenvolvida por Porto e Tamayo (2003) e analisar sua adequação ao 

modelo teórico de Schwartz (1992), tendo em vista a carência de realização dessas análises 

confirmatórias em pesquisas anteriores que utilizaram a EVT como instrumento de coleta.  

Os resultados obtidos por Porto e Pilati (2010) confirmaram a validade dos quatro 

fatores de valores do trabalho, também existentes na EVT original, usando-se a análise 

estatística fatorial e o escalonamento multidimensional. Também foi confirmada a adequação 

da nova escala à teoria de valores humanos de Schwartz (1992). Esses estudos resultaram 

então na Escala de Valores relativos ao Trabalho Revisada- EVT-R  de Porto e Pilati (2010), 

composta por 38 itens relativos aos valores do trabalho que será aplicada nesta pesquisa, que 

variou de 1(Nada importante) até 5(Extremamente importante). 

O Quadro 9 abaixo discrimina os fatores motivacionais e os índices Alpha de 

Cronbach de confiabilidade da escala revisada e melhor ajustada aos fatores motivacionais da 

teoria geral de valores:  
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Quadro 9- Fatores da  Escala de Valores relativos ao Trabalho Revisada 

Fatores motivacionais de 
valores do trabalho em Porto e 

Tamayo (2003)  

Itens dos fatores 
 de valores do trabalho em Porto e Tamayo (2003) 

Alpha de 
 Cronbach 

 

 

Realização profissional 

 

 

 

Item 30: Ter um trabalho criativo                                   
Item 31: Ter um trabalho inovador 
Item 33: Ter um trabalho que me permita conhecer lugares novos 
Item 34: Ter um trabalho que me permita conhecer pessoas novas 
Item 35: Ter um trabalho que me permita expressar meus 
conhecimentos  
Item 36: Ter um trabalho que requer originalidade 
Item 37: Ter uma profissão reconhecida socialmente 
Item 5: Desenvolver novas habilidades 
Item 7: Estimular a minha curiosidade 
Item 20: Ter autonomia na realização das minhas tarefas 
Item 22: Ter desafios constantes 
Item 24: Ter liberdade para decidir a forma de realização do meu 
trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,85 
 

 

 

Estabilidade  

 

Item 6: Obter estabilidade financeira 
Item 8: Ganhar dinheiro 
Item 11: Poder me sustentar financeiramente 
Item 15: Ser independente financeiramente 
Item 25: Ter melhores condições de vida 
Item 10: Obedecer às normas do trabalho 
Item 12: Respeitar a hierarquia 
Item 29: Ter um ambiente de trabalho com hierarquia clara 
Item 32: Ter um trabalho organizado 
Item 38: Ter rotinas para realizar o trabalho 

 

 

 

0,79 

 

 

 

Prestígio 

 

Item 4: Demonstrar minhas competências 
Item 13: Ser admirado pelo meu trabalho 
Item 14: Ser bem–sucedido na minha profissão 
Item 16: Ser reconhecido pelo resultado satisfatório do meu 
trabalho 
Item 17: Ser respeitado pelas minhas competências no trabalho 
Item 19: Supervisionar outras pessoas 
Item 23: Ter fama 
Item 26: Ter prestígio 
Item 28: Ter um trabalho arriscado 

 

 

 

0,81 

 

 

Relações sociais 

Item 1: Ajudar os outros 
Item 2: Colaborar para o desenvolvimento da sociedade 
Item 3: Combater injustiças sociais  
Item 18: Ser útil para a sociedade 
Item 21: Ter compromisso social 
Item 9: Bom relacionamento com colegas de trabalho 
Item 27: Amizade com colegas de trabalho 

 

 

0,77 

Fonte: Adaptado de Porto e Pilati (2010) pela autora. 
 

Neste estudo decidiu-se relacionar valores do trabalho e satisfação. A satisfação 

no trabalho será mensurada pela Escala de Satisfação no Trabalho- EST reduzida, apresentada 

por Siqueira (2008), como um instrumento que visa auferir as dimensões e os níveis de 

satisfação no trabalho, variando de 1(Totalmente insatisfeito) a 7(Totalmente satisfeito). A 

versão reduzida da EST utilizada nesta pesquisa foi obtida da escala inicial de 28 itens, 

aplicada em uma amostra de 287 trabalhadores. 

 A versão final foi reduzida a 25 itens após a análise estatística dos componentes 

principais (PC) que identificou os componentes de maior peso para a formação dos fatores da 

escala, confirmados pelos resultados das rotações oblíqua e ortogonal dos componentes 

principais dos fatores que calcularam as cargas das variáveis por fator estudado, resultando na 

versão final da EST em questão.  
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Para a versão reduzida da escala, foram calculados os índices de precisão (alfa de 

Cronbach) dos três itens de maior carga fatorial em cada categoria de análise da escala maior, 

originando a escala reduzida a 15 itens, variando de 1(Totalmente insatisfeito) a 7(Totalmente 

satisfeito). O Quadro 10 mostra a EST utilizada na presente pesquisa, bem como os seus 

dados de validação:  

Quadro 10- Dimensões da Escala de Satisfação no Trabalho reduzida 
Dimensões da 
satisfação no 

trabalho de Siqueira 
e Gomide Jr. (2004) 

Itens dos fatores da satisfação no trabalho  
de Siqueira e Gomide Jr. (2004) 

Alpha de 
Cronbach 

 

Satisfação com a 
natureza do 
trabalho 

Item 5: Com o grau de interesse que minhas tarefas de despertam. 
Item 8: Com a capacidade de meu trabalho absorver-me. 
Item 13: Com a variedade de tarefas  
que realizo.  

 

 

0,77 

Satisfação com a 
chefia  

Item 10: Com o entendimento entre eu e meu chefe.                                   
Item 12: Com a maneira como meu me trata. 
Item 15: Com a capacidade profissional de meu chefe. 

 
0,84 

 
 

Satisfação com 
colegas de trabalho 

Item 1: Com o espírito de colaboração dos meus colegas de trabalho. 
Item 4: Com o tipo de amizade que meus colegas demonstram por 
mim. 
Item 14: Com a confiança que eu posso ter em meus colegas de 
trabalho.  

 

 

0,81 

Satisfação com o 
salário 

Item 3: Com o meu salário comparado com o quanto eu trabalho. 
Item 6: Com o meu salário comparado à minha capacidade 
profissional. 
Item 11: Com meu salário comparado aos meus esforços no trabalho. 

 

 

0,90 

Satisfação com as 
promoções 

Item 2: Com o numero de vezes que já fui promovido nesta empresa. 
Item 7: Com a maneira como esta empresa realiza promoções de seu 
pessoal. 
Item 9: Com as oportunidades de ser promovido nesta empresa. 

 

 

0,81 

Fonte: Adaptado de Siqueira e Gomide Jr. (2004, p. 304) e Siqueira (2008, p. 272) pela autora. 

O Apêndice C desta dissertação apresenta a versão final do questionário eletrônico 

utilizado neste estudo, contendo as escalas EVT-R e EST apresentadas nesta subseção. 

5.5 Análise dos dados  

Os dados primários coletados na pesquisa foram analisados pelas técnicas 

estatísticas de análise descritiva do perfil sociodemográfico dos respondentes da pesquisa e 

dos construtos Valores do Trabalho e Satisfação no Trabalho e pela análise multivariada de 

dados por meio da Análise Fatorial Confirmatória- AFC das escalas de medida EVT revisada, 

do construto Valores do Trabalho e a EST reduzida, do construto Satisfação no Trabalho, 

considerando-se os fatores e dimensões de análise de tais construtos. Após a realização da 

AFC das escalas dos dois construtos em questão foi desenvolvida a técnica de Modelagem de 

Equações Estruturais (SEM) adequada ao estudo em questão.  
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A estatística descritiva do perfil sóciodemográfico dos respondentes da pesquisa 

foi realizada por meio da apresentação dos dados com as respectivas frequências e 

porcentagens dos itens sexo, idade, estado civil, escolaridade, curso, vínculo com a 

instituição, tempo de serviço,  cargo,   cargo ou função comissionada ocupados, lotação atual, 

lotação efetiva e setor de atendimento ao público, que compõem a estrutura do questionário 

desta pesquisa. Foram também realizadas a estatística descritiva dos Valores do Trabalho e 

Satisfação no Trabalho com a apresentação do cálculo das médias e desvios-padrão  para 

ambos os construtos.  

A Análise Fatorial Confirmatória é usada para a confirmação empírica de 

construtos com estrutura fatorial teoricamente sustentados, como é o caso deste estudo, de 

modo a avaliar a qualidade do ajuste de um modelo teórico à estrutura correlacional 

observada entre os itens (Marôco, 2010, p. 171-172). A AFC pressupõe a normalidade 

multivariada e a inexistência de outliers. Como modelo de avaliação da normalidade 

multivariada verificam-se os valores dos coeficientes de assimetria (sk) e curtose (ku) uni- e 

multivariada. Os limites para que se evite violações severas à distribuição Normal são para 

|Sk|<3 e |Ku|<10 (Kline, 2005; Marôco, 2010). A presença de outliers multivariados é 

avaliada pela distância quadrada de Mahalanobis (DM2).  

No Quadro 11 estão indicadas estatísticas e índices de qualidade de ajustamento 

com os respetivos valores de referência: 

Quadro 11 – Índices de ajustamento e valores de referência 

Índices de ajustamento Valores referência 

χ2 
Quanto menor melhor 
p>0,05 

χ2 / gl 
> 5 – mau 
]2;5] – aceitável 
]1;2] – bom 
 

CFI 
GFI 

< 0,8 – mau 
[0,8;0,9[ – sofrível 
[0,9;0,95[ – bom 
≥ 0.95 – muito bom 

PCFI 
PGFI 

< 0,6 – mau 
[0,6;0,8[ – bom 
≥ 0,8 – muito bom 

RMSEA 
(I.C. 90%) 
e 
p-value (H0: rmsea ≤0.05) 

> 0,10 – inaceitável 
]0,05;0,10] – bom 
≤ 0,05 – muito bom 
p-value ≥ 0,05 

ECVI 
MECVI 
AIC 
BCC 
 

Só para comparar modelos 
Quanto menor melhor 

Fonte: Adaptada de Marôco (2010), p. 51. 
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Pesos factoriais elevados em um fator apontam convergência em sentido comum, 

de forma que o constructo latente apresenta validade fatorial. Geralmente, cargas fatoriais 

inferiores a 0,5 (λij<0,5) que representam confiabilidade individual menor que 0,25 (Rj
2<0,25) 

sugerem prováveis problemas de ajustamento local nesta variável (HAIR et al., 2009; 

MARÔCO, 2010, p. 53), embora de forma mais conservadora, HAIR et al. (2009) sugiram 

que sejam de considerar variáveis manifestas com valores de R2 iguais ou superiores a 0,20 

(λij ≥ 0.45). 

Além disso, deve-se avaliar a significância estatística de cada coeficiente estimado 

a partir de um teste Z. Estimativas não significativas corroboram para a eliminação da 

variável. Da mesma forma, apesar de significativa (i.e., p<0,001) a variável pode apresentar 

peso fatorial consideravelmente abaixo de 0,5 o que também é indicativo de eliminação do 

modelo (HAIR et al., 2009). 

No que concerne à análise fatorial confirmatória é usual avaliar-se, além da 

qualidade global do ajustamento, a fiabilidade e a validade dos instrumentos de medida. 

Questiona-se a validade desta medida sugerindo-se medidas alternativas como a 

confiabilidade Composta (CC) com padrões aceitáveis com CC≥0,7 (FORNELL & 

LARCKER, 1981; HAIR et al., 2009).  

A validade do instrumento é formada por três componentes: validade fatorial, 

validade convergente e validade discriminante (MARÔCO, 2010). 

A validade fatorial é aceita quando a especificação dos itens de um construto é 

correta, ou seja, mede realmente o que se espera medir, e avalia-se pelos pesos fatoriais 

estandardizados (λij). Como padrão assume-se que todas as cargas fatoriais são superiores ou 

iguais a 0,5, o fator apresepara a validade fatorial (MARÔCO, 2010, p. 175). 

A validade convergente ocorre quando os itens de um fator saturam fortemente 

nesse fator, ou seja, esse fator é explicado fortemente por seus itens (MARÔCO, 2010, p. 

175). A avaliação da validade convergente pode ser medida por valores de variância extraída 

média (VEM) superiores a 0,5. 

A validade discriminante é avaliada para eliminar a possibilidade que itens de um 

fator estejam correlacionados com outros fatores. O teste mais rigoroso é a comparação da 

VEM de dois quaisquer construto com o quadrado da correlação entre eles (MARÔCO, 2010; 

HAIR et al, 2009).  

A Modelagem de Equações Estruturais (SEM) é uma técnica estatística que 

permite testar a ordem causal entre um conjunto de construtos categorizados em variáveis 

exógenas e endógenas, utilizada quando há interdependência entre variáveis e  que tem como 
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características principais: a) estimação de múltiplas e inter-relacionadas relações de 

dependência, ou seja, a estimação de uma série de equações de regressão múltipla 

interdependentes de modo simultâneo, pela especificação do modelo estrutural e b) a 

possibilidade de ou variáveis latentes: variáveis teóricas que só podem ser estimadas 

indiretamente através de variáveis observadas (HAIR et al, 2000). 

Um processo de construção do modelo de equações estruturais inicia-se com um 

bom desenvolvimento teórico para a escolha de relações causais entre os diferentes 

construtos, porém Hair et al (2000) alerta que no uso desta técnica pode ocorrer o chamado 

erro de especificação, ou seja, a omissão de variáveis independentes e que a técnica pressupõe 

que as ligações do modelo sejam feitas na direção correta, de forma a testar sua consistência 

em relação aos dados observados. Sendo consistentes as relações e os dados o modelo é 

PILATI e LAROS (2007, p. 206-207) ressaltam que trata-se de  “uma técnica de equações 

estruturais ou equações múltiplas, mas diferencia-se da análise de trajetórias porque trabalha 

com variáveis latentes, ou seja, medidas não diretamente observadas, mas sim derivadas de 

indicadores observáveis”.  

O Modelo de Equações Estruturais estabelece a relação entre as variáveis latentes 

exógenas e endógenas, portanto especifica quais variáveis latentes (exógenas) influenciam 

direita ou indiretamente mudanças nos valores da variável latente (endógena ou dependente), 

representado pela equação (KENNETH,1989): 

 

O modelo estrutural é, portanto, formado pela seguinte equação (LATTIN; 

CARROL; GREEN, 2011): 

 

η mx 1 = Β mxm η nx 1+ Γ mxm ξ nx 1 + ζ mx 1 

                                                 

Onde: 

- O vetor η representa as variáveis latentes endógenas e é de ordem mx1. 

- Γ é uma matriz de coeficientes de mxn que relaciona os n fatores exógenos com 

os m fatores endógenos. 

- Β é uma matriz de coeficientes de   mxm que relaciona os m fatores endógenos 

um com outro. 

- O vetor ξ é de ordem nx1 representa as n variáveis exógenas latentes. 

