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RESUMO

A busca incessante de um potencial humano seleto, de nível de capacidade elevado e 
com baixa rotatividade, cuja motivação resulta em aumento na produção, otimização da 
qualidade e redução de desperdícios tem recebido maiores espaços nas agendas, 
discussões e ações das organizações neste milênio. Este cenário requer o 
desenvolvimento de estratégias que favoreçam a Gestão da Qualidade dos Recursos 
Humanos. Desta maneira, o modelo da Auditoria do Sistema Humano (ASH), 
desenvolvido pelos pesquisadores espanhóis Quijano e Navarro, apresenta-se como 
importante ferramenta, contemplando o ambiente onde a organização está inserida, suas 
estratégias, seu desenho organizacional, seus processos e sua efetividade organizacional. 
Neste sentido, o presente estudo identificou a relação existente entre a satisfação 
profissional e a Cultura Organizacional, com base no modelo ASH. A pesquisa foi de 
cunho quantitativo-descritivo e teve como população os servidores técnico-
administrativos do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte. A 
coleta de dados ocorreu no mês de maio de 2008, mediante a aplicação de questionário 
do modelo ASH. A amostra ficou composta por 167 sujeitos, distribuídos entre as cinco 
unidades da Instituição. Foi utilizada a análise fatorial, com método de extração de 
componentes principais e rotação ortogonal varimax, para se extrair as dimensões da 
satisfação e da cultura organizacional e o cálculo do coeficiente Alpha de Cronbach, 
para avaliar a confiabilidade destas dimensões. A análise fatorial dos indicadores de 
satisfação identificou quatro fatores, todos eles demonstrando significância: 
“reconhecimento e relacionamento”, “auto-realização”, “estabilidade e segurança” e 
“condições físicas e benefícios sociais”. O resultado da análise fatorial com os 
indicadores da cultura organizacional extraiu quatro fatores e destes, três obtiveram 
significância: “Estilo de Satisfação Pessoal”, “Estilo Poder-Evitação-Competitivo” e o 
“Estilo Convencional-Dependente”. Após identificar as dimensões de satisfação e 
cultura encontradas no CEFET-RN, observou-se a existência ou não de relação entre 
elas, através da aplicação do coeficiente de Pearson. Verificou-se que todas as 
dimensões da satisfação profissional estão correlacionadas com alguma dimensão da 
cultura organizacional, destacando-se com maior intensidade a relação entre o estilo de 
cultura “Satisfação Pessoal” e o fator de satisfação referente à auto-realização.

Palavras-chave: Satisfação profissional, cultura organizacional, modelo ASH. 



ABSTRACT 

With the need of the companies in becoming more competitive within the market, it 
arises an incessant search for selective human potential, with a high level of capacity 
and low rotativity, which motivation results in production raise, quality optimization 
and waste reduction. This scenario requires a strategy development which advantages 
the Human Resources Quality Management. This way, the model of the Human System 
Audit (HSA), developed by the Spanish researchers Ouijano and Navarro, presents itself 
as an important tool to diagnosis and evaluation, contemplating the environment where 
the organization is inserted, its strategies, its organizational design, its processes and its 
organizational effectiveness. In this sense, the present study has identified the existent 
relation between the professional satisfaction and the Organizational Culture, based in 
the model HSA. The research has been a quantitative-descriptive one and has had as 
population the technical-administrative workers from the Federal Center of Technical 
Education of Rio Grande do Norte (CEFET – RN). The data collection has occurred 
during May, 2008, by means of the application of a questionnaire in the HSA model. 
The sample was composed by 167 subjects, distributed among the Five units of the 
institution. It was used the factorial analysis, with the extraction method of main 
components and orthogonal rotation varimax, in order to extract the dimensions of the 
satisfaction and of the organizational culture and the calculation of Cronbach’s Alpha 
coefficient, to evaluate the reliability of these dimensions. The factorial analysis of the 
satisfaction indicators has identified four factors,, all of them showing significance: 
“gratefulness and relationship”, “self-realization”, “stability and security” and physical 
conditions and social benefits”. The result of the factorial analysis with the indicators of 
the organizational culture has extracted four factors and among them, three of them 
have obtained significance: “Personal Satisfaction Style”, “Competitive-Denial-Power 
Style” and the “Conventional-Dependent Style”. After identifying the dimensions of the 
satisfaction and culture found at CEFET-RN, it has been notice the existence or not of 
relation among them, through the application of Pearson’s coefficient. It has been 
verified that all of the dimensions of the Professional satisfaction are correlated with 
some dimension of the organizational culture, having in outstand position, with higher 
intensity, the relation between the culture style of “Personal Satisfaction” and the 
satisfaction factor referring to the self-realization. 

Key-words: Professional satisfaction, organizational culture, HSA model. 
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1.1- Introdução e Problema 

É constante a inquietação que assola gestores de órgãos públicos no que 

diz respeito à produtividade de seus servidores, pois basicamente o que se tem de 

concreto acerca desta questão é o alto índice de queixas, por parte da população, 

quanto à falta de qualidade e o sucateamento do serviço público de uma maneira 

geral.

Muitas são as buscas de caminhos e soluções que apontem para ações e 

medidas que recuperem a credibilidade do serviço público, no entanto, existe uma 

aresta a ser explorada quanto às condições, as perspectivas e a natureza sócio 

econômica-cultural dos servidores que estão a serviço da própria administração 

pública. Assim, além de vislumbrar projetos e políticas de ação, é fato a inexistência 

de um trabalho voltado a questionar ou apurar quais as questões que interferem, do 

ponto de vista motivacional, na produção dos funcionários públicos. Além de bons 

salários, é preciso oferecer um bom ambiente de trabalho, planos de carreira, 

educação corporativa, flexibilidade de horários e demais fatores que proporcionam 

uma satisfação no trabalho satisfatória. 

Além disso, recomenda-se aos gestores proporcionar, aos seus servidores, 

liberdade de atuação e condições para contribuir na busca de alternativas e 

estratégias, através da liberdade de expressão, para que os mesmos opinem sobre os 

diferentes assuntos envolvendo a Instituição. São elementos que fazem a diferença 

entre conseguir segurar e desenvolver seus cérebros, assim como atrair outros 

talentos do mercado ou perdê-los para outras organizações, públicas ou privadas, 

melhor estruturadas. Com um bom e harmonioso ambiente de trabalho gerando 

satisfação, credibilidade e confiança ao grupo organizacional, é grande a 

possibilidade da organização contar com um potencial humano seleto, de alto nível e 

com baixa rotatividade, cuja motivação resultará em aumento na produção, melhora 

na qualidade e redução de desperdícios. 

Porém, há muito se ouve falar que os servidores públicos estão 

descontentes com a política de recursos humanos e, sobretudo, o quanto estão 

insatisfeitos com o tratamento específico dado aos funcionários lotados em 

Instituições Públicas de Ensino Superior, visto que, esta fatia de servidores encontra-

se de certa forma inserida num contexto particular em relação aos demais servidores 

federais. Além das dificuldades econômicas e administrativas existentes, os gestores 
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dessas Instituições deparam – se com a questão da cultura do funcionalismo público 

versus as necessidades de modernização e ajuste às novas realidades existentes no 

mercado institucional acadêmico. Em outras palavras, o desafio dos gestores está em 

compreender e modificar as atitudes e o comportamento de seus servidores, visto 

que, a principal reclamação dos funcionários é a falta de vontade para produzir a 

mudança de suas ações. Queixas sobre a falta de condições físicas, materiais e 

econômicas são constantes e parecem refletir na qualidade do serviço prestado por 

seus servidores e, conseqüentemente nas Instituições. 

Outrossim, a busca incessante pela racionalização e otimização em todos os 

setores, leva os gestores a utilizarem todos os meios contra a possibilidade de perder 

seu melhor capital intelectual, além de desenvolver programas de treinamentos 

voltados a aumentar o potencial de seus recursos humanos e outros programas que 

objetivam atrair talentos do mercado.  

Muitos gestores já investem grande parte de seu lucro em recursos 

humanos, privilegiando a identificação e desenvolvimento de novas habilidades e 

aptidões, informando sobre as tendências da administração e proporcionando 

ferramentas estratégicas para a formulação de idéias que possam ser aproveitadas em 

benefício da organização.

Diante desta realidade, sem uma gestão adequada deste requisito, as 

organizações terão dificuldades em executar suas metas e objetivos e, 

conseqüentemente, poderão não alcançar os resultados esperados.  Os que almejam o 

melhor para suas organizações devem trabalhar na busca por funcionários satisfeitos 

profissionalmente. Para isso, devem identificar o máximo possível de variáveis que 

influenciam esta satisfação profissional, como a cultura organizacional, que 

desconsiderá-la, em qualquer análise, significa deixar de lado um conjunto de valores 

e normas que controlam as interações dos membros internos e externos da 

organização, condicionando, muitas vezes, a teoria e a prática administrativa. 

Assim, o foco deste trabalho busca saber: Qual a relação existente entre 

a satisfação profissional e a Cultura Organizacional em Instituições de Ensino, 

sob a luz do modelo ASH (Auditoria do Sistema Humano)? 

Nesta pesquisa, foi realizado um estudo de caso em uma Instituição 

Pública de Ensino, o Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do 

Norte. A Instituição possui aproximadamente cem anos de existência e tem como 

função social promover educação científico-tecnológico-humanística visando à 
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formação integral do profissional-cidadão crítico-reflexivo, competente técnica e 

eticamente e comprometido efetivamente com as transformações sociais, políticas e 

culturais e em condições de atuar no mundo do trabalho na perspectiva da edificação 

de uma sociedade mais justa e igualitária, através da formação inicial e continuada de 

trabalhadores; da educação profissional técnica de nível médio; da educação 

profissional tecnológica de graduação e pós-graduação; e da formação de professores 

fundamentadas na construção, reconstrução e transmissão do conhecimento. 

Hoje, o CEFET-RN conta com cinco Unidades de Ensino, sendo a sede, 

localizada em Natal, e as demais Unidades Descentralizadas, localizadas na Zona 

Norte de Natal, Mossoró, Currais Novos e Ipanguaçu. 

Em relação aos recursos humanos da Instituição, sua política apresenta-se 

como um elemento base do planejamento estratégico da organização, pois o sucesso 

desta está diretamente ligado aos seres humanos que compõem os seus quadros. 

Segundo seus gestores, essa política está voltada para três aspectos básicos e de 

patamares semelhantes de importância: a qualificação profissional, a motivação para 

o trabalho e a melhoria da qualidade de vida. 

De acordo com dados do cadastro da própria organização, ela conta 

atualmente com 712 funcionários ativos em suas unidades, divididos entre 369 

docentes, 286 administrativos e 57 contratos temporários. A estrutura organizacional 

está apresentada nos organogramas, em anexo. 

1.2- Objetivos da Pesquisa 

a) Objetivo Geral 

Identificar a relação existente entre a satisfação profissional dos 

servidores técnico-administrativos do Centro Federal de Educação Tecnológica do 

Rio Grande do Norte e a Cultura Organizacional desta Instituição de Ensino, com 

base no modelo ASH. 
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b) Objetivos Específicos 

Identificar o perfil sócio-econômico dos servidores técnico-administrativos 

do CEFET-RN. 

Identificar as dimensões da satisfação profissional dos servidores técnico-

administrativos do CEFET-RN, a partir do modelo ASH. 

Identificar as dimensões da cultura organizacional do CEFET/RN, de acordo 

com o modelo ASH. 

Estabelecer associação entre as dimensões da satisfação profissional dos 

servidores técnico-administrativos do CEFET/RN e sua cultura 

organizacional, sob a luz do modelo ASH. 

1.3- Justificativa do Estudo 

Atualmente, a interdependência dos fatores ambientais leva a exigências 

mais complexas sobre a atuação da administração e a de seus funcionários tornando 

fundamental o desenvolvimento de estratégias de gestão adequada, que favoreçam a 

satisfação do funcionário e sua conseqüente qualidade de vida, e que proporcionem 

um conhecimento amplo da cultura organizacional existente na Instituição.

Desta maneira, o presente estudo diagnostica justamente a relação 

existente entre a satisfação dos servidores de uma Instituição Pública de Ensino e sua 

cultura organizacional. É de conhecimento público que o ambiente organizacional 

dentro das Instituições de Ensino deve ser dinâmico, não só do ponto de vista da 

produção de conhecimento, trocas de informações e experiências, mas da ótica da 

prestação de serviços que estas Instituições devem fazer à sociedade como um todo.  

Na área educacional, os estudos envolvendo os recursos humanos das 

organizações de ensino, assumem uma importância ímpar. Eles permitem conhecer 

os aspectos peculiares à escola, tais como, condições de trabalho, tipo de direção, 

características dos funcionários da educação de uma determinada região, 

oportunidades de crescimento profissional, entre outros. Além disso, ele pode 
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contribuir para interferir direta ou indiretamente no ensino (SCHERNER, 1988), no 

grande número de faltas dos funcionários no decorrer do período letivo ou na baixa 

produtividade de seu trabalho (NHUNDU, 1992), o que comprova que esta pesquisa 

possui, além de um valor acadêmico, um valor para a sociedade.  

Outrossim, nas Instituições de ensino estão presentes desde os figurantes 

com os mais importantes cargos, segundo a hierarquia institucional, até os mais 

modestos postos da estrutura administrativa – funcional das Instituições. Entretanto, 

a atenção deste trabalho reside nesta última categoria, pois são estes servidores que a 

cada ciclo de quatro anos, em virtude de eleições para o Governo federal e Direção 

das Instituições, moldam–se aos novos estilos de administração e às novas tarefas 

que lhes são atribuídas. 

Com base neste fato, pode-se detectar uma aparente falta de 

enquadramento funcional produtivo, que ora pode ser ocasionado pelo estilo 

administrativo do dirigente da instituição, ou pela falta de elementos que prejudicam 

o desempenho do funcionário que deve atender à comunidade acadêmica e pública. 

Ainda é importante ressaltar que a bibliografia do estudo da satisfação 

profissional e da cultura organizacional é vasta e disponível através de acervo 

pessoal, bibliotecas e banco de dados virtuais, entretanto são poucos os estudos que 

abordam os temas relacionando-os à Instituições de Ensino e ao modelo científico 

“Auditoria do Sistema Humano” (ASH), desenvolvido pelos teóricos Quijano e 

Navarro, que neste processo de esclarecimento e compreensão de variáveis como 

satisfação e cultura, foi utilizado com o intuito de se fornecer para as organizações 

um instrumento que auxilie os gestores a conhecer amplamente sua organização, 

ajudando-os no sistema de controle, previsão e planejamento de estratégias. 

A escolha deste tema deve-se ainda, ao fato de que a pesquisadora é 

também servidora da instituição em questão, o que faz surgir curiosidades e 

observações que incentivam uma pesquisa aprofundada por temas que possam 

desenvolver e otimizar seu ambiente de trabalho. 
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2- REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1- Satisfação Profissional 

 Elton Mayo e seus colaboradores, nas décadas de 20 e 30, lançaram 

algumas proposições com o objetivo de rever as abordagens sobre os indivíduos e as 

organizações. Nesse estudo foram destacados três pontos: a) O incentivo econômico 

não é a única força motivadora a que o operário reage; b) O operário não reage como 

indivíduo isolado; e, c) A extrema especialização funcional não cria, 

necessariamente, a organização mais eficiente (apud ETZIONI, 1971).  

Um dos poucos consensos na teoria das organizações reside na 

advertência para reorientar o processo de trabalho baseado no medo e no controle, 

para outro mais aberto, que destaque o trabalho em equipe e redistribua o poder 

mediante seu compartilhamento (LAWER III, 2000; DRUCKER,2000; O’REILLY 

III, PFEFFER, 2000; SENGE, 2001).  

Segundo Fischer e Novelli (2008), existe uma tendência predominante na 

sociedade contemporânea, que reforça a intranqüilidade gerada pela percepção de 

vulnerabilidade individual e de fragilidade das relações no ambiente de trabalho. A 

abordagem do sentimento de insegurança está associada à verificação da existência 

de percepção quanto a freqüentes rupturas nas relações de trabalho e à intensificação 

do volume de tarefas, com repercussões negativas na segurança financeira do 

profissional.

A partir dessa constatação aumentou, consideravelmente, a importância 

dada ao fator humano dentro das organizações e o número de estudos sobre 

motivação e satisfação no trabalho (LOPES, 1980). 

Por volta dos anos 70 e 80, várias teorias tentaram definir o conceito de 

satisfação no trabalho e explicar sua causa e efeitos. Marinho (1988) atribuiu o 

conceito a aspectos do ambiente e personalidade, enquanto Locke (1976) o 

relacionou apenas a aspectos afetivos, dizendo que a satisfação é um estado 

emocional positivo ou de prazer, resultante de um trabalho ou de experiências de 

trabalho.

Mais recentemente, o termo satisfação com o trabalho é definido por 

Robbins (2002) como sendo “atitude geral de uma pessoa em relação ao trabalho que 

realiza”. O autor ainda continua, afirmando que “uma pessoa que tem um alto nível 
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de satisfação com seu trabalho apresenta atitudes positivas em relação a ele, 

enquanto aquela insatisfeita apresenta atitudes negativas”. 

Davis e Newstrom (2002, p.122) apresentam o tema colocando que este 

é:

Grau segundo o qual os indivíduos se sentem de modo positivo ou 

negativo com relação ao seu trabalho. É um conjunto de sentimentos 

favoráveis ou desfavoráveis com os quais os empregados vêem seu 

trabalho; é um sentimento relativo de prazer ou dor que difere de 

raciocínios objetivos e de intenções comportamentais. 

Segundo Coda (1990), a manutenção de certos níveis de satisfação no 

trabalho podem contribuir para uma melhor qualidade de vida. Esse autor também 

argumenta sobre a possibilidade de múltiplos fatores de interpretação quanto a sua 

influência e importância, variando desde aqueles ligados às políticas de Recursos 

Humanos nas organizações, até a satisfação em relação ao conteúdo e o tipo de 

trabalho que é realizado pelo indivíduo. Além disso, experiências vivenciadas nas 

situações de trabalho podem afetar de forma correlacionada as disposições e os 

sentimentos futuros. 

Dentre as variáveis mais relacionadas ao tema estão a idade, o nível 

ocupacional, o tamanho da organização, o envolvimento e características do cargo, a 

identificação com a empresa, as características das tarefas, a ambigüidade e âmbito 

do papel, o conflito de função e o salário (WAGNER III e HOLLENBECK, 2003; 

DAVIS e NEWSTROM, 2002; SPECTOR, 2004) 

Quijano et al (1999) acrescentam alguns outros componentes à discussão 

como atitude, valores e situação de trabalho, em sua definição de satisfação. Para 

eles, esta caracteriza-se como atitude generalizada frente ao trabalho, que inclui 

sentimentos e respostas afetivas, apreciação de valores, e predisposição a comporta-

se de uma determinada maneira, todos eles referindo-se a facetas específicas da 

situação de trabalho. 