- ζ é um vetor de resíduos de mx1, representa os erros na equação que relaciona η 

e ξ . Assume-se que ζ não está correlacionado com ξ . O modelo assume que a 

matriz (I-B) é não singular. 
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Na próxima seção, para fins de demonstrar a confiabilidade e validade dos 

construtos em estudo, no caso, Valores do Trabalho e Satisfação no Trabalho é  apresentada a 

Análise Fatorial Confirmatória (AFC) dos dois construtos e logo após um ajustamento global 

do modelo estrutural final proposto para este estudo. A avaliação do modelo estrutural pode 

ser realizada com uma ou mais medidas de qualidade do ajuste, que darão suporte ao modelo 

final em confronto com a teoria pesquisada sobre o assunto. 

A análise descritiva e multivariada dos dados coletados foi realizada com a 

utilização dos softwares  AMOS ( do inglês Analysis of Moment Structures, v. 22, SPSS Inc, 

Chicago, IL), apresentado por Marôco (2010) e Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), v. 20.0. 

 

6 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Nesta seção são apresentados os resultados da estatística descritiva do perfil 

sociodemográfico dos servidores que trabalham no atendimento ao público da Justiça Federal 

no Ceará, respondentes desta pesquisa, assim como a estatística descritiva dos valores do 

trabalho e satisfação no trabalho, tecendo-se discussões sobre os resultados obtidos na coleta 

de dados. Logo após, foi realizada a análise multivariada dos dados coletados, com uso da 

técnica da Modelagem em Equações Estruturais, buscando-se estabelecer as relações de 

influência dos valores do trabalho na satisfação no trabalho desses servidores e as conexões 

entre as variáveis demográficas dos respondentes com os valores e a satisfação, analisados 

neste estudo. 

 

6.1 Análise descritiva do perfil dos respondentes 

 

A amostra total da pesquisa foi formada por 193 respondentes. Sua distribuição quanto 

ao sexo é demonstrada na Tabela 1.  

Tabela 1- Sexo dos respondentes 
Sexo Frequência Porcentagem  
Masculino 114 59,1 
Feminino 79 40,9 
Total 193 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Como observado, a maior parte da amostra é composta por respondentes do sexo 

masculino, correspondente a 59,1% da amostra. 
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A Tabela 2 apresenta a idade dos respondentes por faixas etárias, quando 

visualiza-se que a maioria dos respondentes está na faixa de 41 a 50 anos, o que corresponde a 

43% da amostra, seguindo-se dos 33,6%  dos que têm de 31 a 40 anos. Apenas 01 

respondente possui acima de 60 anos da amostra. 

  Tabela 2- Idade dos respondentes 
Idade Frequência Porcentagem Porcentagem  

acumulativa 
21-30 anos 21 10,9 10,9 
31-40 anos 65 33,6 44,5 
41-50 anos 83 43 87,5 
51-60 anos  23 12 99,5 
Acima de 60 anos 1 0,5 100,0 
Total 193 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa. 

A Tabela 03 demonstra o estado civil dos respondentes. Observa-se que a maioria dos 

respondentes (61,1%) são casados.  
 

Tabela 3 – Estado Civil dos respondentes 
Estado Civil Frequência Porcentagem Porcentagem  

acumulativa 

Solteiro 43 22,3 22,3 
Casado 118 61,1 83,4 
Separado 5 2,6 86,0 
Divorciado 16 8,3 94,3 
União Estável 9 4,7 99,0 
Viúvo 2 1,0 100,0 
Total 193 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa. 
Na Tabela 4 está demonstrada a escolaridade por nível de curso dos respondentes da 

pesquisa. Ao analisar o nível de escolaridade dos respondentes, como demonstrado na Tabela 

4, tem-se que mais da metade da amostra (56%) possui pós-graduação completa, seguindo-se 

de graduação (26,4%) e somente (3,1%) mestrado.  

Tabela 4- Escolaridade dos respondentes 
Escolaridade Frequência Porcentagem Porcentagem 

acumulativa 
Ensino Médio 8 4,1 4,1 
Superior 51 26,4 30,6 
Superior Incompleto 9 4,7 35,2 
Pós Graduação 108 56,0 91,2 
Pós Graduação Incompleta 11 5,7 96,9 
Mestrado 6 3,1 100,0 
Total 193 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 Conforme observado na Tabela 5, a maioria dos respondentes (72%) concluíram ou 

concluirão algum curso de graduação ou pós-graduação na área de Direito. Observou-se 

também que a maioria dos respondentes pertence ao quadro efetivo da instituição (79,3%), e 
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somente 1,6% dos respondentes foram nomeados sem vínculo com o serviço público, dados 

demonstrados na Tabela 6. 

Tabela 5- Curso dos respondentes 
Curso Frequência Porcentagem 

Direito 139 72,02 
Outros 54 27,98 

Total 193 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Tabela 6 - Vínculo dos respondentes 

Vinculo Frequência Porcentagem Porcentagem 
acumulativa 

Servidor do Quadro Efetivo 153 79,3 79,3 
Servidor de outros Órgãos (União) 31 16,1 95,3 
Servidor de outros Órgãos (Estados, Municípios, 
Soc, Economia Mista) 

6 3,1 98,4 

Nomeado sem vínculo com o serviço publico 
(Diretores sem vínculo) 

3 1,6 100,0 

Total 193 100,0  
Fonte: Dados da pesquisa. 

Em relação ao tempo de serviço dos respondentes, demonstrado na Tabela 7, tem-se 

que grande parte destes possui de 0 a 5 anos (32,6%), seguido pela faixa de acima de 5 anos a 

10 anos (26,4%), demonstrando que mais da metade dos respondentes tem, no máximo, 10 

anos de serviço na instituição. 

Tabela 7- Tempo de serviço dos respondentes 
Tempo de serviço Frequência Porcentagem Porcentagem  

acumulativa 

0- 5 anos 63 32,6 32,6 
6-10 anos 51 26,4 59,1 
11-15 anos 21 10,9 69,9 
16- 20 anos 37 19,2 89,1 
21-25 anos 15 7,8 96,9 
26-30 anos 4 2,1 99,0 
31-35 anos 2 1,0 100,0 

Total 193 100,0  
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Em relação cargo dos respondentes, demonstrado na Tabela 8, tem-se que 54,4% dos 

respondentes são Técnicos Judiciários (área administrativa), cargo de nível médio, seguido do 

cargo de Analista, Área Judiciária, nível superior, que representa 21,2% da amostra. Cerca de 

48,7% dos respondentes possuem a função comissionada de supervisor, enquanto 11,4% 

ocupam o cargo de Diretor das unidades de trabalho, ou seja, 22 respondentes da amostra e 

22,8% dos mesmos não são ocupantes de nenhuma função ou cargo comissionado, conforme 

demonstrado na Tabela 9. 
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Tabela 8- Cargo dos respondentes 

Cargo Frequência Porcentagem Porcentagem 
acumulativa 

Analista Judiciário - Área Judiciária 41 21,2 21,2 
Analista Judiciário - Área Judiciária - Oficial de 
Justiça 

3 1,6 22,8 

Analista Judiciário - Área Administrativa 12 6,2 29,0 
Técnico Judiciário - Área Administrariva 105 54,4 83,4 
Técnico Judiciário - Área Administrariva - 
Segurança e Transporte 

15 7,8 91,2 

Outro 17 8,8 100,0 
Total 193 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Tabela 9 – Função/Cargo comissionado dos respondentes 

Fonte: Dados da pesquisa. 
De acordo com a Tabela 10, a maioria dos respondentes (88,6%) estão lotados nas 

varas. A Tabela 11 mostra que os mesmos estão efetivamente em sua maioria lotados em 

varas na capital com 57,5% da amostra, enquanto 31, 1% trabalham nas varas do interior. A 

área administrativa (capital e interior) representou 9,4% do total da amostra. 

Tabela 10- Lotação atual dos respondentes 
Lotação atual Frequência Porcentagem Porcentagem 

acumulativa 
Vara 171 88,6 88,6 
Turma Recursal 4 2,1 90,7 
Área Administrativa 18 9,3 100,0 
Total 193 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Tabela 11- Lotação efetiva dos respondentes 

Total          193               100,0%           100,0% 
Fonte: Dados da pesquisa. 

  Todos os respondentes estão lotados nos setores de atendimento ao público, sendo 

que  64,8% atendem no balcão ou sala de atendimento e 35,2% atendem no gabinete do juiz 

ou diretor, conforme a Tabela 12. 

Função/Cargo Comissionado Frequência Porcentagem Porcentagem  
acumulativa 

Assessor 6 3,1% 3,1% 
Assistente 4 2,1% 5,2% 
Auxiliar especializado  1 0,5% 5,7% 
Diretor 22 11,4% 17,1% 
Oficial de gabinete 11 5,7% 22,8% 
Secretário 4 2,1% 24,9% 
Supervisor 94 48,7% 73,6% 
Outras  7 3,6% 77,2% 
Não ocupantes  44 22,8% 100,0% 

Total 193 100,0% 100,0% 

Lotação efetiva  Frequência Porcentagem Porcentagem 
 acumulativa 

Vara- Capital    111 57,5% 57,5% 
Vara- Interior      60 31,1% 88,6% 

 Turma Recursal- Capital       4 2,1% 90,7% 
Área Administrativa- Capital      14 7,3% 98,0% 
Área Administrativa- Interior         4 2,1% 100,0% 
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Tabela 12- Setor dos respondentes 

Setor Frequência Porcentagem Porcentagem 
acumulativa 

Atendimento público no balcão ou sala 
de atendimento 

125 64,8 64,8 

Atendimento público no Gabinete do 
Juiz ou Diretor 

68 35,2 100,0 

Total 193 100,0  
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

6.2 Análise descritiva dos valores do trabalho 

 

Os valores do trabalho representam fatores importantes para compreensão dos 

princípios e metas orientadoras das pessoas no trabalho.  O conhecimento sobre o perfil de 

valores laborais dos profissionais permite que a administração possa planejar, executar e 

manter políticas de gestão de pessoas adequadas à prioridade axiológica de seus 

colaboradores no ambiente das organizações, além da contribuição social por meio de um 

trabalho de qualidade desenvolvido por profissionais motivados por valores pessoais do 

trabalho que bem cumpram sua missão e acabem por fortalecer também os valores 

institucionais que solidificam a imagem da instituição no mercado (PORTO;TAMAYO, 2007, 

PORTO;PILATI, 2010, SIQUEIRA; 2008; KOTLER et al.; 2013). 

 
Tabela 13- Estatística descritiva dos valores do trabalho- Área de atendimento- Justiça Federal/CE 

Fatores motivacionais 
dos Valores do Trabalho 

N Média Desvio Padrão 
Estatística Estatística Estatística 

Realização profissional 193 5,36 0,92 
Estabilidade  193 5,88 0,98 
Prestígio 193 5,61 0,96 
Relações sociais 193 7,23 0,94 
N válido (de lista) 193   

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os valores dos construtos latentes ou não observados (Realização profissional, 

Estabilidade, Prestígio e Relações sociais) foram obtidos por regressão a partir do score 

apresentado, que foi incluído aos dados coletados a partir do procedimento de imputação de 

dados do software AMOS, v.22. O valor do trabalho de média mais alta ocorreu no fator 

Relações sociais no trabalho, com valor de 7,23. O segundo fator de maior importância para 

os respondentes é a Estabilidade no trabalho, com a média de 5,88. A menor média de valores 

do trabalho apresentada na amostra foi para o fator Realização profissional, com valor de 

5,36, conforme Tabela 13.   

Os dados demonstram que as relações sociais no trabalho representam o valor de 

maior importância no trabalho para os respondentes da pesquisa, que na visão de Porto e 
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Tamayo (2003) e Schwartz (1992, 2005) são valores de caráter coletivista ou altruísta, por 

representarem um cuidado com as outras pessoas, interesse por questões do grupo, o que 

sinaliza uma importante meta pessoal a ser atingida pelos servidores, tanto pela preocupação 

com o bom relacionamento com as chefias (diretores e supervisores) e colegas de trabalho 

(pares), gerando um ambiente de trabalho amistoso, bem como  pela atenção aos usuários dos 

serviços da Justiça Federal, contribuindo por meio do trabalho para o bem estar dos cidadãos 

que promova a justiça e paz para todos.  Achados do estudo geracional de Nascimento e 

Oliveira (2013) com servidores públicos sobre o sentido do trabalho confirmam a importância 

que as relações sociais laborais e a contribuição do trabalho para o bem da sociedade têm para 

os mesmos, despertando sentimento de orgulho e de auto-estima quanto ao fato de ser um 

servidor público e trabalhar em prol da sociedade.    

Quanto à Estabilidade ser o segundo maior valor do trabalho para o grupo social 

em estudo, sinaliza-se uma característica própria do serviço público, que oferece aos seus 

servidores a estabilidade no trabalho após 03 anos de efetivo exercício no serviço, proibida a 

demissão, exceto por falta grave apurada com direito à ampla defesa, além dos salários 

razoáveis e demais direitos (férias, licenças, auxílio-alimentação, plano de saúde e demais 

benefícios), conforme assegura o Regime Jurídico do servidores da União, Lei nº 8.112/1990, 

leis e regulamentos específicos.  A média mais baixa do fator Realização profissional pode 

indicar que o ambiente do serviço público não permite uma maior flexibilidade de atuação do 

servidor público que está atrelado aos princípios e deveres constitucionais da gestão pública 

que o obrigam a seguir normas disciplinares por força de lei de caráter impessoal, que muitas 

vezes o proíbem de pensar e agir de forma mais livre e inovadora no  trabalho, por obediência 

aos padrões estabelecidos e à burocracia do serviço público,  apesar do esforço dos gestores 

em praticar um novo modelo de serviço público, mais flexível, humanizado em suas relações 

e de maior valorização do servidor público nas instituições (MEIRELES, 2002; Di Pietro, 

2012, DENHARDT, 2012).   

 

6.3 Análise descritiva da satisfação no trabalho 

 

Os programas de recursos humanos nas organizações têm considerado a satisfação 

no trabalho como uma das principais variáveis para o direcionamento das práticas 

organizacionais de gestão de pessoas voltadas para a qualidade de vida e saúde mental dos 

indivíduos.  A satisfação no trabalho é considerada um dos assuntos mais pesquisados na 
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literatura sobre o comportamento organizacional, tendo  como objetivo  descobrir o impacto 

dessa variável no desempenho manifestado pelo indivíduo no trabalho. Faz-se pois, 

necessário, dispensar uma atenção ao estudo sobre a satisfação no trabalho, a fim de tentar 

aproximar os objetivos (metas) compartilhados entre organizações e indivíduos. Estes 

indivíduos trabalham para atingir interesses ou metas que lhes são mais convenientes, com 

base nos seus valores (crenças), importância e percepção atribuída por eles a tais valores que 

fundamentam a existência de indivíduos satisfeitos, em diferentes dimensões do seu trabalho 

(WAGNER III; HOLLENBECK, 1999; STEIJN, 2004; PORTO; 2008, COELHO JR; 

FAIAD, 2012).  