Para Locke, a satisfação no trabalho pode resultar na percepção do 

indivíduo, sobre até que ponto as atividades que ele desenvolve em seu trabalho, 

atendem a valores considerados, por ele, como importantes (apud CODA, 1990; 

LICHT, 1990).  Sobre percepção, Bergamini (1998) esclarece que esta não é a 

realidade, ela pode ser correta ou incorreta, boa ou má, útil ou inútil, dependendo da 
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distância que se encontra da verdadeira realidade. Desta maneira, em outras palavras, 

a satisfação no trabalho poderia, a grosso modo, funcionar como uma contingência 

entre a interação das experiências no trabalho e os valores pessoais. 

Seguindo a mesma linha de pensamento, Wagner III e Hollenbeck (2003, 

p.121) dizem que a satisfação no trabalho é “um sentimento agradável que resulta da 

percepção de que nosso trabalho realiza ou permite a realização de valores 

importantes relativos ao próprio trabalho”. 

Os três últimos conceitos do termo satisfação abordam questões sobre 

valor. Locke (apud WAGNER III e HOLLENBECK, 2003) entende por valor tudo 

aquilo que uma pessoa deseja obter consciente ou inconscientemente, contendo um 

elemento de julgamento baseado naquilo que o indivíduo acredita ser bom, correto 

ou desejável. É concebido como uma exigência subjetiva, enquanto a necessidade é 

uma exigência objetiva. As pessoas diferem nos valores que possuem e na 

importância dada a estes valores e estas diferenças são importantes na determinação 

do seu grau de satisfação. 

Conley e Levison (1993), baseados no referencial de Herzberg, também 

associaram as necessidades e valores individuais aos fatores intrínsecos do trabalho e 

seus resultados. 

Quando se fala em resultados, o interesse dos executivos passa a ser 

maior pelo tema de estudo, uma vez que eles costumam centrar-se no desempenho 

dos funcionários. Os teóricos, por sua vez, percebendo este interesse, empenharam-se 

em inúmeros estudos voltados a avaliar o efeito da satisfação sobre a produtividade, 

o absenteísmo e a rotatividade dos funcionários. 

Em relação à produtividade, Robbins (2002) diz que as pesquisas da área 

sugerem que, a nível individual, é a produtividade que conduz à satisfação, mas que a 

nível organizacional, aquelas com funcionários mais satisfeitos tendem a ser mais 

eficazes que aquelas com funcionários menos satisfeitos.  Essa diferenciação em 

relação ao foco individual ou grupal deve-se ao fato que a nível individual, não se 

leva em consideração as interações e complexidades do processo de trabalho. 

Quanto às variáveis satisfação e absenteísmo, pesquisas mostram que 

existe uma relação negativa entre elas, ou seja, empregados insatisfeitos tem maior 

probabilidade de faltar ao trabalho (ROBBINS, 2002). Ressalta-se, porém, que o 

índice de correlação encontrado nos estudos é moderado, devido a outros fatores de 

impacto que interferem na relação.  
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A satisfação também está negativamente relacionada com a rotatividade, 

porém com um índice de correlação mais forte que a relação anterior. Robbins 

(2002) esclarece, contudo, que os executivos preocupam-se mais com o nível de 

satisfação dos funcionários de desempenho superior que os demais, pois desejam 

dedicar esforços para manter aquele funcionário em sua organização. 

Segundo Quijano e Navarro (1999, p.318) “altos níveis de satisfação no 

trabalho não asseguram altos níveis de rendimento, porém baixos níveis de satisfação 

conduzem as pessoas a boicotar e render menos trabalho”. 

Assim, de acordo com os pressupostos supracitados, pode-se concluir 

que um funcionário satisfeito não necessariamente terá um melhor desempenho, mas 

que os funcionários de melhor desempenho exigem esforços maiores das 

organizações para que os deixem satisfeitos, uma vez que não querem perdê-lo para 

outra organização.  

Davis e Newstrom (2002) relatam algumas pesquisas que abordam o 

tema satisfação, e de acordo com elas, os clientes internos que estão imersos em seus 

cargos, investem nele tempo e energia, acreditando na ética do trabalho, possuindo 

bastante necessidade de crescimento e apreciando o processo de tomada de decisão. 

As pesquisas citam também uma outra situação, referente aos clientes internos que 

possuem forte identificação com a organização. Segundo os autores, esse é o tipo de 

empregado que acredita na missão e nos objetivos da organização, tem vontade de 

despender esforços para a execução do seu planejamento e se mostra direcionado a 

continuar trabalhando para a mesma organização. 

Torna-se importante então, saber perceber quando o funcionário está 

satisfeito ou não com a organização em que trabalha. As respostas dos funcionários 

podem vir em forma de pedidos de demissão, reclamações, insubordinação, fuga de 

suas responsabilidades, ou até mesmo furto de algo da empresa. Baseado nos autores 

C.Rusbult e D.Lowery, Robbins(2002) apresenta quatro formas de como os 

funcionários podem expressar sua insatisfação (Quadro 02). São elas: 

Saída: comportamento dirigido para o abandono da empresa; 

Comunicação: tentativa ativa de melhorar as condições de trabalho; 

Lealdade: espera passiva, mas otimista, de que as condições melhorem; 

Negligência: deixar as coisas piorarem, incluindo absenteísmo, atrasos 

crônicos, redução do empenho e aumento dos índices de erros. 
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Este modelo amplia as alternativas de resposta dos funcionários, 

tradicionalmente vistas apenas como os comportamentos de saída e negligência, que 

envolvem a produtividade, o absenteísmo e a rotatividade. A comunicação e a 

lealdade mostram-se como comportamentos construtivos que permitem que os 

indivíduos tolerem situações desagradáveis ou revivam condições de trabalho 

satisfatórias.  

Figura 01–Respostas à insatisfação com o trabalho. 

Fonte: C.Rusbult e D.Lowery (apud ROBBINS, 2002, p.77) 

Outro modelo construído para se obter uma melhor compreensão da 

satisfação no trabalho é o que envolve antecedentes, correlatos e consequentes, 

desenvolvido por Siqueira e Gomide (2004) e apresentado a seguir: 

Figura 02- Antecedentes, correlatos e consequências de satisfação no trabalho. 

Fonte: Siqueira e Gomide (2004). 
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No quadro acima, percebe uma relação entre três pilares: antecedentes, 

correlatos e consequentes. Os antecedentes referem-se as características individuais 

do empregado e as condições de trabalho proporcionadas pela organização para a 

qual se está trabalhando. Já os correlatos de satisfação no trabalho dizem respeito ao 

envolvimento do cliente interno com o seu trabalho e ao comprometimento 

organizacional. Siqueira e Gomide (2004) expõem que os dois primeiros pilares 

relacionados proporcionam consequências para a organização, como menor 

rotatividade, maior assiduidade, melhor desempenho e maior produtividade. 

Enfim, Robbins (2002, p.78) coloca que os funcionários satisfeitos 

“parecem mais propensos a falar bem da organização, ajudar os demais e ultrapassar 

as expectativas em relação ao seu trabalho”. Porém, o autor destaca que a satisfação 

com o trabalho engloba os conceitos de resultados, tratamento e procedimentos 

justos. Desta maneira, a justiça é tida como ingrediente importante para se gerar 

confiança e conseqüente satisfação no trabalho. 

Especificamente abordando o Modelo ASH, desenvolvido pelo teóricos 

Quijano e Navarro, o conceito de satisfação no trabalho pode ser entendido como o 

grau de bem estar psicológico que as pessoas sentem em relação a organização e 

pode ser medida como um instrumento de qualidade dos recursos humanos.  Para 

Quijano e Navarro (1999), a satisfação é baseada nas teorias de necessidade, de 

modo que o cliente interno se satisfaz a medida que estas necessidades são supridas.

Segundo os autores a satisfação pode ser vista sob dois ângulos: 

Unidimensional: relacionado a satisfação geral; 

Multidimensional: relacionado ao composto de vários aspectos do trabalho e da 

organização. 

Para este estudo, baseado no Modelo ASH, são utilizados as seguintes 

variáveis:  

- Retribuição econômica: referente ao salário e a forma de pagamento; 

- Condições físicas ao redor do trabalho: envolve o ambiente de trabalho; 

- Segurança e estabilidade no emprego: observa o sentimento de 

segurança e estabilidade que empresa oferece ao funcionário; 

- Relação com os companheiros de trabalho: avalia todas as relações que 

um cliente interno mantém com os demais, despertando amizade e respeito entre os 

mesmos; 
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- Relação com os superiores: integra os laços de respeito e confiança dos 

colaboradores para com seus superiores; 

- Reconhecimento pelo trabalho bem feito: satisfação do funcionário 

quando o mesmo é elogiado; 

- Autorealização: satisfação pessoal do funcionário por se desenvolver  

no trabalho, pela sua aprendizagem e adequação de seu trabalho a sua formação e 

interesses profissionais; 

- Benefícios Sociais: satisfação do funcionário em relação aos benefícios 

oferecidos pela empresa; 

- Nível de satisfação geral que sentem na empresa: compreende todos os 

itens supramencionados. 