Tabela 14- Estatística descritiva da satisfação no trabalho- Área de atendimento- Justiça Federal/CE 
Dimensões  

da Satisfação no Trabalho 
N Média Desvio Padrão 

Estatística Estatística Estatística 
Satisfação com colegas de trabalho 193 6,26 1,01 
Satisfação com a chefia 193 5,78 0,91 
Satisfação com o salário 193 3,43 1,00 
 Satisfação com as promoções  193 4,60 1,09 
Satisfação com a natureza do trabalho  193 6,36 0,99 
N válido (de lista) 193   

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Os valores dos construtos latentes ou não observados (Satisfação com a chefia, 

Satisfação com a chefia, Satisfação com o salário, Satisfação com as promoções, Satisfação 

com colegas de trabalho e Satisfação com a natureza do trabalho) foram obtidos por regressão 

a partir do score apresentado que foi incluído aos dados a partir do procedimento de 

imputação de dados do software AMOS, versão 22.  

A Tabela 14 mostra que a satisfação com a natureza do trabalho apresentou a 

média de 6,36 na opinião dos respondentes, a mais alta dentre os outros aspectos relacionados 

à satisfação, sendo que a mais baixa foi de 3,43, com relação ao fator salário.  

O atendimento ao cliente, no caso da Justiça Federal ao usuário-cidadão, é uma 

atividade que exige uma interação constante com pessoas, motivação para atender, capacidade 

técnica e criativa para ajudar a solucionar ou amenizar os problemas dos clientes/usuários, 

empregando a tal atividade um caráter dinâmico e desafiador para o profissional do 

atendimento (LAS CASAS, 2012; ZENONE, 2012; COBRA, 2009). Logo, um maior nível de 

satisfação com a natureza (conteúdo) das tarefas do cargo entre os atendentes-respondentes 

justifica-se pela própria natureza de sua atividade laboral de atendimento, gerando maior 

prazer e despertando interesse e envolvimento desses indivíduos com o trabalho 

desenvolvido, conforme a perspectiva de Siqueira et  al.(2004) sobre a importância do fator 

natureza do trabalho para a satisfação do trabalhador. 
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Quanto à baixa satisfação dos respondentes relativa a salários recebidos tem-se 

que os mesmos podem estar mais focados em aspectos que possam motivá-los no trabalho, 

tais como o significado ou sentido do trabalho em si em prol da coletividade, ficando o valor 

do salário em segundo plano em suas expectativas, ou melhor, o salário não os torna 

satisfeitos, apenas os mantém ajustados às más condições impostas pelas políticas salariais de 

do governo, que na verdade não gera motivação nos servidores, apenas os mantém não 

insatisfeitos no cargo por falta de outra alternativa de trabalho no mercado, no sentido daquilo 

que afirma a teoria da manutenção ou dos dois fatores de motivação de Herzberg et al. (1959) 

e o resultado obtido por Pimenta e Gardin (2013) em pesquisa, na qual 50% dos servidores do 

Ministério Público local discordaram estar satisfeitos com a remuneração (salário), o que 

reforça o resultado obtido neste estudo.         

Pelos dados apresentados nesta seção observa-se que os valores do trabalho são 

variáveis importantes para o comportamento organizacional demonstrado pelos servidores da 

Justiça Federal em estudo, com influências positivas ou negativas na satisfação no trabalho 

dos profissionais de atendimento, as quais poderão gerar atitudes no trabalho que resultem na 

melhoria da qualidade do serviço ofertado e na satisfação dos atendentes e usuários internos e 

externos da instituição. 

Na seção seguinte será apresentada a técnica de modelagem em equações 

estruturais que demonstrará as relações de influência da variável “valores do trabalho” na 

variável “satisfação no trabalho”, sob a óptica da teoria pesquisada e as pesquisas já realizadas 

sobre o assunto em estudo.  

 

6.4  Análise multivariada: estudo pelo Modelo de Equações Estruturais 

 

A análise multivariada dos dados foi realizada em duas etapas principais, a 

primeira, pelo teste de validação do instrumento de medida dos construtos individuais  dos 

valores do trabalho e da satisfação no trabalho, através da Análise Fatorial Confirmatória 

(AFC). Logo após, executou-se a validação do modelo integrado que resultou no modelo final 

(MEE) das relações de influência dos valores do trabalho sobre a satisfação no trabalho, bem 

como as suas implicações para o comportamento dos servidores das unidades de atendimento 

ao público da instituição. Essas relações são fundamentadas na base teórica pesquisada e em 

estudos empíricos anteriores sobre a temática em questão.     
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Para tanto, utilizou-se os softwares AMOS (do inglês, Analysis of Moment 

Structures, v. 22, SPSS Inc, Chicago, IL), apresentado por Marôco (2010) e Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), versão. 20.0. 

Segundo Hair et.al.(2005), para que seja utilizada a Modelagem em Equações 

Estruturais, faz-se necessário que tenhamos um mínimo de 100 respostas válidas, ou 

respondentes, para fins de validação e confiabilidade do teste, o que foi atendido pela presente 

pesquisa que obteve a participação total de 193 respondentes ao final da coleta de dados.  

 

6 4.1 Testes de validação dos construtos individuais 

 

Obteve-se a validação do instrumento de medida dos Valores do trabalho e da 

Satisfação no trabalho por meio da análise individual dos fatores motivacionais de valores do 

trabalho e das dimensões da satisfação no trabalho, contidos no questionário da pesquisa por 

meio da Análise Fatorial Confirmatória (AFC), já explicada na seção de metodologia.  A 

amostra analisada pela AFC foi de 193 respondentes.  Posteriormente foi realizada uma 

análise dos dados obtidos para fins de ajustamento do modelo por equações estruturais 

explicado na seção anterior, que melhorasse o modelo geral que será apresentado ao final 

desta seção.  A fim de melhor compreendermos o conteúdo do instrumento de medida dos 

construtos da pesquisa e sua composição são apresentados no Quadro 12 os construtos 

utilizados para a técnica de Modelagem por Equações Estruturais, além dos respectivos 

códigos e indicadores de medida de cada construto, buscando-se ao final da análise conhecer a 

influência dos valores do trabalho sobre a satisfação no trabalho dos servidores do  

atendimento ao público da Justiça Federal no Ceará.  
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Quadro 12- Caracterização geral dos construtos analisados na pesquisa 

CONSTRUTOS  
(variável latente) 

CÓDIGO INDICADORES 
(variável de medida) 

 
 
 
 

REALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL 

(RP) 

RP 30 Ter um trabalho criativo                                  

RP 31 Ter um trabalho inovador 
RP 33 Ter um trabalho que me permita conhecer lugares novos 
RP 34 Ter um trabalho que me permita conhecer pessoas novas 
RP 35 Ter um trabalho que me permita expressar meus conhecimentos  
RP 36 Ter um trabalho que requer originalidade 
RP 37 Ter uma profissão reconhecida socialmente 
RP 5 Desenvolver novas habilidades 
RP 7 Estimular a minha curiosidade 
RP 20 Ter autonomia na realização das minhas tarefas 
RP 22 Ter desafios constantes 

 
 
 
 
 

ESTABILIDADE 
(EST) 

EST 6 Obter estabilidade financeira 
EST 8 Ganhar dinheiro 
EST 11 Poder me sustentar financeiramente 
EST 15 Ser independente financeiramente 
EST 25 Ter melhores condições de vida 
EST 10 Obedecer às normas do trabalho 
EST 12 Respeitar a hierarquia 
EST 29 Ter um ambiente de trabalho com hierarquia clara 
EST 32 Ter um trabalho organizado 

EST 38 Ter rotinas para realizar o trabalho 

 
 
 
 

PRESTÍGIO 
(PTG) 

PTG 4 Demonstrar minhas competências 
PTG 13 Ser admirado pelo meu trabalho 
PTG 14 Ser bem–sucedido na minha profissão 

PTG 16 Ser reconhecido pelo resultado satisfatório do meu trabalho 
PTG 17 Ser respeitado pelas minhas competências no trabalho 
PTG 19 Supervisionar outras pessoas 

PTG 23 Ter fama   
PTG 26 Ter prestígio 
PTG 28 Ter um trabalho arriscado 

 
 
 

RELAÇÕES SOCIAIS 
(RS) 

RS 1 Ajudar os outros 
RS 2 Colaborar para o desenvolvimento da sociedade 
RS 3 Combater injustiças sociais  
RS 18 Ser útil para a sociedade 
RS 21 Ter compromisso social 
RS 9 Bom relacionamento com colegas de trabalho 
RS 27 Amizade com colegas de trabalho 

SATISFAÇÃO COM A 
NATUREZA DO 

TRABALHO (SNT)  

SNT 5 Com o grau de interesse que minhas tarefas de despertam 
SNT 8 Com a capacidade de meu trabalho absorver-me 

SNT 13 Com a variedade de tarefas que realizo 
SATISFAÇÃO COM 

 A CHEFIA  
(SCH) 

SCH 10 Com o entendimento entre eu e meu chefe                                   
SCH 12 Com a maneira como meu chefe me trata 
SCH 15 Com a capacidade profissional de meu chefe 

SATISFAÇÃO COM 
COLEGAS DE 
TRABALHO 

(SCT) 

SCT 1 Com o espírito de colaboração dos meus colegas de trabalho 

SCT 4 Com o tipo de amizade que meus colegas demonstram por mim 

SCT 14 Com a confiança que eu posso ter em meus colegas de trabalho 

SATISFAÇÃO COM O 
SALÁRIO 

(SSA) 

SSA 3 Com o meu salário comparado com o quanto eu trabalho  
SSA 6 Com o meu salário comparado à minha capacidade profissional 
SSA 11 Com meu salário comparado aos meus esforços no trabalho 

SATISFAÇÃO COM 
AS PROMOÇÕES 

(SPR) 

SPR 2 Com o numero de vezes que já fui promovido nesta organização 
SPR 7 Com a maneira como esta organização realiza promoções de seu pessoal 
SPR 9 Com as oportunidades de ser promovido nesta organização 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A seguir serão apresentados os testes de validação e confiabilidade das variáveis 

latentes Realização Profissional (RP), Estabilidade (EST), Prestígio (PTG) e Relações Sociais 

(RS), relativas a valores do trabalho, assim como da Satisfação com a Natureza do Trabalho 

(SNT), Satisfação com as Chefias (SCH), Satisfação com Colegas de Trabalho (SCT), 

Satisfação com os Salários (SSA) e Satisfação com as Promoções (SPR), referentes à 
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satisfação no trabalho, através da Análise Fatorial Confirmatória (AFC) para cada construto 

mencionado.  

 

6 4.1.1 Teste de validação do instrumento de medida dos Valores do trabalho 

 

Os valores de trabalho são constituídos pelos fatores motivacionais Realização 

Profissional, Estabilidade, Prestígio e Relações Sociais enquanto princípios orientadores do 

comportamento dos indivíduos no trabalho (PORTO;TAMAYO, 2003, 2008). 

A validade fatorial do modelo que visa descrever os valores de trabalho foi 

avaliada por intermédio de uma análise fatorial confirmatória com o software AMOS (v. 22, 

SPSS Inc, Chicago, IL) como apresentado em Marôco (2010). Os dados foram subdivididos 

em 2 amostras (amostra 1 e amostra 2) utilizando-se da ferramenta de amostragem complexa 

do SPSS (v. 22) por amostragem simples, na proporção de 50% da amostra, com mínimo de 

90 e máximo de 100 casos, sem substituição e sem nenhuma estratificação.  

Desta forma, o software dividiu a primeira amostra com 97 casos e a segunda com 

96. A confiabilidade composta e a variância extraída da média por cada fator foram avaliadas 

como descrito em Fornell e Larcker (1981). A existência de outliers foi avaliada pela 

distância quadrada de Mahalanobis (DM2) e a normalidade das variáveis foi avaliada pelos 

coeficientes de assimetria (Sk) e curtose (Ku) uni- e multivariada. Não surgiram valores de 

DM2 que para a existência de outliers. Nenhuma variável apresentou valores de Sk e Ku 

indicadores de violações severas à distribuição Normal (|Sk|<3 e |Ku|<10, ver Kline (2005) e 

Marôco (2010). A qualidade de ajustamento global do modelo fatorial foi feita de acordo com 

os índices e respectivos valores de χ2/gl, CFI, GFI, PCFI, PGFI, RMSEA, P[rmsea ≤ 0,05] e 

MECVI. Os modelos fatoriais foram refinados a partir dos multiplicadores de Lagrange, 

apresentados pelo AMOS, com valores iguais ou superiores a 11 e que existisse suporte 

teórico que validasse. Além disso, a confiabilidade individual (valores inferiores a 0,20) e o 

peso fatorial (valores inferiores a 0,50) foram critérios para eliminação das variáveis. 
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6 4.1.1.1 Realização Profissional (RP)  

Inicialmente o modelo apresentou qualidade de ajustamento (χ2/gl= 5,534; 

CFI=0,765; GFI= 0,755; PCFI= 0,765; PGFI= 0,419; RMSEA= 0,154; P[rmsea≤0.05]= 

0,000; MECVI= 1,529), conforme dados da Figura 7.  

Figura 7- Análise Fatorial Confirmatória (AFC)- Realização Profissional inicial (Amostra 1) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

O modelo final após ajustes do modelo fatorial, conforme a Figura 8, foi possível 

melhorar a qualidade de ajustamento apresentou bom ajustamento (χ2/gl=1,321; CFI=0,985; 

GFI= 0.942; PCFI= 0,633; PGFI= 0,942; RMSEA= 0,041; P[rmsea≤0.05]= 0,633; MECVI= 

0,665). Adicionalmente, conforme se pode verificar no Quadro 13, o modelo apresentou uma 

qualidade de ajustamento superior à do modelo original na amostra sob estudo 

(χ2(9)=122,952) bem como um MECVI inferior (1,140).  

Quadro 13- Estatísticas e Índices de Ajustamento do instrumento de medida Realização Profissional, a nível 
individual na Justiça Federal no Ceará (Brasil)  

Estatística / 
Índices de ajustamento 

Valor Valores referência 

χ2  
Quanto menor melhor 
p>0,05 

χ2 / gl 1,321 

> 5 – mau 
]2;5] – aceitável 
]1;2] – bom 
~ 1 – muito bom 

CFI 
 
GFI 

0,985 
0.942 

< 0,8 – mau 
[0,8;0,9[ – sofrível 
[0,9;0,95[ – bom 
≥ 0,95 – muito bom 

PCFI 
 
PGFI 

0,765 
0,419 

< 0,6 – mau 
[0,6;0,8[ – bom 
≥ 0,8 – muito bom 

RMSEA 
(I.C. 90%) 

0,154 
 

> 0,10 – inaceitável 
]0,05;0,10] – bom 
≤ 0,05 – muito bom 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

A Figura 8 apresenta os valores dos pesos fatoriais estandardizados e a fiabilidade 

individual de cada um dos itens no modelo final simplificado. 