Por fim, é importante observar que a satisfação é algo dinâmico, uma vez 

que pode deteriorar-se muito mais rapidamente do que o tempo necessário para 

desenvolver-se (DAVIS E NEWSTROM, 2002). Assim, a satisfação é uma variável 

que precisa de manutenção contínua. 

2.2- Cultura Organizacional 

Toda e qualquer organização está inserida dentro de um ambiente, 

interagindo com este, recebendo influências e influenciando-o. As pessoas que atuam 

em uma organização são agentes que contribuem para esse intercâmbio constante. 

Essas pessoas, por sua natureza, história e formação social, conservam traços 

característicos próprios e, na formação de uma organização, levam estes traços, 

ajudando a compor um  comportamento característico ao grupo como um todo. Esse 

comportamento, ao longo do tempo, passa a representar uma característica própria, 

uma identidade do grupo.  

Segundo Schein (2001), cada indivíduo é uma entidade multicultural,

variando seu comportamento de acordo com a situação. O autor continua dizendo, 

porém, que se esse indivíduo passa a vida fazendo certo tipo de trabalho em 

determinada organização, ele assumirá muitos dos temas culturais partilhados por 

aqueles que exercem atividades semelhantes ou por aqueles que estão na mesma 

organização.  

De acordo com Daft (1999, p. 244), "a cultura de uma organização 

geralmente começa com um fundador ou um líder pioneiro que articula e implanta 
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idéias e valores particulares como visão, uma filosofia ou uma estratégia comercial". 

Robbins (2002) expõe que existem três maneiras para criação e manutenção de uma 

cultura organizacional: os fundadores só contratam e mantêm funcionários que 

pensem e sintam as coisas da mesma maneira que eles; os fundadores doutrinam e 

socializam esses funcionários de acordo com seu pensamento e sentimento; e os 

fundadores servem de modelo, encorajando os funcionários a se identificarem com 

ele, introjetando seus valores, convicções e premissas. Este processo está ilustrado na 

figura a seguir. 

Figura 03- Como se Formam as Culturas Organizacionais         

Fonte: Robbins (2002, p.511). 

Nos últimos anos, a cultura vem se tornando um tema central em diversos 

debates na área de Estudos Organizacionais (WOOD JR, 1995). Segundo Schein 

(2001, p.29), a cultura é importante “porque é um poderoso e muitas vezes ignorado 

conjunto de forças latentes que determinam o comportamento, a maneira como se 

percebem as coisas, o modo de pensar e os valores tanto individuais como coletivos”. 

Para Robbins (2002), parece haver ampla concordância de que a cultura 

apresenta-se como um “um sistema de valores, compartilhados pelos membros de 

uma organização e que a difere de uma para a outra”. Wagner III e Hollenbeck 

(2003, p.367) vão ainda mais além, dizendo que o termo caracteriza-se como: 

“um padrão de suposições básicas – inventadas, descobertas ou 

desenvolvidas pelos membros de uma empresa para lidar com problemas 

de adaptação externa e integração interna – que funcionaram com eficácia 

suficiente para serem consideradas válidas e, em seguida, ensinadas aos 

novos membros como a maneira correta de perceber, pensar e sentir esses 

problemas.” 
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Segundo Quijano e Navarro (1999), a cultura organizacional constitui 

uma visão da organização que inclui as crenças, as idéias, os valores e os diversos 

produtos da cultura (ritos, arquitetura, historias, heróis), fundamentando a identidade 

das pessoas como pertencentes à organização, guiando suas decisões especialmente 

em situações novas, porque se crê que tal comportamento e maneira de se relacionar 

com o ambiente interno e externo conduzirá a organização ao êxito.

Mintzberg et al. (2000, p.195) colocam que a força da cultura na gestão 

empresarial é clara. Ela passa a ser a mente da organização, as crenças comuns que 

se refletem nas tradições e nos hábitos, bem como em manifestações mais tangíveis – 

histórias, símbolos, ou mesmo edifícios e produtos. Robbins (2002, p.500) preocupa-

se em ressaltar porém que “o reconhecimento de que a cultura organizacional possui 

propriedades comuns não significa contudo, que não pode haver subculturas dentro 

da organização”. 

Outro grupo de autores defende a cultura sobre uma diferente 

perspectiva. Para eles, a cultura é vista como fragmentação (HATCH, 1997), ou seja, 

uma teia de indivíduos conectados fraca e esporadicamente, ligados por suas 

posições cambiantes em uma variedade de assuntos e circunstâncias. Seus 

envolvimentos, suas identidades subculturais e suas autodefinições individuais são 

flutuantes e dependentes do assunto em que estão atuando em um dado momento e 

do contexto específico em que estão inseridas (MARTIN, 1992). 

Em qualquer sentido, a cultura representa a força vital da organização, a 

alma de seu corpo físico. A força de uma cultura pode ser proporcional ao grau até o 

qual ela ilude a consciência (MINTZBERG et al., 2000, p.195). 

Schein (2002) prefere tratar o termo de maneira mais complexa. Ele 

coloca que é preciso enxergar a cultura subdividindo-a em três níveis: artefatos, 

valores casados e certezas básicas fundamentais. 

Segundo os pressupostos do referido autor (2002), o primeiro nível, o dos 

artefatos, é aquele mais fácil de observar, onde a cultura é muito clara e tem um 

impacto emocional imediato. São as estruturas e processos organizacionais visíveis 

dentro de uma organização. Porém para se saber o por quê deste comportamento e o 

que ele realmente significa, é necessário se transportar para outro nível da cultura, o 

dos valores casados. Este é compreendido pelas estratégias, objetivos e filosofias 

adotadas, sendo descoberto através de questionamentos aos membros da organização 

e não apenas através da observação, como no nível descrito acima. O nível mais 
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profundo é o das certezas tácitas compartilhadas, que se caracterizam pelo 

inconsciente, crenças, percepções, pensamento e sentimentos pressupostos. Para 

compreender este nível, deve-se estudar a organização do ponto de vista histórico 

(SCHEIN, 2002). 

Srour (1998, p.174) reforça ainda a construção do conceito de cultura 

quando diz que esta “é aprendida, transmitida e partilhada. Não decorre de uma 

herança biológica ou genética, porém resulta de uma aprendizagem socialmente 

condicionada. A cultura organizacional exprime então a identidade da organização. É 

construída ao longo do tempo e serve de chave para distinguir diferentes 

coletividades”. Para o autor, a cultura constitui um “conjunto de representações 

mentais, cujas manifestações assumem formas variadas: princípios, valores e 

códigos; conhecimentos, técnicas e expressões estéticas; tabus, crenças e pré-noções; 

estilos, juízos e normas morais; tradições, usos e costumes; convenções sociais, 

protocolos e regras de etiqueta; estereótipos, clichês e motes; preconceitos, dogmas e 

axiomas; imagens, mitos e lendas; dogmas, superstições e fetiches" (SROUR, p.168). 

Algumas dessas manifestações são vistas por Wagner III e Hollenbeck 

(2003) como elementos superficiais da Cultura Organizacional. São eles: 

Cerimônias: eventos especiais nos quais os membros da organização celebram os 

mitos, heróis e símbolos da empresa; 

Ritos: atividades cerimoniais destinadas a comunicar idéias específicas ou a 

realizar determinados propósitos; 

Rituais: ações regularmente repetidas para reforçar normas e valores culturais; 

Histórias: relatos de eventos passados que ilustram e transmitem normas e 

valores culturais; 

Mitos: histórias imaginárias que ajudam a explicar atividades ou eventos que de 

outro modo poderiam ser confusos; 

Heróis: as pessoas de sucesso que corporificam os valores e o caráter da 

organização e de sua cultura; 

Símbolos: objetos, ações ou eventos dotados de significados especiais e que 

permitem aos membros da organização e de sua cultura; 

Linguagem: conjunto de símbolos verbais que geralmente reflete a cultura 

particular da organização. 



26

Além dos elementos mencionados, Robbins (2002) observa, em 

pesquisas realizadas, que a cultura possui sete características básicas: 

1- Inovação e assunção de riscos: grau em que o funcionário é estimulado 

a ser inovador e assumir risco; 

2- Atenção aos detalhes: grau em que se espera que o funcionário 

demonstre precisão, análise e atenção aos detalhes; 

3- Orientação para os resultados: grau em que a Gestão foca mais os 

resultados que as técnicas e os processos empregados para o alcance deles. 

4- Orientação para as pessoas: grau em que as decisões da Gestão passam 

a considerar o efeito dos resultados sobre as pessoas da organização; 

5- Orientação para a equipe: grau em que as atividades são organizadas 

mais em termos de equipes do que de indivíduos; 

6- Agressividade: grau em que as pessoas apresentam-se de maneira 

agressiva e competitiva; 

7- Estabilidade: grau em que se enfatiza a manutenção de status quo em 

contraste ao crescimento.  

Robbins (2002) também disserta a respeito de suas funções. Para o autor, 

a cultura define fronteiras entre uma organização e outra, proporciona senso de 

identidade aos membros da organização, facilita o comprometimento com algo maior 

do que os interesses individuais de cada um, estimula a estabilidade do sistema 

social, sinaliza o sentido para a organização e ajuda a controlar as atitudes e os 

comportamentos dos funcionários. Adicionado a essas funções, a cultura melhora 

ainda o comprometimento organizacional, aumenta a consistência do comportamento 

dos funcionários e reduz a ambiguidade para o funcionário. Entretanto, é importante 

ressaltar que existem os aspectos potencialmente disfuncionais da cultura, como a 

possibilidade do desenvolvimento de barreiras à mudanças e à diversidade 

(ROBBINS, 2002). 

Alguns teóricos do tema concordam que a cultura é algo delicado e duro, 

não raro alvo de interpretações erradas e perigosas. Schein (2001) acrescenta dizendo 

que a cultura é algo profundo, amplo e estável. 

Neste estudo de cultura usar-se-á o modelo ASH, desenvolvido por 

Quijano e Navarro, com base no modelo elaborado por Coocke e Lafferty. Segundo o 

modelo resultante, pode-se enumerar cinco diferentes estilos de cultura (QUIJANO e 

NAVARRO, 1999): 
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1- Estilo de Satisfação Pessoal: culturas que favorecem as relações 

inter-pessoais positivas, onde os membros estimulam os demais a 

desenvolver-se pessoalmente e profissionalmente, impulsionando o 

aprimoramento de suas capacidades (apoio); a satisfação do grupo, 

onde se espera que os membros tenham uma atitude amistosa, aberta 

e sensível a satisfação de seu grupo de trabalho (afiliação); o 

estímulo às pessoas em seu crescimento, onde se valoriza os 

membros que assumam objetivos ambiciosos, mas realistas e que os 

alcancem (necessidade de crescimento); o alcance dos objetivos dos 

funcionários, onde se valoriza a criatividade e onde os membros são 

estimulados a desfrutar de seu trabalho, a desenvolver-se 

pessoalmente, a empreender tarefas novas e interessantes e a pensar 

de maneira original e independente (auto-realização).

2- Estilo de Poder-Evitação: culturas onde são favorecidos os sistemas 

negativos de recompensa, castigando-se mais o erro do que 

premiando-se o acerto, o que proporciona aos membros medo em 

assumir riscos e responsabilidades para se evitar possíveis 

problemas; as relações políticas entre seus membros e a busca pelo 

poder (poder); e estar atento ao erro dos demais (oposição). 

3- Estilo Convencional – Dependente: culturas onde se favorece o 

acatamento de ordens sem qualquer questionamento (dependência); 

se apóiam as relações interpessoais convencionais, atendendo a 

ordem estabelecida (convencional-social); e se estimulam as relações 

nas quais se busca a aprovação dos demais (aprovação).  

4- Estilo Convencional-Tarefa: culturas que favorecem que se façam as 

coisas como sempre são feitas (convencional-tarefa); e que 

proporcionam uma atitude de controle sobre os possíveis erros e 

perfeccionismo em tudo o que se realiza (perfeccionismo). 

5- Estilo Competitivo: culturas que favorecem relações inter-pessoais 

tipo “ganhar-perder”, onde se recompensam os membros que 

superam os demais e onde as pessoas crêem que para destacar-se 

devem trabalhar mais “em contra de” que “com” alguns de seus 

colegas.



28

Enfim, os autores citados apresentaram considerações a cerca da cultura 

presente nas organizações. Uma das propostas deste trabalho é justamente verificar a 

cultura organizacional e sua relação com a satisfação profissional em uma Instituição 

de Ensino. Na seqüência, são apresentadas algumas colocações sobre esta relação 

supracitada.

2.3- Satisfação Profissional versus Cultura Organizacional 

As considerações acerca da cultura organizacional apresentadas pelos 

estudiosos do tema arremetem para a afirmação de que a cultura organizacional é 

refletida através do cotidiano de uma organização. Além disso, ela é visível através 

de todos os ambientes físicos desta organização buscando com isso, de maneira 

involuntária, influenciar todos os seus membros, sempre objetivando o equilíbrio 

organizacional, uma vez que as pessoas se moldam à forma da organização e a 

organização é moldada à forma das pessoas que participam da sua existência. 

Robbins (2002) diz que os funcionários formam uma percepção geral (positiva ou 

negativa) subjetiva da organização, percepção essa que se torna efetivamente a 

cultura da organização, afetando o desempenho e a satisfação dos funcionários, 

sendo o impacto maior quanto mais forte é a cultura. A figura a seguir mostra como a 

cultura impacta o desempenho e a satisfação dos funcionários. 

Figura 04 -  Como a Cultura Organizacional Impacta o Desempenho e a Satisfação 

dos Funcionários. 

Fonte: Robbins (2002, p.517). 
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Uma das principais relações entre a cultura organizacional e satisfação 

profissional refere-se às decisões sobre seleção de pessoal. “A contratação de pessoas 

cujos valores não se ajustam aos da empresa geralmente resulta em funcionários com 

pouca motivação e baixo comprometimento, que se sentem insatisfeitos com seu 

trabalho e com a organização” (ROBBINS, 2002, p.517). Desta maneira os índices 

de rotatividade apresentam-se mais altos entre os funcionários desajustados do que 

entre aqueles bem integrados na empresa. 

Porém, o mesmo autor ainda deixa claro que os termos cultura e 

satisfação não são sinônimos. A cultura organizacional se refere à maneira pela qual 

os funcionários percebem as características da cultura da empresa, e não ao fato de 

gostarem ou não delas. As pesquisas sobre cultura têm buscado medir como os 

funcionários vêem sua organização, enquanto a satisfação no trabalho procura medir 

a resposta afetiva ao ambiente profissional, ou seja, o primeiro trata-se de um termo 

descritivo e o segundo, de um termo avaliatório. 

2.4- Modelo ASH 

A Auditoria do Sistema Humano – ASH é um modelo que se propõe a 

avaliar a organização, segundo dimensões como o ambiente onde está inserida, suas 

estratégias, seu desenho organizacional, seus processos e sua efetividade 

organizacional. Procura compreender como administrar pessoas e com pessoas 

(OLIVEIRA, 2004). 

Para Quijano (1999, p.326), é um modelo que “permite oferecer 

informações quantitativas a respeito, e analisar a relação existente e suposta entre 

dimensões agentes e outras consideradas como resultados da organização, e a 

evolução dessa relação por períodos longos de tempo”. 

Criado por Quijano e Navarro, o modelo originou-se no Departamento de 

Psicologia Social da Universidade de Barcelona, quando a Fundação Bosch i 

Gimpera o adotou através de estudos para o desenvolvimento de um instrumento de 

diagnóstico e avaliação da gestão estratégica de recursos humanos em pequenas e 

médias empresas da Espanha. 

A figura a seguir expõe todas as dimensões do modelo, definidas 

posteriormente: 
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Figura 05- Modelo de Auditoria do Sistema Humano 
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Na figura apresentada, o primeiro item de análise caracteriza-se pelo 

ambiente que existe em torno da organização. Este é mapeado através da área, das 

dimensões e textura das organizações. Segundo Oliveira (2004), as áreas podem estar 

distribuídas em diversas categorias, como política, jurídica, tecnológica, serviços, 

ecológica, comercial, econômica e sócio-cultural. É necessário analisar os níveis de 

estabilidade, complexidade, hostilidade e incerteza em que o ambiente se encontra, 

além de investigar se o mesmo é flexível, turbulento, agitado ou tranqüilo.  “A 

integração entre áreas, dimensões e textura é bastante complexa e deve ser 

considerada pelo estudioso das organizações no momento de sua análise” 

(OLIVEIRA, 2004). 

O segundo item de análise é a estratégica, onde observa-se o 

comportamento da organização diante do cálculo entre desafios percebidos e 

providências adotadas. Avaliam-se aqui a missão, visão, objetivos e planos de ação 

da empresa para que se leve ao resultado almejado. 

A respeito do desenho organizacional, o modelo abrange três aspectos: 

tecnologia, estrutura organizacional e o sistema de gestão utilizado pela empresa. 

O tipo de tecnologia é analisado para se saber se este está compatível 

com os objetivos e com os resultados esperados pela organização. Oliveira (2004, 

p.2) diz que “pode-se se afirmar que o tipo de tecnologia adotada nos processos 
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produtivos implicará em uma configuração estrutural específica, com claras 

repercussões sobre o sistema de cargos, sobre as comunicações e as relações entre 

chefes, subordinados e companheiros de trabalho”. 

A estrutura organizacional refere-se à forma como a organização está 

desenhada, estruturas piramidais ou matriciais, por exemplo. Relaciona-se também 

com a maneira em que está distribuído o poder dentro da organização. 

Já o sistema de gestão utilizado envolve toda a vida profissional do 

funcionário dentro da empresa, como a seleção, retribuição, treinamento, 

comunicação, evolução, prevenção de riscos e integração. 

Sobre os processos organizacionais, Quijano e Navarro (1999) definem 

que estes são:
“Fenômenos humanos individuais e grupais que são fruto e efeito dos 

sistemas de gestão, da estrutura, da estratégia e da tecnologia e ao mesmo 

tempo influem sobre eles e geram nas pessoas e nos grupos uma maneira 

de sentir, de fazer e de ser que repercutem na tarefa bem feita e na 

consecução dos objetivos estratégicos e da organização (efetividade 

organizacional)”. 

Os processos organizacionais são divididos em processos psicológicos e 

processos psicossociais. Os primeiros restringem-se ao nível individual e estão 

relacionados com: a) motivação: percepção de apoio social, sentimento de equidade e 

autoeficácia; b) ativação, estresse e burnout: conflito e definição de papéis e 

sobrecarga de trabalho; c) atitudes frente às mudanças: clareza da visão, equilíbrio 

entre custo e benefício, significado de trabalho e consciência de resultados. 