Figura 8 – Pesos fatoriais estandardizados e confiabilidade individual de cada um dos itens do instrumento de 
medida ‘Realização Profissional’  (Amostra 1) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Este teste demonstrou significância para todas as relações assumindo um nível de 

significância de 0,01, pelo que se pode afirmar a existência de validade discriminante entre 

estes fatores. 

6 4.1.1.2 Estabilidade (EST)  

Inicialmente o modelo apresentou qualidade de ajustamento (χ2/gl=0,783; CFI=0,609; 

GFI= 0,770; PCFI= 0,609; PGFI= 0,490; RMSEA= 0,119; P[rmsea≤0.05]= 0,05; MECVI= 

1,825), conforme dados exibidos na Figura 9.  
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Figura 9- Análise Fatorial Confirmatória (AFC)- Estabilidade inicial (Amostra 1) 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
 

O modelo final após ajustes do modelo fatorial, conforme a Figura 10, no qual 

observa-se que foi possível melhorar a qualidade de ajustamento, apresentando bom 

ajustamento (χ2/gl=1,045; CFI=0,999; GFI= 0,972; PCFI= 0,533; PGFI=0,370; 

RMSEA=0,015; P[rmsea≤0.05]= 0,015; MECVI= 0,381. Adicionalmente, conforme se pode 

verificar no Quadro 14, o modelo apresenta qualidade de ajustamento superior à do modelo 

original na amostra sob estudo (χ2(9)=) bem como um MECVI inferior (1,825).  

Quadro 14- Estatísticas e Índices de Ajustamento do instrumento de medida Estabilidade (Amostra 1)  
Estatística / 

Índices de ajustamento 
Valor Valores referência 

χ2 16,725 
Quanto menor melhor 
p>0,05 

χ2 / gl 1,045 

> 5 – mau 
]2;5] – aceitável 
]1;2] – bom 
~ 1 – muito bom 

PCFI 0,533 
< 0,8 – mau 
[0,8;0,9[ – sofrível 
 
[0,9;0,95[ – bom 
≥ 0,95 – muito bom 

GFI      0,972 

PCFI 
 
PGFI 

0,533 
 

0,370 

< 0,6 – mau 
[0,6;0,8[ – bom 
≥ 0,8 – muito bom 

RMSEA 
(I.C. 90%) 

0.015 
> 0,10 – inaceitável 
]0,05;0,10] – bom 
≤ 0,05 – muito bom 

A Figura 10 apresenta os valores dos pesos fatoriais estandardizados e a 

confiabilidade individual de cada um dos itens no modelo final simplificado. 
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Figura 10 – Pesos fatoriais estandardizados e confiabilidade individual de cada um dos itens do instrumento de 
medida ‘Estabilidade’ final (Amostra 1)

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

6 4.1.1.3 Prestígio (PTG)  

Inicialmente o modelo apresentou qualidade de ajustamento (χ2/gl=3,292; CFI=0,822; 

GFI= 0,832; PCFI= 0,617;GFI= 0,832; RMSEA= 0,110; P[rmsea≤0.05]= 0,000; MECVI= 

1,352, de acordo com Figura 11.  

Figura 11- Análise Fatorial Confirmatória (AFC)- Prestígio (Amostra 1) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O modelo final após ajustes do modelo fatorial, conforme a Figura 12, foi possível 

melhorar a qualidade de ajustamento apresentou bom ajustamento (χ2/gl=2,063; CFI=0,978; 
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GFI= 0,959; PCFI= 0,489; PGFI= 0,320; RMSEA= 0,75; P[rmsea≤0.05]= 0,167; MECVI= 

0,331). Adicionalmente, conforme se pode verificar no Quadro 15, o modelo apresentou uma 

qualidade de ajustamento superior à do modelo original na amostra sob estudo (χ2(9)=) bem 

como um MECVI inferior (1,352).  

Quadro 15- Estatísticas e Índices de Ajustamento do instrumento de medida ‘Prestígio’ (Amostra 1)  
Estatística / 

Índices de ajustamento 
Valor Valores referência 

χ2 χ2 (10) = 20,634 
Quanto menor melhor 
p>0,05 

χ2 / gl 2,063 

> 5 – mau 
]2;5] – aceitável 
]1;2] – bom 
~ 1 – muito bom 

CFI 
 
GFI 

0,978 
 

0,959 

< 0,8 – mau 
[0,8;0,9[ – sofrível 
[0,9;0,95[ – bom 
≥ 0,95 – muito bom 

PCFI 
 
PGFI 

0,489 
 

0,320 

< 0,6 – mau 
[0,6;0,8[ – bom 
≥ 0,8 – muito bom 

RMSEA 
(I.C. 90%) 

0,75 
> 0,10 – inaceitável 
]0,05;0,10] – bom 
≤ 0,05 – muito bom 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A Figura 12 apresenta os valores dos pesos fatoriais estandardizados e a 

confiabilidade individual de cada um dos itens no modelo final simplificado.  

Figura 12 – Pesos fatoriais estandardizados e confiabilidade individual de cada um dos itens do instrumento de 
medida “Prestígio” final (Amostra 1) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

6 4.1.1.4 Relações Sociais (RS)  

Inicialmente o modelo apresentou qualidade de ajustamento (χ2/gl=4,799; CFI=0,779; 

GFI= 0,844; PCFI= 0,519; PGFI= 0,422; RMSEA= 0,141; P[rmsea≤0.05]= 0,000; MECVI= 

1,023), conforme Figura 13.  
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Figura 13- Análise Fatorial Confirmatória (AFC)- Relações Sociais inicial (Amostra 1)

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O modelo final após ajustes do modelo fatorial, conforme a Figura 14 foi possível 

melhorar a qualidade de ajustamento apresentou bom ajustamento (χ2/gl=2,583; CFI=0,965; 

GFI= 0,961; PCFI= 0,386; PGFI= 0,256; RMSEA= 0,091; P[rmsea≤0.05]= 0,073; MECVI= 

0,354). Adicionalmente, conforme se pode verificar no Quadro 16, o modelo apresentou uma 

qualidade de ajustamento superior à do modelo original na amostra sob estudo 

(χ2(28)=134,358), bem como um MECVI inferior (1,023).  

Quadro 16- Estatísticas e Índices de Ajustamento do instrumento de medida ‘Relações Sociais’ (Amostra 1)  
Estatística / 

Índices de ajustamento 
Valor Valores referência 

χ2 χ2 (8) = 20,664 
Quanto menor melhor 
p>0,05 

χ2 / gl 2,583 

> 5 – mau 
]2;5] – aceitável 
]1;2] – bom 
~ 1 – muito bom 

CFI 
 
GFI 

0,965 
 

0,961 

< 0,8 – mau 
[0,8;0,9[ – sofrível 
[0,9;0,95[ – bom 
≥ 0,95 – muito bom 

PCFI 
 
PGFI 

0,386 
 

0,256 

< 0,6 – mau 
[0,6;0,8[ – bom 
≥ 0,8 – muito bom 

RMSEA 
(I.C. 90%) 

0,091 
> 0,10 – inaceitável 
]0,05;0,10] – bom 
≤ 0,05 – muito bom 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A Figura 14 apresenta os valores dos pesos fatoriais estandardizados e a 

confiabilidade individual de cada um dos itens no modelo final simplificado. 
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Figura 14 – Pesos fatoriais estandardizados e confiabilidade individual de cada um dos itens do instrumento de 
medida “Relações Sociais” final   (Amostra 1) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

O Quadro 17 apresenta os valores dos pesos fatoriais estandardizados e  a 

variância extraída média (VEM) do instrumento de medida “Valores do Trabalho”. A 

variância extraída média (VEM), um indicador da validade convergente dos fatores, revelou-

se também adequada (VEM≥0,5), sendo de 0,54 para a ‘Realização Profissional’ e 0,74 para o 

‘Estabilidade’.  

Eliminou-se ainda a variável EST-12 porque os índices de modificação sugeriam 

que a mesma carregava fortemente nos construtos relações sociais e realização profissional. O 

item RP-5 também foi eliminado pela mesma condição de correlação com o fator relações 

sociais. 

Quadro 17 – Pesos fatoriais estandardizados dos itens (λ) e variância extraída média (VEM) do instrumento de 
medida ‘Valores do trabalho’ a nível individual na Justiça Federal no Ceará (Brasil) 

Fator Item Questão λ VEM 

 
 
 
 

REALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL 

(RP) 

RP 30 Ter um trabalho criativo                                  0,69  
 
 
 
 
 
 

0,54 

RP 31 Ter um trabalho inovador 0,61 
RP 33 Ter um trabalho que me permita conhecer lugares novos 0,52 
RP 34 Ter um trabalho que me permita conhecer pessoas novas 0,59 
RP 35 Ter um trabalho que me permita expressar meus 

conhecimentos  
0,68 

RP 36 Ter um trabalho que requer originalidade 0,80 
RP 22 Ter desafios constantes 0,69 

 
 
 
 
 

ESTABILIDADE 
(EST) 

EST 6 Obter estabilidade financeira 0,80  
 

0,74 
EST 8 Ganhar dinheiro 0,59 
EST 11 Poder me sustentar financeiramente 0,85 

EST 15 

 
 
Ser independente financeiramente 

 
 
0,94 

EST 25 Ter melhores condições de vida 0,71 
 
 
 
 

PRESTÍGIO 
(PTG) 

PTG 4 Demonstrar minhas competências 0,67  
 
 

0,74 

PTG 13 Ser admirado pelo meu trabalho 0,77 
PTG 14 Ser bem–sucedido na minha profissão 0,75 

PTG 16 Ser reconhecido pelo resultado satisfatório do meu trabalho 0,83 
PTG 17 Ser respeitado pelas minhas competências no trabalho 0,88 

 
 
 

RELAÇÕES SOCIAIS 
(RS) 

RS 1 Ajudar os outros 0,50  
 

0,61 
RS 2 Colaborar para o desenvolvimento da sociedade 0,72 
RS 3 Combater injustiças sociais  0,75 
RS 18 Ser útil para a sociedade 0,78 
RS 21 Ter compromisso social 0,70 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 
Quadro 18 – Quadrado das correlações entre os vários fatores e respetivos valores de VEM 
 (diagonal) do instrumento de medida ‘Valores de trabalho’  (Amostra 1) 

 Fonte: Dados da pesquisa  
 

O quadrado da correlação entre os fatores é inferior as VEM de cada fator 

confirma a validade discriminante do instrumento dos fatores que foi avaliada pelo teste de 

diferença do χ2 entre o modelo com correlação entre fatores fixa em 1 (χ2
r) e o modelo não 

restrito (χ2
u).  O Quadro 19 apresenta os valores de diferença do χ2 entre o modelo com 

correlação entre fatores fixa em 1 (χ2
r) e o modelo não restrito (χ2

u) entre os vários fatores. 

Quadro 19 – Valores de diferença do χ2 entre o modelo com correlação entre fatores fixa em 1 (χ2r) e o modelo 
não restrito (χ2u) do instrumento de medida ‘Valores do trabalho’ a nível individual na Justiça Federal no Ceará 
(Brasil) 

Fonte: Dados da pesquisa 
A Figura 15 apresenta o modelo final da Análise Fatorial Confirmatória-AFC do 

instrumento de medida dos Valores do trabalho: 

FATORES 
DE VALORES DO 

TRABALHO 

Realização      
Profissional 

(RS) 

Estabilidade 
(EST) 

Prestígio 
(PTG) 

Relações Sociais 
(RS) 

 
Realização Profissional 

(RP)  
         0,54 

 
Estabilidade 

(EST)   
      0,288 

 
0,74  

Prestígio 
(PTG) 

       0,396 
 

0,667                      0,74 
 

Relações Sociais  
(RS) 

       0,405 
 

0,211                      0,33                    0,61 

FATORES DOS VALORES 
DO TRABALHO  

CMIN gl Dif X2 Dif gl p 

Realização 
Profissional 

 
↔ 

Estabilidade 
 

888,496 400 269,616 2 p<0,001 

Realização 
Profissional 

 
↔ 

Prestígio 809,984 400 191,104 2 p<0,001 

Realização 
Profissional 

 
↔ 

Relações Sociais 772,271 400 153,391 2 p<0,001 

Estabilidade 
 

 
↔ 

Prestígio 896,179 400 277,299 2 p<0,001 

Estabilidade 
 

 
↔ 

Relações Sociais 870,171 400 251,291 2 p<0,001 

Prestígio 
 

 
↔ 

Relações Sociais 824,122 400 205,242 2 p<0,001 

Modelo Livre 618,88 398 - - - 
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Figura 15- Análise Fatorial Confirmatória-AFC do instrumento de medida dos Valores do trabalho final 
(Amostra 1) 

  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Utilizou-se uma segunda amostra para testar o ajuste do modelo a partir da 

comparação do modelo livre com um modelo no qual os pesos fatoriais e as variâncias e 

covariâncias dos dois grupos foram fixadas. O resultado demonstrou que as duas amostras não 

apresentaram um ajustamento pior do que com os parâmetros livre χ2(22)= 19,170. De tal 

sorte, comprova-se a invariância do modelo para as duas amostras. A Figura 16 demonstra a 

AFC para a segunda amostra. 
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Figura 16- Análise Fatorial Confirmatória-AFC do instrumento de medida dos Valores do trabalho final 
(Amostra 2) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

6 4.1.2 Teste de validação do instrumento de medida da Satisfação no trabalho 

 

A Satisfação no trabalho, na perspectiva da análise multidimensional, é 

constituída pelas dimensões Satisfação com colegas de trabalho, Satisfação com a chefia, 

Satisfação com o salário, Satisfação com as promoções e Satisfação com a natureza do 

trabalho, dimensões estas capazes de promover o estado de prazer ou não do indivíduo no 

trabalho, com implicações no desempenho individual e grupal, assim como nos resultados 

organizacionais (SIQUEIRA; GOMIDE JR., 2004; SIQUEIRA, 2008, COELHO Jr.;FAIAD, 

2012). 

A validade fatorial do modelo que visa descrever a satisfação no trabalho foi 

avaliada por intermédio de uma análise fatorial confirmatória com o software AMOS (v. 22, 

SPSS Inc, Chicago, IL) como apresentado em Marôco (2010). A confiabilidade composta e a 

variância extraída média por cada fator foram avaliadas como descrito em Fornell e Larcker 

(1981). A existência de outliers foi avaliada pela distância quadrada de Mahalanobis (DM2) e 

a normalidade das variáveis foi avaliada pelos coeficientes de assimetria (Sk) e curtose (Ku) 

uni- e multivariada. Não surgiram valores de DM2 que para a existência de outliers. Nenhuma 
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variável apresentou valores de Sk e Ku indicadores de violações severas à distribuição 

Normal (|Sk|<3 e |Ku|<10, ver Kline, 2005; Marôco, 2010). A qualidade de ajustamento 

global do modelo fatorial foi feita de acordo com os índices e respectivos valores de χ2/gl, 

CFI, GFI, PCFI, PGFI, RMSEA, P[rmsea ≤ 0,05] e MECVI. Os modelos fatoriais foram 

refinados a partir dos multiplicadores de Lagrange, apresentados pelo AMOS, com valores 

iguais ou superiores a 11 e que existisse suporte teórico que validasse. Além disso, a 

confiabilidade individual (valores inferiores a 0,20) e o peso fatorial (valores inferiores a 

0,50) foram critérios para eliminação das variáveis. 