Oliveira (2004) faz uma análise desses processos individuais 

relacionando-os com o rendimento no trabalho. Segundo o autor, quanto mais alto o 

índice alcançado pelo indivíduo de comprometimento, identificação com a empresa, 

motivação e competências adquiridas e necessárias, melhor será o rendimento 

organizacional. Oliveira (2004), porém, ainda disserta sobre outros elementos do 

processo psicológico como estresse, burnout, satisfação e qualidade de vida, dizendo 

que estes não possuem relação direta com o rendimento no trabalho, mas são 

igualmente importantes pois, além dos resultados econômicos (resultado produtivo, 

financeiro e comercial), devem ser priorizados também os resultados sociais 

(resultados para empresa e para a comunidade) e os resultados ecológicos (uso 
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racional dos recursos energéticos, sistema de controle de resíduos, de qualidade do ar 

e da água). 

Já os processos psicossociais referem-se à interação entre grupos, 

destacando-se o conflito e a negociação, a liderança, o poder, a participação e tomada 

de decisão e o desenvolvimento grupal. Neste nível, a avaliação da qualidade dos 

recursos humanos indica o desenvolvimento do grupo e sua capacidade de criar 

relacionamentos positivos. Fatores como o clima e a cultura organizacional são 

considerados sistêmicos. (OLIVEIRA, 2004). 

Assim como os processos psicológicos, os psicossociais também devem 

buscar resultados econômicos, sociais e ambientais, a fim de se obter a efetividade 

organizacional (interação entre indivíduo e grupo).

A nível grupal, o modelo estudado, considera como principais critérios 

para a efetividade, a quantidade de produção do grupo, a qualidade dessa produção e 

a combinação entre qualidade e quantidade através dos recursos utilizados para sua 

realização (BERDOLDO, 2006). Quanto ao nível individual, Bertoldo (2006, p.36) 

coloca que “avalia-se efetividade organizacional pelos resultados e desempenhos 

atingidos pelos clientes internos, índice de rotatividade e absenteísmo, número e 

gravidade de acidentes de trabalho”. Segundo Quijano e Navarro, desempenho e 

resultado não são sinônimos, pois um cliente interno pode desempenhar suas funções 

de maneira correta, porém, pode não obter os resultados esperados, devidos a 

inúmeros fatores externos que influenciam no processo. 

Enfim, o modelo ASH procura demonstrar como uma organização está 

funcionando, fotografando sua real e atual situação. Desta forma, mostra-se como 

uma ferramenta que possibilita aos gestores uma otimização dos processos e 

conseqüente melhoria nos resultados apresentados. 
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3- METODOLOGIA 

3.1- Caracterização da Pesquisa 

O presente estudo visa verificar a relação existente entre o grau de 

satisfação profissional dos servidores técnico-administrativos do Centro Federal de 

Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte e a Cultura Organizacional desta 

Instituição de Ensino. 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa-descritiva, uma vez que se 

pretende garantir com precisão os resultados, evitando distorções de análise e 

interpretação, o que permite uma margem de segurança considerável quanto às 

inferências. Segundo Lakatos e Marconi (1990, p.76), a pesquisa quantitativa-

descritiva: 

Consiste em universo de pesquisa empírica cuja principal finalidade é o 

delineamento ou análise das características ou fenômenos, avaliação de 

programas, ou isolamento de variáveis principais ou chave. Qualquer um 

desses estudos pode realizar métodos formais, que se aproximar dos 

projetos experimentais, caracterizados pela previsão e controle 

estatísticos, com a finalidade de fornecer dados para a verificação de 

hipóteses.

Para Gil (1994), a pesquisa descritiva caracteriza-se por aquela que têm 

por objetivo estudar as características de um grupo, possibilitando a descoberta da 

existência de associações entre variáveis. Oliveira (1997) acrescenta que este tipo de 

pesquisa procura descobrir e classificar a relação entre variáveis, bem como 

investigar a relação causa e efeito entre os fenômenos. 

Por sua vez, o estudo quantitativo auxilia no desenvolvimento das já 

citadas pesquisas descritivas, pois prevêem a mensuração de variáveis 

preestabelecidas, afim de verificar e explicar sua influência sobre as outras variáveis, 

mediante a análise de freqüência de incidência e correlações estatísticas (CHIZZOTI, 

1998).

Desta maneira, o presente estudo, além de relacionar as variáveis da 

satisfação profissional e da cultura organizacional, descreve também os índices das 

variáveis propostas mais presentes de acordo com os grupos de respondentes, para 

definir o perfil dos servidores. 
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Define-se este trabalho também como sendo um estudo de caso, pois tem 

como objeto de estudo uma única organização (SAMARA e BARROS, 1997, 

MATTAR, 1996), o Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do 

Norte – CEFET/RN. 

3.2 - População e Amostra 

Segundo Kinnear e Taylor (apud CARDOZO, 2003, p. 38), a população 

de uma pesquisa "é o agregado de todos os casos que se enquadram num conjunto de 

especificações previamente estabelecidas".  Dessa forma, a população do presente 

estudo caracteriza-se por todos os servidores técnico-administrativos do Centro 

Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte. 

Já a amostra é conceituada por Samara e Barros (1997, p. 67) como sendo 

"uma parte de um universo, ou população, com as mesmas características destes". 

Porém, quanto maior a amostra, menor a probabilidade de desvios no resultado da 

pesquisa, tornando-a mais confiável e significante.  

A amostra foi composta pelos servidores técnico-administrativos da 

Instituição, selecionados aleatoriamente, conforme disponibilidade e conveniência da 

empresa e sujeitos. Segundo Cochran (1977), a fórmula para encontrar a amostra de 

um universo é: n = (N x (1/e²)) / (N+(1/e²), onde n = amostra buscada; N = 

população; e = erro amostral. Considerando que a população é composta por 286 

servidores técnico-administrativos, e que o erro amostral que foi considerado é de 

0,05, a amostra é de 167 servidores técnicos administrativos, que foram abordados 

em diversos setores no interior das Unidades da Instituição, em horários distintos, 

para responderem ao questionário pré-elaborado.  

3.3 - Dados e Instrumento de Coleta 

Na presente pesquisa, foram coletados dados do tipo primário, através da 

aplicação de questionários junto aos servidores da organização. 

Para Mattar (1996), os dados primários são entendidos como aqueles que 

nunca foram coletados, mas que a partir de sua coleta, possuem a tarefa de atender às 

necessidades específicas da pesquisa. 
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Os dados primários, levantados no estudo em questão, foram baseados na 

identificação dos níveis de satisfação no trabalho dos servidores e da cultura da 

organização, seus indicadores e seus determinantes, possibilitando estabelecer 

diretrizes que verifiquem a relação entre os temas. 

 Também foram coletados dados secundários, por meio de consultas 

bibliográficas, levantamento na própria empresa e consulta a especialistas da área de 

recursos humanos e gestão pública. 

Conforme definição dada por Mattar (1996, p.134), os dados secundários 

"são aqueles que já foram coletados, tabulados, ordenados e, às vezes, até analisados, 

com propósitos outros ao de atender as necessidades da pesquisa em andamento, e 

que estão catalogados à disposição dos interessados". 

A coleta de dados foi mediante aplicação de questionário do modelo 

ASH estruturado para os servidores. Para Dencker (1998, p.146), o questionário é um 

instrumento que propõe a obtenção de “maneira sistemática e ordenada, informações 

sobre as variáveis que intervêm em uma investigação, em relação a uma população 

ou amostra determinada”. 

O modelo ASH – Auditoria do Sistema Humano, foi proposto por 

Quijano e Navarro (1999) e contém cento e noventa e sete questões no total, 

abrangendo todas as dimensões que se referem á qualidade dos recursos humanos. 

Nesta pesquisa, serão utilizadas, do questionário para o cliente interno, apenas as 

questões relacionadas aos itens Satisfação e Cultura.

Assim, no anexo “A” deste trabalho é apresentado o questionário que foi 

aplicado, contendo 07 (sete) questões referentes ao perfil sócio-demográfico dos 

colaboradores, 18 (dezoito) questões relacionadas à sua Satisfação no trabalho e 39 

(trinta e nove) questões referentes à Cultura Organizacional. 

As questões de satisfação profissional do modelo citado utilizam 

indicadores para traçar os fatores de satisfação, apresentados a seguir: 

O respeito que lhe oferecem os companheiros com os quais trabalha; 

As relações que mantém com seus companheiros de trabalho; 

A possibilidade de fazer amigos no trabalho; 

O apoio que recebe por parte de seus superiores imediatos; 

O respeito que lhe oferecem seus superiores; 

O reconhecimento que recebe, por parte de seus superiores, quando merece; 

Os elogios que recebe, quando obtém bons resultados; 
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As possibilidades de aprender e desenvolver-se profissionalmente;

O nível de conhecimentos e habilidades que pode pôr em jogo no posto de 

trabalho;

A adequação de seu trabalho à sua formação e interesses profissionais; 

O salário que recebe; 

A forma como lhe pagam; 

A segurança no emprego, frente ao futuro; 

O nível de segurança e estabilidade que lhe oferece de trabalho; 

As condições físicas no seu ambiente de trabalho; 

O ambiente físico de seu posto de trabalho; 

Os benefícios sociais que a empresa lhe oferece; 

Em geral, considerando todos os aspectos anteriores, com este emprego você 

está...

Já as questões de cultura do modelo ASH utilizaram como critério para 

traçar os fatores de cultura o grau de importância que a empresa atribui aos seguintes 

indicadores:

Que os funcionários estejam atentos aos erros dos demais; 

Que os funcionários ajudem aos demais a crescer e desenvolver-se; 

Que os funcionários se comportem como “bons moços”; 

Que os funcionários tendam a competir mais que a colaborar; 

Que os funcionários assumam tarefas que envolvam desafios; 

Que os funcionários aceitem os objetivos sem questioná-los; 

Que os funcionários tratem os demais de modo agradável e amistoso; 

Que os funcionários se preocupem em obter poder; 

Que os funcionários nunca cometam erros; 

Que os funcionários façam as coisas como sempre fizeram; 

Que os funcionários adaptem suas opiniões para evitar conflitos; 

Que os funcionários esperam que os demais ajam primeiro; 

Que os funcionários gostem de seu trabalho; 

Que os funcionários se oponham indiretamente às coisas; 

Que os funcionários dediquem tempo aos outros; 

Que os funcionários sejam conscientes da realidade da empresa; 

Que os funcionários sejam vencedores; 

Que os funcionários prevejam e planejem; 
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Que os funcionários cumpram as ordens, mesmo que sejam equivocadas; 

Que os funcionários pensem em termos da satisfação do grupo; 

Que os funcionários se movam “politicamente” para ganhar influência entre 

os funcionários; 

Que os funcionários sejam precisos, mesmo quando não seja necessário; 

Que os funcionários não mudem o caminho habitual de proceder; 

Que os funcionários aceitem a ordem estabelecida; 

Que os funcionários adiem as coisas; 

Que os funcionários divulguem suas idéias; 

Que os funcionários questionem habitualmente as decisões tomadas por 

outros;

Que os funcionários ajudem os demais a pensar por si mesmos; 

Que os funcionários tenham fácil contato com todos; 

Que os funcionários mantenham uma imagem de superioridade; 

Que os funcionários assumam riscos altos, embora alcançáveis; 

Que os funcionários obedeçam as ordens de boa vontade; 

Que os funcionários sejam abertos e calorosos; 

Que os funcionários preservem a autoridade sem questioná-la; 

Que os funcionários atuem buscando a perfeição; 

Que os funcionários se restrinjam sempre às regras e procedimentos 

estabelecidos;

Que os funcionários se adaptem ao “modelo esperado”; 

Que os funcionários não gostem das decisões que saem de baixo para cima; 

Que os funcionários pensem de maneira original e independente. 

A orientação para o preenchimento das questões relacionadas à satisfação 

consistiu em solicitar aos respondentes entre: discordar totalmente, discordar em 

parte, permanecer neutro, concordar em parte ou concordar totalmente com as 

questões apresentadas. Para as questões de cultura foram oferecidas as opções de 

resposta: não é importante, é pouco importante, é importante, é bastante importante 

e, é muito importante. 

O questionário também contou com campos destinados a pesquisa sócio-

demográfica, a fim de definir o perfil dos respondentes. Os dados sócio-

demográficos que foram solicitados são: sexo, faixa etária, local onde reside, estado 
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civil, renda salarial individual, tempo de empresa e unidade de trabalho.

3.4- Análise e Tratamento dos Dados 

Para análise e tratamento dos dados da pesquisa foram empregadas 

técnicas estatísticas multivariadas, que segundo Malhotra (2002), são apropriadas 

para análises quando há duas ou mais medidas para cada elemento com variáveis 

analisadas simultaneamente. Na pesquisa, utilizou-se o Software SPSS 12 for 

Windows, sendo os gráficos elaborados no software Harvard Graphics 98 (HG). 

Para se identificar as dimensões de satisfação profissional e cultura 

organizacional do CEFET-RN, escolheu-se o método de Análise Fatorial/Análise do 

Componente Principal (AF/ACP), empregando-se a rotação ortogonal, método 

Varimax.  

De acordo com Hair et al (2005), a análise fatorial aborda o problema de 

analisar a estrutura das inter-relações entre um grande número de variáveis, ao 

definir um conjunto de dimensões latentes comuns, chamadas de fatores. Um fator é 

um constructo hipotético, uma variável não observada composta de variáveis 

observadas. A construção ou determinação de um fator se dá através das cargas 

fatoriais que são coeficientes, geralmente menores que um, que expressam o quanto 

uma variável observada se aproxima de um determinado fator. Assim, identifica-se 

as dimensões separadas da estrutura e então determina-se o grau em que cada 

variável é explicada por cada dimensão (HAIR et al, 2005). Este método objetiva 

definir o relacionamento utilizando um número de fatores menor que o número 

original de variáveis. Em síntese, a análise fatorial é essencialmente um método para 

determinar o número de fatores existentes em um conjunto de dados observáveis com 

o objetivo de explicar a correlação ou a covariância entre elas. 

Para Cooper e Schindler (2003) a análise dos componentes principais 

caracteriza-se por transformar um conjunto de variáveis em fatores.  

Já a rotação ortogonal é aquele processo de manipulação ou de ajuste dos 

eixos fatoriais para conseguir uma solução fatorial mais simples e pragmaticamente 

mais significativa, na qual fatores são extraídos de modo que seus eixos sejam 

mantidos em 90 graus (HAIR et al, 2005).  O método Varimax se concentra na 

simplificação das colunas da matriz fatorial, maximizando a soma de variâncias de 

cargas exigidas da matriz fatorial. Segundo Hair et al (2005), no método Varimax, há 
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uma tendência para algumas cargas altas (próximas de +1 e -1) e algumas cargas 

próximas de 0 em cada coluna da matriz, o que torna a interpretação mais fácil, pois 

quando as correlações variável-fator são próximas de +1 ou -1 percebe-se claramente 

associação positiva ou negativa entre a variável e o fator; e quando próximas de 0, 

também claramente aponta-se para falta de associação. 

Hair et al (2005) ainda alertam que ao interpretar fatores, é preciso tomar 

a decisão sobre quais cargas fatoriais (correlação da variável e do fator) valem a pena 

considerar. Segundo os autores, é norma prática freqüente considerar que as cargas 

fatoriais maiores que +/- 0,30 atingem o nível mínimo de significância; cargas de +/-

0,40 são importantes e; cargas de +/- 0,50 ou maiores são consideradas 

significantemente práticas. Assim, quanto maior o valor absoluto da carga fatorial, 

mais importante a carga na interpretação da matriz fatorial. 

Após a identificação das dimensões existentes, estas foram avaliadas 

através do cálculo do coeficiente Alpha de Cronbach ou teste de consistência interna, 

que é uma medida de confiabilidade que varia de 0 a 1, sendo os valores de 0,60 a 

0,70 considerados o limite inferior de aceitabilidade (HAIR et al, 2005). 

Outro método utilizado para garantir significância dos dados foi o critério 

de percentagem de variância, que é uma abordagem baseada na conquista de um 

percentual cumulativo especificado da variância total extraída por fatores sucessivos 

(HAIR et al, 2005). Em ciências sociais não é raro considerar uma solução que 

explique 60% (e em alguns casos até menos) da variância total como satisfatória, 

parando o procedimento de obtenção de fatores. 

Para o tratamento da relação entre os fatores de satisfação e cultura 

organizacional, calculou-se o coeficiente de Correlação de Pearson, utilizando-se 

assim a técnica de análise de covariância. “A análise de covariância é uma medida 

estatística através da qual se chega ao coeficiente de correlação que mede o grau de 

associação linear entre duas variáveis aleatórias” (BARBETTA, 2005). Esta 

correlação pode ser positiva ou negativa e varia de -1 a 1. Quando igual a 1 diz-se 

que a correlação é perfeita positiva, quando igual a -1 diz-se que a correlação é 

perfeita negativa e quando igual a zero afirma-se que as variáveis são não 

correlacionadas. Quanto a interpretação do referido coeficiente, pode-se dizer ainda 

que se seu valor assumido for igual ou maior que 0,70 a correlação é forte, valores 

entre 0,30 e 0,70 correlação moderada e entre 0,00 e 0,30 correlação fraca. 
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4- ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1- Identificação do perfil dos servidores técnico-administrativos do CEFET-
RN

Os dados sócio-demográficos solicitados foram: sexo, faixa etária, local 

onde reside, estado civil, renda salarial individual, tempo de empresa e unidade de 

trabalho.

4.1.1- Sexo 

Nesse aspecto, verifica-se que, entre os cento e sessenta e sete 

respondentes, a maioria é do sexo masculino, apresentando 72% do total da 

amostragem de 167 servidores. O sexo feminino foi representado por 28% dos 

respondentes, conforme é mostrado no Gráfico 01.  

GRÁFICO 01- Sexo dos Respondentes

Fonte: Pesquisa de Campo, maio/2008. 

4.1.2- Faixa Etária 

Em relação à faixa etária, verifica-se que não existe grande disparidade 

entre os índices, demonstrando certo equilíbrio entre as faixas.

Observa-se também que uma parcela considerável, cerca de 38%, dos 

servidores técnico-administrativos são relativamente novos, apresentando menos de 

30 anos de idade. Isto significa que muitos destes estão iniciando sua vida 

profissional, mostrando-se bastante dispostos para o trabalho, mas ao mesmo tempo, 
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sempre tendenciosos para procura de outro trabalho, que lhe ofereça melhores 

condições. Esta realidade força a organização a preocupar-se com a melhora da 

qualidade de vida de seus funcionários no ambiente de trabalho, criando estratégias 

para manter seu capital intelectual. 

Os demais servidores dividem-se nas demais faixas, sendo: 12,67% dos 

respondentes entre 30 e 35 anos, 11,33% entre 35 e 40 anos, 14% entre 40 e 45 anos, 

10% entre 45 e 50 anos, 8,67% entre 50 e 55 e apenas 4% acima de 60 anos de idade, 

conforme dados apresentados no Gráfico 2. 