Os construtos da satisfação no trabalho individualmente não foram testados para 

fins de validade fatorial dos mesmos, haja vista, o número de variáveis observáveis de apenas 

três elementos não representar quantidade suficiente para um refinamento do modelo fatorial. 

A questão SCH_12 foi eliminada diretamente do modelo pelo elevado número de repostas 

perdidas. 

O Quadro 20 apresenta os valores dos pesos fatoriais estandardizados e a 

variância extraída média (VEM) do instrumento de medida “Satisfação no Trabalho”. A 

variância extraída média (VEM), um indicador da validade convergente dos fatores, revelou-

se também adequada (VEM≥0,5), sendo de 0,79 para o fator Satisfação com salários e de 0,75 

para a Satisfação com a chefia.  

Quadro 20 – Pesos fatoriais estandardizados dos itens (λ) e variância extraída média (VEM) do instrumento de 
medida ‘Satisfação no trabalho’ a nível individual na Justiça Federal no Ceará (Brasil) 

Fator Item Questão λ VEM 

 SNT 8 Com a capacidade de meu trabalho absorver-me 0,68  
0,75 

SNT 13 Com a variedade de tarefas que realizo 0,57 
SATISFAÇÃO COM 

 A CHEFIA  
(SCH) 

SCH 10 Com o entendimento entre eu e meu chefe                                   0,75  
0,72 SCH 15 Com a capacidade profissional de meu chefe 0,78 

SATISFAÇÃO COM 
COLEGAS DE 
TRABALHO 

(SCT) 

SCT 4 Com o tipo de amizade que meus colegas demonstram por mim 0,60  
0,61 SCT 14 Com a confiança que eu posso ter em meus colegas de trabalho 0,78 

SATISFAÇÃO COM O 
SALÁRIO 

(SSA) 

SSA 3 Com o meu salário comparado com o quanto eu trabalho  0,79  
 

0,79 
SSA 6 Com o meu salário comparado à minha capacidade profissional 0,89 
SSA 11 Com meu salário comparado aos meus esforços no trabalho 0,79 

SATISFAÇÃO COM 
AS PROMOÇÕES 

(SPR) 

SPR 2 Com o numero de vezes que já fui promovido nesta organização 0,57  
0,65 

 
SPR 7 Com a maneira como esta organização realiza promoções de seu 

pessoal 
0,79 

SPR 9 Com as oportunidades de ser promovido nesta organização 0,79 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

A validade discriminante dos fatores foi avaliada pela comparação das VEM com 

os quadrados da correlação entre os fatores. O Quadro 21 apresenta o quadrado das 

correlações entre os vários fatores e na diagonal a negrito os respectivos valores de VEM. 

Observa-se pelo Quadro 21 que a maior correlação entre valores do trabalho e 

satisfação no trabalho ocorre na influência do fator de Relações Sociais com Satisfação com a 
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Chefia e Satisfação com a Natureza do Trabalho com um valor de 0,75, sinalizando que as 

relações entre chefias e servidores é satisfatória e podem contribuir para a satisfação pessoal 

desses profissionais no trabalho, seguindo-se dos valores de realização profissional que 

possuem correlação significativa de 0,52 com a satisfação com os chefes e colegas de trabalho 

sinalizando que o sentido do trabalho (realização profissional) para tais servidores contribuem  

nas boas relações com chefes e pares. Os valores de prestígio não de correlacionam com as 

dimensões da satisfação com os salários e as chefias. 

Quadro 21 – Quadrado das correlações entre os vários fatores e respetivos valores de VEM (diagonal) do 
instrumento de medida ‘Satisfação no trabalho’  (Amostra 1) 

DIMENSÕES DA 
SATISFAÇÃO NO 

TRABALHO 

Satisfação com 
Colegas de 
Trabalho 

(SCT) 

Satisfação com 
as Promoções 

(SPR) 

Satisfação com 
o Salário 

(SSA) 

 (SCH) Satisfação com 
a Chefia 

 

Satisfação com 
Colegas de Trabalho 

(SCT) 

0,61 
   

Satisfação com 
 as Promoções 

(SPR) 

0,41        0,65 
  

Satisfação com 
 o Salário 

(SSA) 

0,06         0,33               0,79 
 

Satisfação com 
a Chefia 
(SCH) 

0,52 0,20         0 0,72 

Satisfação com 
 a Natureza do Trabalho 

(SNT) 
0,50 0,47        0,17 0,75 

FATORES DOS 
VALORES 

DO TRABALHO  

Realização      
Profissional 

(RS) 

Estabilidade 
(EST) 

Prestígio 
(PTG) 

Relações Sociais 
(RS) 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

O quadrado da correlação entre os fatores é inferior as VEM de cada fator 

confirma a validade discriminante do instrumento dos fatores foi avaliada pelo teste de 

diferença do χ2 entre o modelo com correlação entre fatores fixa em 1 (χ2
r) e o modelo não 

restrito (χ2
u).  

O Quadro 22 apresenta os valores de diferença do χ2 entre o modelo com 

correlação entre fatores fixa em 1 (χ2
r) e o modelo não restrito (χ2

u) entre os vários fatores. 

Percebe-se que a maior correlação demonstrada no Quadro 23 ocorre entre Satisfação com o 

Salário e a Satisfação com as Promoções, com CIMN de 294,511 e Dif X2 de 155,39, o que 

pode ser explicado pela mesma natureza financeira das duas dimensões de análise da 

satisfação no trabalho dos respondentes.  Já a menor correlação acontece entre Satisfação com 

a Natureza do Trabalho e Satisfação com a Chefia, com CIMN de 145,122 e Dif X2 de 6,001, 

apontando uma baixa correlação das relações dos respondentes com as chefias com o seu 
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prazer no trabalho, o que pode indicar uma motivação pessoal do servidor em realizar o seu 

trabalho pela sua consciência em relação ao valor do mesmo, independente do papel dos 

chefes para tanto. 

Quadro 22 – Valores de diferença do χ2 entre o modelo com correlação entre fatores fixa em 1 (χ2r) e o modelo 
não restrito (χ2u) do instrumento de medida ‘Satisfação no trabalho a nível individual na Justiça Federal/CE 
(Brasil) 

DIMENSÕES DA SATISFAÇÃO NO 
TRABALHO  

CMIN gl Dif X2 Dif gl p 

Satisfação com 
a Natureza do 

Trabalho 

 
↔ 

Satisfação com 
a Chefia 

 

145,122 
 

92 
 

6,001 
 

2 
 

p<0,05 
 

Satisfação com 
a Natureza do 

Trabalho 

 
↔ 

Satisfação com 
Colegas de 
Trabalho 

151,366 
 

92 
 

12,245 
 

2 
 

p<0,05 
 

Satisfação com 
a Natureza do 

Trabalho 

 
↔ 

Satisfação com 
o Salário 

 

173,635 
 

92 
 

34,514 
 

2 
 

p<0,001 

Satisfação com 
a Natureza do 

Trabalho 

 
↔ 

Satisfação com 
as Promoções 

 

153,204 
 

92 
 

14,083 
 

2 
 

p<0,001 

Satisfação com 
a Chefia 

 

 
↔ 

Satisfação com 
Colegas de 
Trabalho 

152,747 
 

92 
 

13,626 
 

2 
 

p<0,05 
 

Satisfação com 
a Chefia 

 

 
↔ 

Satisfação com 
as Promoções 

 

186,423 
 

92 
 

47,302 
 

2 
 

p<0,001 
 

Satisfação com 
Colegas de 
Trabalho 

 
↔ 

Satisfação com 
o Salário 

 

216,817 
 

92 
 

77,696 
 

2 
 

p<0,001 

Satisfação com 
Colegas de 
Trabalho 

 
↔ 

Satisfação com 
as Promoções 

 

189,794 
 

92 
 

50,673 
 

2 
 

p<0,001 

Satisfação com 
o Salário 

 

 
↔ 

Satisfação com 
as Promoções 

 

294,511 
 

92 
 

155,39 
 

2 
 

p<0,001 

Modelo Livre 139,121 
 

90 
 

- - - 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

A Figura 17 apresenta o modelo final da Análise Fatorial Confirmatória-AFC do 

instrumento de medida da Satisfação no trabalho: 
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Figura 17- Análise Fatorial Confirmatória-AFC do instrumento de medida da Satisfação no trabalho (Amostra 1)

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

O Quadro 23 mostra a matriz a partir da qual foram obtidos os escores para cada 

construto (dimensão) da Satisfação no trabalho.  

Quadro 23- Matriz de escores para cada construto da Satisfação no trabalho (Amostra 1).  
Dimensão

da 
Satisfação 

SSA_
11 

SCT_
4 

SCT_
14 

SPR_
2 

SP
R_7 

SPR
_9 

SSA_
3 

SSA_
6 

SCH 
_10 

SCH_ 
15 

SNT_ 
5 

SNT_ 
13 

SCT ,003 ,258 ,554 ,030 ,073 ,075 ,003 ,006 ,116 ,102 ,040 ,028 
SPR ,035 ,048 ,104 ,118 ,288 ,295 ,035 ,067 ,022 ,019 ,052 ,036 
SSAL ,198 ,002 ,004 ,014 ,035 ,036 ,197 ,379 -,030 -,027 ,033 ,023 
SCH -,029 ,074 ,159 ,009 ,021 ,022 -,029 -,056 ,323 ,285 ,176 ,124 
SNT ,045 ,035 ,076 ,029 ,070 ,072 ,044 ,085 ,245 ,216 ,228 ,160 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Finalizada esta etapa de validação individual das variáveis de medida dos Valores 

do trabalho e Satisfação no trabalho, conclui-se que há um bom ajustamento do modelo pelos 

valores dos índices apresentados em cada construto. Demonstrou-se também a confiabilidade 

do instrumento de coleta utilizado desta pesquisa a fim de conhecer as relações entre as 

variáveis em estudo. Segue-se a etapa de validação do modelo estrutural proposto com o seu 

detalhamento, o teste das hipóteses e a discussão por hipóteses e objetivos desta pesquisa.  

 

Satisfação no trabalho  Amostra 1 
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6.4.2 Validação do modelo integrado 

 

O modelo integrado apresentado na Figura 18 foi validado através da técnica 

estatística de Modelagem em Equações Estruturais, proposta para o presente estudo. 

Compõem o modelo integrado um total de 42 variáveis, sendo que 10 delas são 

variáveis latentes (VL) e 32 são variáveis de medida ou indicadores (VM), de acordo com a 

Figura 18, que apresenta o modelo de mensuração das relações entre os construtos e seus 

indicadores de medida e o modelo estrutural das relações entre os construtos dos valores do 

trabalho e da satisfação no trabalho, fundamentado na teoria pesquisada e com alguns ajustes 

sugeridos nas variáveis de medida observadas na subseção sobre a validação individual dos 

construtos. 

Os índices de ajustamento do modelo estrutural final (χ2/gl=1.620; CFI=0,921; 

GFI= 0,809; PCFI= 0,830; PGFI= 0,685; RMSEA= 0,57; P[rmsea≤0.05]= 0,073; MECVI= 

4,790) são os constantes na Figura 18. 
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Figura 18- Modelo estrutural final

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

6.4.2.1 Análise por objetivos e hipóteses da pesquisa 

 

Com base no modelo estrutural final apresentado na Figura 18 desta seção 

conclui-se que: 

A hipótese 1 desta pesquisa afirmava que os valores de relações sociais relativos 

ao trabalho exercem influência positiva na satisfação dos servidores que trabalham no 

atendimento ao público da Justiça Federal no Ceará foi confirmada.  Os valores de relações 

sociais, conforme dados do modelo estrutural (Figura 18), exercem o maior poder de 

influência sobre a satisfação no trabalho dos servidores que realizam o atendimento na Justiça 

Federal no Ceará, com uma carga fatorial de 0,31, a maior dentre os demais fatores de valores 

do trabalho em questão. Tal resultado converge na mesma direção dos resultados obtidos por 
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Tamayo (2000) no estudo sobre a influência de prioridades axiológicas sobre a satisfação no 

trabalho, no qual os valores de natureza coletivista predominaram no grupo, ou seja, os 

valores de relações sociais tiveram o maior impacto sobre a satisfação no trabalho daqueles 

profissionais pesquisados. A importância atribuída aos valores de relações sociais, 

manifestados em países de cultura coletivista como a cultura brasileira é confirmada ainda em 

estudos cross-cultural sobre valores do trabalho e sobre sociedades com valores coletivistas 

versus individualistas (HOFESTEDE, 1980; TRIANDIS, 1990). O estudo empírico 

desenvolvido por Alves et al. (2014), com professores portugueses em início de carreira, 

concluiu que os licenciados em educação atribuem maior importância aos valores de relações 

sociais com seus alunos, o que denotam uma preocupação altruísta, típica da atividade de 

contato, atendimento e desenvolvimento de pessoas exercida pelos mesmos, o que vem 

corroborar o presente resultado deste estudo. 

Ademais é interessante ressaltar que os todos os valores de relações sociais, 

mostrados no modelo estrutural (Figura 18) estão relacionados às questões que envolvem a 

importância atribuída pelos servidores ao contato com a sociedade e à contribuição social do 

trabalho desenvolvido pelos mesmos (RS2, RS3, RS18 e RS21, Quadro 12), sendo a de maior 

peso fatorial a RS18 (ser útil à sociedade) com carga de 0,80, seguida da RS21 (ter 

compromisso social) com carga de 0,75, o que demonstra que os valores de caráter coletivista 

e altruístas são princípios norteadores do trabalho para os servidores que realizam o 

atendimento na instituição pesquisada. Os valores coletivistas contribuem para um melhor 

relacionamento com o cliente/usuário do serviço público e com a melhoria da qualidade do 

serviço ofertado à sociedade, além de que esses profissionais sinalizaram que possuem o 

perfil profissional necessário ao bom relacionamento com o cliente/usuário e a preocupação 

com o bem estar da sociedade, os quais deve possuir o servidor público como cumpridor de 

uma missão pública e como atendente enquanto mediador entre os interesses do cidadão e a 

Justiça Federal, como órgão responsável pela prestação jurisdicional eficiente e ética perante a 

sociedade (LAS CASAS, 2012, ZENONE, 2010; COBRA, 2009; SOARES;COSTA, 2012; 

TRFa, 2013; PIMENTA; GARBIN, 2013). 

    A hipótese 2, referente à influência positiva que os valores de estabilidade 

exercem sobre a satisfação no trabalho dos servidores do atendimento ao público da 

instituição em análise foi rejeitada, haja vista que o fator Estabilidade influencia de forma 

negativa a satisfação no trabalho dos respondentes, com uma carga negativa de -0,22, o único 

valor do trabalho de impacto negativo sobre a satisfação dos servidores, conforme observa-se 

na Figura 18. Esse resultado é amparado pela teoria dos fatores de higiene e de motivação no 
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trabalho, também conhecida como teoria dos dois fatores, de Herzberg et al. (1989), a qual 

afirma que a estabilidade, aqui representada pelos aspectos de segurança material (salários e 

demais benefícios ofertados pela empresa ao empregado) são considerados apenas como 

fatores higiênicos de manutenção da mão-de-obra na condição de “não insatisfeita” no 

trabalho, no caso em estudo, através da presença de uma política remuneratória estável no 

serviço público, porém em condições não motivadoras no trabalho, impactando de forma 

negativa na satisfação, o que poderia ser sanado através de programas de reconhecimento por 

resultados obtidos e desenvolvimento dos servidores (fatores de motivação), como por 

exemplo a aplicação de programa de gestão por competências.  

Outra conexão pode ser estabelecida aqui com o resultado da análise descritiva da 

satisfação (Tabela 14) onde a natureza do trabalho é apontada como a dimensão de maior 

satisfação dos servidores do atendimento ao cidadão (fator motivador), com média geral de 

6,36, e não o aspecto remuneratório (fator higiênico), que obteve o índice de 3,43, o mais 

baixo para a satisfação entre os respondentes. Achados de outros estudos empíricos 

confirmam a afirmativa de que a política de incentivos salariais por si só não é o fator mais 

importante ao ponto de satisfazer os empregados, podendo inclusive impactar negativamente 

sobre a satisfação no trabalho quando da sua ausência ou inadequação às metas pessoais e 

profissionais dos indivíduos, mas sim que fatores motivadores (intrínsecos ao cargo), tais 

como reconhecimento e oportunidades de crescimento na empresa são fatores potencialmente 

importantes para a satisfação e comportamento pró-ativo no contexto de trabalho (PORTO, 

2000; KAMIA; PORTO, 2011; LIMA; PEREIRA, 2012, PIMENTA; GARBIN, 2013). 

A hipótese 3, relativa à influência negativa que os valores de prestígio relativos ao 

trabalho exercem na satisfação no trabalho do mesmo grupo social analisado foi rejeitada. Tal 

resultado apresentado no modelo final é suportado pela teoria da hierarquia das necessidades 

humanas de Maslow (1970) que estuda a motivação humana pelo alcance gradativo dos cinco 

níveis de necessidades do indivíduo, assim, à luz da teoria de valores do trabalho 

desenvolvida por Ros et. al. (1999) e Porto e Tamayo (2003), acerca dos valores de prestígio 

(exs: poder, influência e reconhecimento por resultados), observa-se uma estreita relação com 

as necessidades humanas superiores de estima (exs.: reconhecimento, poder), defendidas por 

Maslow, explicando assim, o impacto positivo dos valores de prestígio sobre a satisfação no 

trabalho (carga fatorial de 0,23) à medida que as necessidades de autoestima e valores de 

prestígio são almejados e alcançados pelo indivíduo na organização.  

Resultados de Silva e Mendonça (2013) no estudo sobre a satisfação de valores 

laborais e estresse concluíram que a não satisfação das metas motivacionais de prestígio por 
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parte dos profissionais, em especial a dos mais jovens naquela amostra, aumentou o nível de 

estresse no trabalho, gerando a insatisfação, portanto, o valor prestígio influencia o nível de 

(in)satisfação no trabalho, o que no presente estudo deu-se de forma positiva, a satisfação 

sofreu impacto positivo com a realização de valores de prestígio, obtendo-se a maior carga 

fatorial no item PTG 16 (ser reconhecido pelo resultado satisfatório do meu trabalho) com 

valor de 0,85, em consonância ainda com a teoria de Maslow  sobre a motivação humana e a 

necessidade de auto-estima, o que  apontam para uma confirmação do presente resultado. 

Quanto ao conflito entre os pólos de valores de relações sociais 

(autotranscendência-altruísmo) e prestígio (autopromoção-poder) observa-se pelo modelo 

estrutural que a importância atribuída aos dois pólos de valores pelos respondentes é positiva 

para os dois conjuntos de valores quanto à influência na satisfação no trabalho e não de forma 

positiva e negativa ou vice-versa sobre a variável satisfação (SCHWARTZ; 1992; 

PORTO;TAMAYO, 2003; PORTO, 2008) como seria esperado dentro da teoria pesquisada. 

Então, supõe-se que os servidores valorizam bastante as relações sociais no trabalho com seus 

chefes, pares e sociedade, com média geral de 7,23, assim como valorizam, apesar de registrar 

uma média menor de 5,21(Tabela 13), os aspectos relativos ao seu reconhecimento, 

influência, valorização pessoal e promoção oportunizados e praticados pela instituição, no 

caso, com impacto positivo na satisfação laboral dos mesmos. 

A hipótese 4 deste estudo, a qual afirma que os valores de realização profissional 

no trabalho exercem influência positiva na satisfação do mesmo grupo social analisado foi 

rejeitada. Não houve relação entre valores de realização profissional do trabalho e a satisfação 

no trabalho, ou seja, os valores de realização profissional não impactaram na variável 

satisfação no trabalho dos respondentes, conforme visualiza-se no modelo estrutural  da 

Figura 18, que mostra o fator de realização profissional apenas para fins de ilustração da não 

relação de influência do referido fator sobre a satisfação, nota-se sem menção de carga fatorial 

associada a este construto. A realização profissional caracteriza-se pela busca do prazer no 

trabalho por meio da liberdade de pensar e agir do indivíduo que se manifestam por sua 

autonomia intelectual, inovação e criatividade no trabalho (PORTO;TAMAYO, 2008; 

PORTO;PILATI, 2010).  Atente-se para o fato de que a presente pesquisa foi realizada na 

Justiça Federal, órgão da esfera pública judicial, com peculiares bem próprias ao contexto do 

serviço público, caracterizado pela subordinação aos princípios constitucionais que regem a 

administração pública e a conduta dos agentes públicos e políticos. Ressalta-se, então, a força 

motivadora da legalidade, da moralidade e da impessoalidade na atuação judiciária em prol do 

interesse público, princípios básicos da gestão do Estado de Direito e das relações de proteção 
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aos direitos dos jurisdicionados (cidadãos), os quais exigem que o servidor público da Justiça 

Federal trabalhe sobre forte influência de normas legais que subordinam sua ação aos ditames 

da lei, ética e imparcialidade, que por vezes limitam a sua liberdade de pensamento e ação e o 

desenvolvimento da inovação e criatividade no trato com o cidadão ou jurisdicionado da 

Justiça Federal no Ceará (Di PIETRO, 2012; MIRAGEM, 2013; PROCOPIUCK, 2013), que 

inclusive pode explicar a menor importância atribuída aos valores de realização profissional,  

citada na Tabela 13, tendo em vista que o servidor observa e vivencia um ambiente laboral 

condicionante ao prazer no trabalho, pelos motivos acima expostos, gerando a inexistência de 

impacto dos valores de realização profissional na satisfação no trabalho dos respondentes.  

O primeiro objetivo específico propôs “identificar os valores do trabalho 

predominantes no grupo social em estudo” foi alcançado por meio da confirmação da hipótese 

1, a qual  afirmava que os valores de relações sociais relativos ao trabalho exercem influência 

positiva na satisfação dos servidores que trabalham no atendimento ao público da Justiça 

Federal no Ceará, valores estes identificados como de maior importância na ordem de 

prioridade axiológica dos respondentes, com influência positiva na satisfação no trabalho dos 

mesmos. 

No caso do segundo objetivo buscou-se classificar o mesmo grupo social segundo 

escala de satisfação (ou insatisfação) no trabalho, o que foi atingido de forma parcial pelo 

resultado da hipótese 2, a qual afirmava existir uma influência positiva dos valores de 

estabilidade sobre a satisfação no trabalho dos servidores do atendimento ao público da 

instituição em análise, que por meio do resultado demonstrado no modelo estrutural final 

rejeitou-se a hipótese inicial,  tendo em vista que as dimensões de análise da satisfação no 

trabalho (chefias, colegas de trabalho, promoção, salários e natureza do trabalho) sofreram 

influência negativa do valor estabilidade no trabalho, gerando não satisfação no trabalho, 

especialmente em relação ao fator higiênico referente aos salários pagos para os servidores, 

que apresentou menor carga fatorial de satisfação, comparando-se com as demais dimensões 

da satisfação no trabalho em estudo. 

Como terceiro objetivo, foi estabelecido avaliar a relação dos valores do trabalho 

com a satisfação no trabalho que, de acordo com o resultado da hipótese 3, foi atingido 

parcialmente haja vista que os resultados obtidos por esta pesquisa fundamentaram  a rejeição 

da hipótese 3, a qual afirmava a influência negativa dos valores de prestígio relativos ao 

trabalho na satisfação no trabalho do mesmo grupo social em análise, que pelo modelo final, 

apresentou influência positiva sobre a satisfação, resultado que justifica-se pela importância 

dos valores de prestígio para as necessidades de estima e reconhecimento do servidor e que o 
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motivam a realizar um melhor trabalho em prol do atendimento ao público externo e interno 

na Justiça Federal.  

6.5 Fechamento da seção 

Ao final das análises dos resultados obtidos neste estudo, demonstra-se que os 

valores do trabalho dos servidores de fato exercem impacto positivo e negativo na satisfação 

no trabalho. Diante de tal constatação, conhecer a influência dos valores laborais na satisfação 

no trabalho desses profissionais representa uma oportunidade única de melhor conhecer as 

motivações dos servidores para o trabalho, de forma especial no trabalho de atendimento ao 

cidadão.  

Os resultados obtidos nesta pesquisa demonstram que o desempenho dos 

servidores atendentes em serviço é orientada por valores humanos básicos relativos ao 

trabalho com impactos significativos na sua satisfação laboral. Portanto, conhecendo as 

motivações e a satisfação dos servidores em serviço, a gestão judiciária tem a possibilidade de 

melhor planejar políticas de gestão de pessoas que possam contribuir para a satisfação de 

valores prioritários dos servidores, os quais influenciam sua satisfação, repercutindo na 

qualidade do atendimento oferecido ao cidadão. 

Esta pesquisa organizacional chega ao final alcançando seus objetivos 

acadêmicos, mas sobretudo representando uma oportunidade de colaboração com a gestão de 

pessoas da Justiça Federal no Ceará, de forma a traçar o perfil de competência dos servidores 

da área de atendimento ao público e despertar novas reflexões para melhor planejar e executar 

ações de alocação, capacitação e desenvolvimento de pessoas nessa área, com possibilidade 

de aplicação de tais ações de melhoria para as demais áreas de atuação da instituição. 

O relacionamento com o cliente da Justiça Federal no Ceará, o cidadão, encontra 

no atendimento realizado pelo servidor da instituição um momento ímpar de ligação entre a 

Justiça e o cidadão que não deve ser ignorado pela gestão judiciária por constituir-se em uma 

meta estratégica da Justiça para estabelecer e manter boas relações com os seus 

jurisdicionados e manter a confiabilidade e a dignidade da imagem institucional perante a 

sociedade.  

O bom atendimento à sociedade que busca a Justiça Federal, muitas vezes como 

última esperança para o reconhecimento de seus direitos e a solução de conflitos, é meta do 

planejamento estratégico da instituição, o que uma pesquisa como esta poderá contribuir no 

sentido de que a Diretoria do Foro, em parceira com a Diretoria da Gestão de Pessoas e 

demais diretorias e lideranças da instituição, da capital e interior do Estado do Ceará, possam 
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juntas planejar e executar ações de melhoria da gestão de pessoas para todas as áreas de 

trabalho da instituição, alinhadas ao cumprimento da missão, visão e valores de compromisso, 

ética, justiça, respeito, transparência e responsabilidade socioambiental, declarados no mapa 

estratégico da instituição. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 
A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar as relações entre os valores 

do trabalho e a satisfação no trabalho dos servidores que trabalham no serviço de atendimento 

à sociedade na Justiça Federal no Ceará, incluindo as unidades organizacionais da capital e 

interior, de forma que possa subsidiar ações de melhoria na gestão de pessoas lotadas na área 

de atendimento público, contribuindo para a qualidade na prestação de serviços judiciais ao 

cidadão. 

Com base no referencial teórico pesquisado e a partir dos resultados obtidos, foi 

possível tecer algumas considerações em dois blocos, o primeiro referente à pergunta 

orientadora, aos objetivos definidos e as implicações sociais, organizacionais e acadêmicas do 

presente estudo e, o segundo, sobre as limitações ao desenvolvimento do estudo e a proposta 

para uma agenda de futuras pesquisas sobre a temática investigada. 

 

7.1 Discussões quanto à pergunta, objetivos e implicações da pesquisa  

 

A questão da pesquisa perguntou sobre qual a relação dos valores do trabalho e a 

satisfação dos servidores que trabalham no atendimento ao público na Justiça Federal no 

Ceará. O estudo desenvolveu-se no sentido de investigar a influência dos valores laborais na 

satisfação no trabalho dos respondentes para o que foram formuladas quatro hipóteses que 

afirmavam que os fatores motivacionais de realização profissional, estabilidade, prestígio e 

relações sociais, relativos ao trabalho, exerciam impacto positivo ou negativo nas dimensões 

da satisfação com as chefias, com os colegas de trabalho, com os salários, com as promoções 

e com a natureza do trabalho, que englobam o estudo da satisfação no trabalho em foco. 

Os resultados obtidos apontam para uma maior influência dos valores de relações 

sociais no trabalho sobre a satisfação no trabalho dos servidores do atendimento ao público na 

instituição analisada, levando-nos a concluir a elevada importância atribuída aos 

relacionamentos estabelecidos com os chefes, colegas de trabalho e sociedade em geral para 

tais servidores, profissionais estes que priorizam os valores de espírito de equipe, altruísmo e 

preocupação com o bem estar e justiça sociais através de relações humanas mais harmoniosas 

e éticas, até porque estão inseridos no ambiente do poder judiciário que culturalmente deve 

prezar pelos valores laborais de justiça, ética, transparência e promoção da cidadania nas 

relações com os jurisdicionados (cidadãos), tanto na gestão judiciária como no bom exemplo 
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de seus agentes públicos. Ressalta ainda o fato desta pesquisa ter sido direcionada ao pessoal 

do atendimento ao público que, por natureza, é uma atividade de contato com pessoas e que 

exige um perfil profissional disposto a ouvir e tentar solucionar o problema de quem busca a 

Justiça Federal para a solução dos conflitos pessoais, institucionais e sociais e os respondentes  

sinalizaram possuir um perfil necessário  à função de atendimento ao cidadão.  

Destaca-se ainda que os valores de estabilidade têm impacto negativo sobre o 

nível de satisfação no trabalho dos respondentes, indicando um descontentamento dos 

servidores quanto à política salarial vigente e a perda de direitos trabalhistas ao longo dos  

anos por meio de planos de carreira e salários insatisfatórios às reais necessidades dos 

servidores, bem como a ausência de impacto dos valores de realização profissional na 

satisfação dos mesmos, sinalizando ainda um ambiente laboral desmotivador e pouco 

estimulante ao servidor, que constata poucas oportunidades de autodesenvolvimento e 

realização profissional praticadas pela política de gestão de pessoas da instituição.   

O objetivo geral da pesquisa foi analisar as relações entre os valores do trabalho e 

a satisfação no trabalho dos servidores que trabalham no serviço de atendimento à sociedade 

na Justiça Federal no Ceará, incluindo as unidades organizacionais da capital e interior, de 

forma que pudesse subsidiar ações de melhoria na gestão de pessoas lotadas na área de 

atendimento público, contribuindo para a qualidade na prestação de serviços ao cidadão. Os 

resultados obtidos destacam uma adequação do perfil do atendente da Justiça Federal no 

Ceará, assim como uma congruência dos objetivos e valores institucionais com os valores 

pessoais laborais dos servidores ligados ao serviço de atendimento ao cliente-usuário, além da 

influência positiva significativa dos relacionamentos sociais na motivação humana e 

satisfação no trabalho que resulta na melhoria e qualidade do atendimento realizado.  

Quanto ao alcance dos objetivos específicos da pesquisa já discutidos na seção 

anterior, ressalta-se que o estudo contribuiu para o conhecimento das relações entre valores do 

trabalho e satisfação no trabalho, embora que de forma parcial pela rejeição de três hipóteses 

formuladas, o que conduz-nos a uma reflexão sobre a necessidade imperiosa da realização de 

pesquisas organizacionais a fim de descobrir pontualmente as motivações pessoais e 

profissionais dos servidores daquela instituição com o objetivo de melhor planejar políticas e 

executar práticas na área de gestão de pessoas da Justiça Federal no Ceará.   

Como implicações acadêmicas deste estudo, pode-se destacar a contribuição para 

a produção científica sobre as relações entre valores do trabalho e satisfação no trabalho no 

âmbito do serviço público judicial, especificamente na área de atendimento ao público na 

Justiça Federal cearense, além da possibilidade de sua utilização como fonte de pesquisa 
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acadêmica em outros estudos correlatos e despertar o interesse de outros pesquisadores no 

estudo da temática escolhida para esta pesquisa.  

 Em relação às implicações organizacionais deste estudo enfatiza-se a 

oportunidade da Diretorias do Foro, Administrativa e de Gestão de Pessoas da Justiça Federal 

no Ceará conhecer a realidade da área de atendimento ao público na capital e interior e, 

sobretudo, descobrir o perfil profissional dos servidores que atuam naquela área a fim de 

estabelecer estratégias de gestão de pessoas em direção ao alcance dos fatores motivacionais 

do trabalho (realização profissional, estabilidade, prestígio e relações sociais) que promovam 

uma plena realização das dimensões da satisfação no trabalho  (satisfação com chefias, com 

colegas de trabalho, com salários, com promoções e com a natureza do trabalho), com base 

nos resultados obtidos.  

Constata-se pela pesquisadora, que é servidora lotada na área de gestão de pessoas 

da Justiça Federal no Ceará, que a concretização de melhorias na área de gestão de pessoas é 

premente e constitui-se em um objetivo almejado ao longo das sucessivas Direções do Foro 

daquela Seccional judiciária e que os resultados desta pesquisa podem somar esforços na atual 

concretização desse ideal. A pesquisadora apresentará à mesma diretoria uma proposta de 

capacitação dos servidores da instituição, direcionada à área de atendimento ao público ou a 

qualquer outra que tenha interesse em participar, a ser denominado de “Valores do Trabalho e 

a Missão do Servidor”, com conteúdo baseado nos conhecimentos adquiridos no mestrado 

profissional realizado e nas experiências pessoais da mesma. O curso representará uma 

tentativa de apresentar ferramentas de trabalho que ajudem na capacitação e desenvolvimento 

dos servidores para o desempenho das atividades de atendimento ao cidadão e cumprimento 

da missão da Justiça e do servidor público, unidos em prol da cidadania e da qualidade dos 

serviços ofertados aos usuários.  

Ademais, esta pesquisa encontra atualmente um ambiente organizacional propício 

para que a mesma seja utilizada  como fonte de consulta de dados que podem contribuir para 

o “Programa de Qualidade de Vida” dos servidores e juízes da Justiça Federal no Ceará, que 

tem como foco os temas espiritualidade, família/amigos, saúde, trabalho/educação, lazer e 

ambiente, a ser implementado na instituição sob a coordenação de um comitê da qualidade.   

Quanto às implicações sociais, os resultados obtidos pelo presente estudo 

constataram que os servidores respondentes da pesquisa priorizam os valores de caráter 

altruísta os quais se harmonizam com a própria missão da Justiça Federal, favorecendo a 

realização de  um atendimento de qualidade à sociedade, pautado na competência e satisfação 
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do servidor em contribuir com seu trabalho para a igualdade, justiça e paz social, no âmbito 

de atuação da Justiça Federal local.  

 

7.2 Discussões sobre a limitação do estudo e agenda de pesquisas futuras 

 

O tamanho da amostra pode ser apontado como uma limitação desta pesquisa, 

pois apesar da survey eletrônica ser dirigida a todos os atendentes das unidades da capital e 

interior da Justiça Federal no Ceará, esperava-se obter uma maior participação da população 

geral de servidores neste estudo. No entanto, representou somente cerca da metade do 

universo de servidores que realizam atendimento ao público nas dependências da Seção na 

capital e Subseções do interior responderam o questionário enviado. Contudo, apesar de tal 

limitação, os resultados obtidos pela Modelagem de Equações Estruturais (MEE) foram 

possíveis estatisticamente com a quantidade de respostas válidas ao final deste estudo, 

segundo Hair et al. (2005). 

Além disso, optou-se pela não participação nesta pesquisa dos Juízes Federais, 

dos estagiários, dos adolescentes e idosos dos projetos sociais acolhidos e dos empregados 

terceirizados de empresas contratadas pela instituição, que apesar de realizarem atendimento 

ao público o fazem de forma peculiar para cada uma dessas categorias. Sugere-se que tais 

categorias possam participar de futuras pesquisas na instituição a fim de enriquecer o 

conhecimento sobre o tema abordado neste estudo, destacando-se aqui a importância da 

participação dos Juízes Federais nesses estudos futuros enquanto lideranças das unidades 

judiciárias da capital e interior. 

Propõe-se que os resultados desta pesquisa sejam encaminhados ao Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região-TRF, ao qual está ligada a Justiça Federal no Ceará, bem como 

ao Conselho Nacional de Justiça-CNJ e Conselho da Justiça Federal-CJF, como órgãos de 

cúpula administrativa, a fim de que sejam utilizados como fonte de pesquisa para o 

planejamento e execução de futuras pesquisas e projetos relativos à Justiça brasileira, em 

especial como incentivo à realização de programas da área de gestão de pessoas da Justiça 

Federal para fins de valorização e qualificação do seu quadro de servidores que trabalha com 

competência e dedicação no cumprimento diário da missão de servidor público, servindo à 

instituição e aos cidadãos brasileiros. 

Interessante citar que, concomitantemente a este estudo, foi realizada uma 

pesquisa nacional de satisfação dos usuários da Justiça Federal pelo Conselho Nacional de 

Justiça, em parceria com os Tribunais Regionais Federais, sob o tema “Sempre pode 
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melhorar... e sua opinião fará diferença”, com o objetivo de avaliar os serviços oferecidos, 

como por exemplo, o serviço de atendimento. A pesquisa revelou que 58% dos cidadãos estão 

satisfeitos com os serviços ofertados pela Justiça Federal e que a confiabilidade nas 

informações prestadas figura entre os itens mais bem avaliados pelos usuários. Esta iniciativa  

demonstra a preocupação da Justiça Federal em conhecer a opinião do seu público-alvo sobre 

seu desempenho (JF, 2014); assim como esses resultados podem ser avaliados em conjunto 

com os resultados obtidos neste estudo a fim de subsidiar estratégias de ação e manutenção da 

qualidade do atendimento na Justiça Federal local.    

O conhecimento sobre o perfil do servidor que trabalha no atendimento ao público 

na Justiça Federal no Ceará foi a grande contribuição deste estudo que, espera-se possa servir 

de base e motivação para que a Diretoria da instituição promova melhorias na alocação, 

capacitação e desenvolvimento de pessoas para o trabalho na área de atendimento aos 

usuários da Justiça. Constata-se por este estudo que a melhoria da qualidade na prestação dos 

serviços públicos judiciais oferecidos à sociedade, relaciona-se diretamente com a valorização 

dos servidores atendentes, que na prática são a porta de acesso à Justiça e canais de 

intermediação das relações entre a Justiça e o cidadão, resultando então na promoção da 

cidadania e da paz social. 

Enfim, espera-se que esta pesquisa colabore para o desenvolvimento do 

conhecimento científico sobre os temas atendimento, valores do trabalho e satisfação no 

trabalho e desperte o interesse dos pesquisadores para a realização de outros estudos sobre tais 

temas e correlatos que venham aumentar a produção acadêmica e alicerçar o conhecimento 

teórico. Deseja-se ainda que os resultados obtidos nesta pesquisa possa contribuir para o 

desenvolvimento de novas práticas na área de gestão de pessoas, especialmente na esfera do 

Poder Judiciário, preparando as bases da qualidade de vida para seus juízes, servidores, 

colaboradores, parceiros e sociedade. 
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APÊNDICE A- E-mail de pré-teste do questionário da pesquisa 

 

Caro participante,  

 

Para fins de elaboração de uma dissertação de mestrado na Universidade Federal do Ceará, 
estamos na fase de pré-teste do questionário de pesquisa que tem como objetivo geral 
correlacionar valores do trabalho e satisfação dos servidores no trabalho de atendimento ao 
público na Justiça Federal.  

Solicitamos que preencha o questionário de acordo com as instruções abaixo e nos devolva 
até o dia 25/11/2013.  

Respeitando os princípios éticos de uma pesquisa acadêmica será garantido seu anonimato e o 
sigilo das informações coletadas.  

O questionário divide-se em três partes: 
I. Dados do respondente; 
II. Valores do trabalho:  
III. Satisfação no trabalho.  

Principais conceitos teóricos:  

Valores do trabalho são estados, metas ou recompensas desejados e alcançados pelo indivíduo 
por meio do trabalho, tendo como categorias de análise as relações sociais, a realização 
profissional, o prestígio e a estabilidade no trabalho, segundo Porto e Tamayo (2003).  

Satisfação no trabalho é um conceito multidimensional que aborda como categorias de análise 
os relacionamentos do indivíduo com as chefias, com os colegas de trabalho, com o salário, 
com as promoções e com a natureza do trabalho, de acordo com Siqueira e Gomide Jr.(2004).  

Desde já agradecemos sua valiosa colaboração!  

Sonia Duarte Ferreira 
Pesquisadora 
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APÊNDICE B- E-mail de solicitação de coleta de dados da pesquisa 

 
Boa tarde caros diretores e servidores,  
  
Esta pesquisa de mestrado destina-se SOMENTE AOS DIRETORES E SERVIDORES que 
realizam trabalho de atendimento ao público em geral (partes, advogados, terceiros). Estão 
excluídos deste levantamento, estagiários, adolescentes, idosos e terceirizados. 
  
Para tanto, solicito a colaboração de vocês para que respondam o questionário abaixo e me 
devolvam até o dia 09/12/2013, seguindo as instruções do mesmo. 
  
Aqueles servidores que já participaram da fase de pré-teste do questionário não necessitam 
responder. 
  
Estou à disposição para maiores esclarecimentos. 
  
Muita grata pela atenção. 
  
Sonia Duarte Ferreira 
Técnica Judiciária 
Núcleo de Gestão de Pessoas- SJCE 
Seção de Cadastro, Provimento e Vacância 
Fones: (xx) xx 
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APÊNDICE C- Questionário de pesquisa utilizado 

 
Questionário de pesquisa sobre valores do trabalho e satisfação de servidores no 

atendimento público na Justiça Federal 
 

Caro participante, 

 

Para fins de elaboração de uma dissertação de mestrado na Universidade Federal do Ceará, 
estamos na fase de coleta de dados e envio a você este questionário de pesquisa que tem como 
objetivo geral correlacionar valores do trabalho e satisfação dos servidores no trabalho de 
atendimento público na Justiça Federal.  
 
Solicitamos que preencha o questionário de acordo com as instruções abaixo e nos devolva 
até o dia xx/xx/xx. Caso necessário, o prazo de devolução poderá ser prorrogado.  
Respeitando os princípios éticos de uma pesquisa acadêmica será garantido seu anonimato e o 
sigilo das informações coletadas. A presente pesquisa tem caráter voluntário, com direito de 
exclusão de sua participação e de recebimento de informações sobre o estudo a qualquer 
tempo, sem penalidade ou prejuízo. 
 
Ressaltamos que o envio de sua resposta ao questionário via internet é considerado como seu 
termo de consentimento livre e esclarecido da pesquisa e de que você concorda em responder 
o questionário e declara que leu e entendeu o objetivo do estudo. 

O questionário divide-se em três partes: 
I. Dados do respondente; 
II. Valores do trabalho;  
III. Satisfação no trabalho. 

Principais conceitos teóricos: 

Serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas 
e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou 
simples conveniências do Estado, conforme Meirelles (2002). 

Valores do trabalho são estados, metas ou recompensas desejados e alcançados pelo indivíduo 
por meio do trabalho, tendo como categorias de análise as relações sociais, a realização 
profissional, o prestígio e a estabilidade no trabalho, segundo Porto e Tamayo (2003). 

Satisfação no trabalho é um conceito multidimensional que aborda como categorias de análise 
os relacionamentos do indivíduo com as chefias, com os colegas de trabalho, com o salário, 
com as promoções e com a natureza do trabalho, de acordo com Siqueira e Gomide Jr.(2004) . 

Desde já agradecemos sua valiosa colaboração!  

Sonia Duarte Ferreira 
Pesquisadora 
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Parte I- Dados do respondente 
1(DR). Sexo:                         

o 1 Masculino 
o 2. Feminino  

2. Idade:  
3. Estado civil:  

o 1, Solteiro(a)  
o 2. Casado(a)  
o 3. Separado(a)  
o 4. Divorciado(a)  
o 5. União estável  
o 6. Outro  

4. Escolaridade:  

o 1. Ensino médio  
o 2. Superior completo  
o 3. Superior incompleto  
o 4. Pós-graduação completa  
o 5. Pós-graduação incompleta  
o 6. Mestrado completo  
o 7. Mestrado incompleto  
o 8. Doutorado completo  
o 9. Doutorado incompleto  

5. Curso:  
Favor responder com o nome do curso apenas nos casos de escolaridade superior, pós-
graduação, mestrado e doutorado e com NÃO SE APLICA no caso de ensino médio. 
 
6. Vínculo com a Justiça Federal:  

o ro efetivo (do concurso público local)  
o 2, Servidor de outros órgãos da União (removidos, redistribuídos, 
cedidos, lotação provisória e requisitados)  
o 3. Servidor de outros órgãos dos Estados (requisitados)  
o 4. Servidor de outros órgãos dos Municípios (requisitados)  
o 5. Requisitado de empresa pública ou sociedade de economia mista  
o 6. Nomeado sem vínculo com o serviço público (Diretores)  

7. Tempo de trabalho na Justiça Federal local:  
Considerar apenas o tempo de serviço a partir de sua chegada na Justiça Federal local.  
8. Cargo ocupado: * 

o 1. Analista Judiciário-Área Judiciária  
o 2. Analista Judiciário-Área Judiciária-Oficial de Justiça  
o 3. Analista Judiciário-Área Administrativa  
o 4. Analista Judiciário-Área Apoio Especializado.-Bibliotecário  
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o 5. Técnico Judiciário- Área Administrativa  
o 6. Técnico Judiciário- Área Administrativa- Segurança e Transporte  
o 7. Outro ( para não ocupante dos cargos enumerados acima)  

9. Cargo comissionado ou função comissionada ocupados:  
Responder qual o cargo comissionado ou função comissionada que você exerce, como 
por exs.: Diretor de secretaria, Diretor de núcleo, Supervisor, Secretário, etc. Favor 
responder com NÃO SE APLICA, quando for o caso. 
10. Lotação atual: * 

o 1. Vara  
o 2. Turma Recursal  
o 3. Área Administrativa  

11. Lotação efetiva:  
Responder qual a sua lotação efetiva com o número da vara e turma ou o nome do 
gabinete ou seção/setor administrativos de trabalho. 
 
12(DR). Setor de atendimento público:  
Considerar como resposta o local onde realiza seu trabalho de atendimento público. 

o 1. Atendimento público no balcão ou sala de atendimento  
o 2. Atendimento público no gabinete de Juiz ou Diretor  

Parte II- Valores do trabalho  
É IMPORTANTE PARA MIM NO TRABALHO:  
VALOR 1(VT). Ajudar os outros: * 
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Ajudar os 
outros como um princípio orientador em sua vida no trabalho.  
Marcar apenas uma oval. 

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 2. Colaborar para o desenvolvimento da sociedade:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Colaborar 
para o desenvolvimento da sociedade como um princípio orientador em sua vida no 
trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 3. Combater injustiças sociais:  
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Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Combater 
injustiças sociais como um princípio orientador em sua vida no trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 4. Demonstrar minhas competências:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Demonstrar 
minhas competências como um princípio orientador em sua vida no trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 5. Desenvolver novas habilidades:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor 
Desenvolver novas habilidades como um princípio orientador em sua vida no trabalho.  
Marcar apenas uma oval. 

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 6. Obter estabilidade financeira:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Obter 
estabilidade financeira como um pr apenas uma oval. 

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 7. Estimular a minha curiosidade:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Estimular a 
minha curiosidade como um princípio orientador em sua vida no trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 8. Ganhar dinheiro:  
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Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Ganhar 
dinheiro como um princípio orientador em sua vida no trabalho.  
Marcar apenas uma oval. 

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 9. Bom relacionamento com colegas de trabalho:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Bom 
relacionamento com colegas de trabalho como um princípio orientador em sua vida no 
trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 10. Obedecer às normas do trabalho: 
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Obedecer 
às normas do trabalho como um princípio orientador em sua vida no trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 11. Poder me sustentar financeiramente:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Poder me 
sustentar financeiramente como um princípio orientador em sua vida no trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 12. Respeitar a hierarquia:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Respeitar a 
hierarquia como um princípio orientador em sua vida no trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  
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VALOR 13. Ser admirado pelo meu trabalho:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Ser 
admirado pelo meu trabalho como um princípio orientador em sua vida no trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 14. Ser bem–sucedido na minha profissão:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Ser bem–
sucedido na minha profissão como um princípio orientador em sua vida no trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 15. Ser independente financeiramente:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Ser 
independente financeiramente como um princípio orientador em sua vida no trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 16. Ser reconhecido pelo resultado satisfatório do meu trabalho:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Ser 
reconhecido pelo resultado satisfatório do meu trabalho como um princípio orientador 
em sua vida no trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 17. Ser respeitado pelas minhas competências:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Ser 
respeitado pelas minhas competências como um princípio orientador em sua vida no 
trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  



139 
 

VALOR 18. Ser útil para a sociedade:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Ser útil 
para a sociedade como um princípio orientador em sua vida no trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 19. Supervisionar outras pessoas:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor 
Supervisionar outras pessoas como um princípio orientador em sua vida no trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 20. Ter autonomia na realização das minhas tarefas:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Ter 
autonomia na realização das minhas tarefas como um princípio orientador em sua vida 
no trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 21. Ter compromisso social :  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Ter 
compromisso social como um princípio orientador em sua vida no trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 22. Ter desafios constantes:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Ter 
desafios constantes como um princípio orientador em sua vida no trabalho.  
Marcar apenas uma oval. 

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  
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VALOR 23. Ter fama:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Ter fama 
como um princípio orientador em sua vida no trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 24. Ter liberdade para decidir a forma de realização do meu trabalho:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Ter 
liberdade para decidir a forma de realização do meu trabalho como um princípio 
orientador em sua vida no trabalho.  
Marcar apenas uma oval. 

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 25. Ter melhores condições de vida:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Ter 
melhores condições de vida como um princípio orientador em sua vida no trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 26. Ter prestígio:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Ter 
prestígio como um princípio orientador em sua vida no trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 27. Amizade com colegas de trabalho:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Amizade 
com colegas de trabalho como um princípio orientador em sua vida no trabalho.  
Marcar apenas uma oval. 

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
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o 5. Extremamente importante  

VALOR 28. Ter um trabalho arriscado:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Ter um 
trabalho arriscado como um princípio orientador em sua vida no trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 29. Ter um ambiente de trabalho com hierarquia clara:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Ter um 
ambiente de trabalho com hierarquia clara como um princípio orientador em sua vida 
no trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 30. Ter um trabalho criativo: 
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Ter um 
trabalho criativo como um princípio orientador em sua vida no trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 31. Ter um trabalho inovador:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Ter um 
trabalho inovador como um princípio orientador em sua vida no trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 32. Ter um trabalho organizado:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Ter um 
trabalho organizado como um princípio orientador em sua vida no trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
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o 5. Extremamente importante  

VALOR 33. Ter um trabalho que me permita conhecer lugares novos:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Ter um 
trabalho que me permita conhecer lugares novos como um princípio orientador em sua 
vida no trabalho.  
Marcar apenas uma oval. 

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 34. Ter um trabalho que me permita conhecer pessoas novas:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Ter um 
trabalho que me permita conhecer pessoas novas como um princípio orientador em sua 
vida no trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 35. Ter um trabalho que me permita expressar meus conhecimentos:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Ter um 
trabalho que me permita expressar meus conhecimentos como um princípio orientador 
em sua vida no trabalho.  
Marcar apenas uma oval. 

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 36. Ter um trabalho que requer originalidade:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Ter um 
trabalho que requer originalidade como um princípio orientador em sua vida no 
trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 37. Ter uma profissão reconhecida socialmente:  
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Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Ter uma 
profissão reconhecida socialmente como um princípio orientador em sua vida no 
trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

VALOR 38(VT). Ter rotinas para realizar o trabalho:  
Quanto maior o número (1, 2, 3, 4, 5), mais importante para você é o valor Ter rotinas 
para realizar o trabalho como um princípio orientador em sua vida no trabalho.  

o 1. Nada importante  
o 2. Pouco importante  
o 3, Importante  
o 4. Muito importante  
o 5. Extremamente importante  

Parte III- Satisfação no trabalho 

NO MEU TRABALHO SINTO-ME:  
1(ST). Com o espírito de colaboração dos meus colegas de trabalho:  
Escolha o número (de 1 a 7) que melhor representa o quanto você se sente satisfeito ou 
insatisfeito com este aspecto do seu trabalho. 

o 1. Totalmente insatisfeito  
o 2. Muito insatisfeito  
o 3, Insatisfeito  
o 4. Indiferente  
o 5. Satisfeito  
o 6. Muito satisfeito  
o 7. Totalmente satisfeito  

2. Com o número de vezes que já fui promovido nesta organização:  
Escolha o número (de 1 a 7) que melhor representa o quanto você se sente satisfeito ou 
insatisfeito com este aspecto do seu trabalho. 

o 1. Totalmente insatisfeito  
o 2. Muito insatisfeito  
o 3, Insatisfeito  
o 4. Indiferente  
o 5. Satisfeito  
o 6. Muito satisfeito  
o 7. Totalmente satisfeito  

3. Com o meu salário comparado com o quanto eu trabalho:  
Escolha o número (de 1 a 7) que melhor representa o quanto você se sente satisfeito ou 
insatisfeito com este aspecto do seu trabalho. 
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o 1. Totalmente insatisfeito  
o 2. Muito insatisfeito  
o 3, Insatisfeito  
o 4. Indiferente  
o 5. Satisfeito  
o 6. Muito satisfeito  
o 7. Totalmente satisfeito  

4. Com o tipo de amizade que meus colegas demonstram por mim:  
Escolha o número (de 1 a 7) que melhor representa o quanto você se sente satisfeito ou 
insatisfeito com este aspecto do seu trabalho. 

o 1. Totalmente insatisfeito  
o 2. Muito insatisfeito  
o 3, Insatisfeito  
o 4. Indiferente  
o 5. Satisfeito  
o 6. Muito satisfeito  
o 7. Totalmente satisfeito  

5. Com o grau de interesse que minhas tarefas me despertam:  
Escolha o número (de 1 a 7) que melhor representa o quanto você se sente satisfeito ou 
insatisfeito com este aspecto do seu trabalho. 

o 1. Totalmente insatisfeito  
o 2. Muito insatisfeito  
o 3, Insatisfeito  
o 4. Indiferente  
o 5. Satisfeito  
o 6. Muito satisfeito  
o 7. Totalmente satisfeito  

6. Com o meu salário comparado à minha capacidade profissional:  
Escolha o número (de 1 a 7) que melhor representa o quanto você se sente satisfeito ou 
insatisfeito com este aspecto do seu trabalho. 

o 1. Totalmente insatisfeito  
o 2. Muito insatisfeito  
o 3, Insatisfeito  
o 4. Indiferente  
o 5. Satisfeito  
o 6. Muito satisfeito  
o 7. Totalmente satisfeito  

7. Com a maneira como esta organização realiza promoções de seu pessoal:  
Escolha o número (de 1 a 7) que melhor representa o quanto você se sente satisfeito ou 
insatisfeito com este aspecto do seu trabalho. 

o 1. Totalmente insatisfeito  
o 2. Muito insatisfeito  
o 3, Insatisfeito  
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o 4. Indiferente  
o 5. Satisfeito  
o 6. Muito satisfeito  
o 7. Totalmente satisfeito  

8. Com a capacidade de meu trabalho absorver-me:  
Escolha o número (de 1 a 7) que melhor representa o quanto você se sente satisfeito ou 
insatisfeito com este aspecto do seu trabalho. 
Marcar apenas uma oval. 

o 1. Totalmente insatisfeito  
o 2. Muito insatisfeito  
o 3, Insatisfeito  
o 4. Indiferente  
o 5. Satisfeito  
o 6. Muito satisfeito  
o 7. Totalmente satisfeito  

9. Com as oportunidades de ser promovido nesta organização:  
Escolha o número (de 1 a 7) que melhor representa o quanto você se sente satisfeito ou 
insatisfeito com este aspecto do seu trabalho. 
Marcar apenas uma oval. 

o 1. Totalmente insatisfeito  
o 2. Muito insatisfeito  
o 3, Insatisfeito  
o 4. Indiferente  
o 5. Satisfeito  
o 6. Muito satisfeito  
o 7. Totalmente satisfeito  

10. Com o entendimento entre eu e meu chefe:  
Escolha o número (de 1 a 7) que melhor representa o quanto você se sente satisfeito ou 
insatisfeito com este aspecto do seu trabalho. 
Marcar apenas uma oval. 

o 1. Totalmente insatisfeito  
o 2. Muito insatisfeito  
o 3, Insatisfeito  
o 4. Indiferente  
o 5. Satisfeito  
o 6. Muito satisfeito  
o 7. Totalmente satisfeito  

11. Com o meu salário comparado aos meus esforços no trabalho:  
Escolha o número (de 1 a 7) que melhor representa o quanto você se sente satisfeito ou 
insatisfeito com este aspecto do seu trabalho. 

o 1. Totalmente insatisfeito  
o 2. Muito insatisfeito  
o 3, Insatisfeito  
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o 4. Indiferente  
o 5. Satisfeito  
o 6. Muito satisfeito  
o 7. Totalmente satisfeito  

      12. Com a  maneira como meu chefe me trata:  
Escolha o número (de 1 a 7) que melhor representa o quanto você se sente satisfeito ou 
insatisfeito com este aspecto do seu trabalho. 

o 1. Totalmente insatisfeito  
o 2. Muito insatisfeito  
o 3, Insatisfeito  
o 4. Indiferente  
o 5. Satisfeito  
o 6. Muito satisfeito 
o 7. Totalmente satisfeito 

13. Com a variedade de tarefas que realizo:  
Escolha o número (de 1 a 7) que melhor representa o quanto você se sente satisfeito ou 
insatisfeito com este aspecto do seu trabalho. 

o 1. Totalmente insatisfeito  
o 2. Muito insatisfeito  
o 3, Insatisfeito  
o 4. Indiferente  
o 5. Satisfeito  
o 6. Muito satisfeito  
o 7. Totalmente satisfeito  

14. Com a confiança que eu posso ter em meus colegas de trabalho:  
Escolha o número (de 1 a 7) que melhor representa o quanto você se sente satisfeito ou 
insatisfeito com este aspecto do seu trabalho. 

o 1. Totalmente insatisfeito  
o 2. Muito insatisfeito  
o 3, Insatisfeito  
o 4. Indiferente  
o 5. Satisfeito  
o 6. Muito satisfeito  
o 7. Totalmente satisfeito  

15(ST). Com a capacidade profissional do meu chefe:  
Escolha o número (de 1 a 7) que melhor representa o quanto você se sente satisfeito ou 
insatisfeito com este aspecto do seu trabalho. 

o 1. Totalmente insatisfeito  
o 2. Muito insatisfeito  
o 3, Insatisfeito  
o 4. Indiferente  
o 5. Satisfeito  
o 6. Muito satisfeito  
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o 7. Totalmente satisfeito  

Espaço para seus comentários e sugestões (Opcional)  
OBS: Para fins de aprimoramento do presente modelo, caso deseje, escreva-nos sobre 
a apresentação do questionário, compreensão das perguntas, tempo para 
preenchimento, dentre outros. Muito gratos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A- Mapa de jurisdição da Justiça Federal no Ceará 

 
   Fonte: Dados da pesquisa 
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ANEXO B- Mapa estratégico da Justiça Federal no Ceará 

 
   Fonte: Dados da pesquisa 