GRÁFICO 02- Faixa Etária dos Respondentes 

Fonte: Pesquisa de Campo, maio/2008. 

4.1.3- Local onde reside 

Predominam entre os respondentes os que moram na Zona Sul de Natal, 

onde localiza-se a sede da Instituição estudada. Foi considerado nesta pesquisa a 

denominação “Zona Sul” para todos os locais de moradia da cidade de Natal, com 

exceção dos localizados na Zona Norte da capital. Desta maneira, os servidores que 

moram na Zona Leste, Zona Oeste, Centro e Zona Sul de Natal somam 60% do total 

de respondentes. 

A parcela de técnicos que moram na capital ainda é acrescida em 10% 

quando se considera também a Zona Norte de Natal, localidade que possui, há pouco 

mais de um ano, uma Unidade de Ensino Descentralizada, a UNED-ZN. Porém não é 

possível concluir que este número de pessoas que mora na Zona Norte, trabalhe na 
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UNED-ZN e nem que as demais pessoas que moram no restante da cidade trabalhem 

na sede da Instituição, pois as unidades são relativamente próximas, facilitando o 

deslocamento dos servidores de uma localidade para a outra. A construção de uma 

nova ponte em Natal, ligando a Zona Norte ao centro da cidade facilitou ainda mais 

esta possibilidade.

Cerca de 12% dos servidores residem na Cidade de Mossoró, onde 

encontra-se a maior Unidade de Ensino Descentralizada do CEFET-RN, a UNED-

MO. É grande a probabilidade de que os servidores moradores de Mossoró trabalhem 

na UNED-MO. Como a cidade de Ipanguaçu, onde também existe uma Unidade de 

Ensino Descentralizada, a UNED-IP, é muito pequena e está situada nas 

proximidades de Mossoró, é possível que alguns servidores da UNED-IP residam 

também em Mossoró.  

Outros 12% dos respondentes moram nos demais interiores do Estado, 

incluindo as cidades de Ipanguaçu e de Currais Novos, onde está localizada a 

UNED-CN. Como as UNED’s destas cidades foram construídas recentemente e o 

concurso para contratação de servidores para elas também foi realizado há pouco 

tempo, é grande a probabilidade de que seus servidores ainda não residam na 

localidade, deslocando-se da capital e demais cidades maiores para os interiores 

semanalmente. Esta rotina de viagem e gasto elevado de tempo para deslocamento 

pode influenciar consideravelmente na satisfação dos profissionais desta UNED’s. 

Outros 5,33% de respondentes não moram no estado, residindo 

possivelmente nos estados vizinhos como Paraíba, Pernambuco e Ceará. 

GRÁFICO 03- Local de Moradia

Fonte: Pesquisa de Campo, maio/2008. 
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4.1.4- Estado Civil 

Quanto ao estado civil dos respondentes, verifica-se que 59,33% são 

casados, enquanto que 34% representam os solteiros, seguidos de 6% de divorciados 

e 0,67% de viúvos, conforme gráfico 04. 

Analisando estes resultados, observa-se que a grande maioria dos 

servidores técnico-administrativos do CEFET-RN é casada, mesmo possuindo baixa 

idade, como apresentado em item acima. Este fato pode estar relacionado à natureza 

pública da Instituição, a qual oferece segurança e estabilidade ao servidor, condições 

importantes na formação de uma família. 

Esta realidade direciona ações por parte da Instituição para o bem estar 

também da família dos servidores, e não só para o próprio servidor.   

GRÁFICO 04- Estado Civil

Fonte: Pesquisa de Campo, maio/2008. 

4.1.5- Tempo de Empresa

Torna-se substancial verificar o tempo que os servidores respondentes da 

pesquisa trabalham no CEFET-RN, uma vez que este indicador é forte influenciador 

na determinação da cultura organizacional. Quanto maior tempo o funcionário passa 

na organização, mais ele absorve os valores da mesma. 

O Gráfico 05 mostra que 54,67% dos respondentes possuem até 5 anos 

de empresa, 4,67% possuem de 5 a 10 anos, 13,33% possuem de 10 a 15 anos, 7,33% 

possuem de 15 a 20 anos, 10,67% possuem de 20 a 25 anos, 5,33% possuem entre 25 

e 30 anos e 4% possuem acima de 30 anos. 
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Assim, de acordo com os dados supracitados, a grande maioria de 

respondentes possui até 05 anos de empresa. Esse resultado deve-se ao fato de que, 

principalmente nos últimos 02 anos, foram realizados diversos concursos para 

aumentar o quantitativo de pessoal da Instituição. Nos governos anteriores mais 

recentes a política era de minimizar a liberação de concursos públicos. Em se 

tratando dos dados referentes aos períodos mais antigos, os índices também foram 

baixos, uma vez que com o passar do tempo, os servidores foram se aposentando, 

pedindo exoneração ou se afastando da organização por algum outro motivo. Este 

resultado também é explicado pelo grande número de servidores jovens que 

trabalham na Instituição. 

A realidade demonstrada aqui força a organização a criar mecanismos de 

manutenção do servidor na organização, uma vez que os mesmos ainda não criaram 

forte vínculo com a cultura da referida organização. Por outro lado, funcionários 

recentes estão na maioria das vezes motivados para apresentar um bom trabalho e 

assim conseguir destaque e promoções.  

Funcionários com muito tempo de casa podem se acomodar, não 

exigindo muito da organização, mas também não se doando completamente para o 

trabalho. Entretanto, também existem casos em que o funcionário está tão envolvido 

com a organização que possui tempo suficiente para se aposentar, mas prefere 

continuar contribuindo com seu trabalho para a organização.

GRÁFICO 05- Tempo de Empresa

Fonte: Pesquisa de Campo, maio/2008. 
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4.1.6- Renda Salarial Individual 

Em relação à renda salarial individual dos respondentes, com base no 

Gráfico 06, constata-se que os servidores técnico-administrativos do CEFET-RN 

apresentam uma renda relativamente baixa, visto que 72% recebem até 06 salários 

mínimos mensais, sendo 38% destes recebendo entre 01 e 03 salários mínimos. Estes 

dados podem ter explicação no item anterior, onde se verificou que a maioria dos 

servidores possui pouco tempo de empresa, significando que esses funcionários estão 

no início do plano de carreira da Instituição. Estes dados, somados ao fato de que 

grande parte dos técnico-administrativos é jovem e que possui pouco tempo de 

Instituição, fazem despertar a preocupação com a busca destas pessoas por melhores 

empregos, tentando concursos onde a remuneração é maior. 

Entretanto, uma parcela considerável de técnico-administrativos, cerca de 

14%, recebe entre 08 e 10 salários mínimos, renda considerada relativamente alta 

segundo padrões sociais brasileiros. Outros 8,67% recebem entre 06 e 08 salários e 

outros 5,33% recebem acima de 10 salários mínimos. 

A retribuição econômica, segundo Quijano e Navarro, é uma variável que 

possui relação direta com a satisfação profissional. Desta forma, a organização deve 

preocupar-se com a realidade demonstrada aqui, uma vez que a renda baixa dos 

servidores pode se reverter em baixa satisfação profissional destes. Contudo, pela 

natureza pública da organização, a única maneira de melhorar este quadro é através 

de negociação entre as diretorias e sindicatos dos CEFET’s com o Governo Federal. 

Assim, os Gestores locais devem criar estratégias que favoreçam a satisfação dos 

servidores, de maneira que minimize o impacto dos salários baixos em sua motivação 

para o trabalho.

GRÁFICO 06- Renda Salarial Individual 

Fonte: Pesquisa de Campo, maio/2008. 
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4.1.7- Unidade de Trabalho 

O CEFET-RN atualmente possui cinco unidades de ensino: a Unidade 

Sede, localizada em Natal; a Unidade de Mossoró, a Unidade da Zona Norte de 

Natal, a Unidade de Currais Novos e a Unidade de Ipanguaçu. 

A primeira possui cerca de um século de funcionamento, mostrando-se 

com uma estrutura física e cultural grandiosa. Ela funciona como base para as demais 

unidades que se apóiam na pioneira para assuntos acadêmicos e administrativos. 

A Unidade de Mossoró possui mais de 10 anos de funcionamento e já 

está bem estruturada, uma vez que está localizada na segunda maior cidade do 

estado, onde possui diversas parcerias com empresas locais e vários projetos de 

extensão e pesquisa.

As três últimas unidades fazem parte do Programa de Expansão das 

Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica do Governo Federal e 

possuem cerca de dois anos de funcionamento. Pelo pouco tempo de existência, 

ainda estão se estruturando, compondo seu quadro funcional, material e físico. 

Conforme o Gráfico 07, 46% dos respondentes trabalham na Unidade 

Sede do CEFET-RN, 24% na Unidade da Zona Norte de Natal, 12,67% na Unidade 

de Ipanguaçu, 10% na Unidade de Mossoró e 7,33% na Unidade de Currais Novos. 

Estes dados não representam a realidade do quantitativo de servidores técnico-

administrativos de cada Unidade e sim, a realidade da amostra que respondeu ao 

questionário. Na Unidade de Mossoró, por exemplo, grande parte da população da 

pesquisa estava de férias no período de aplicação do questionário e na Unidade da 

Zona Norte foi possível maior aplicação do instrumento de pesquisa, uma vez que a 

pesquisadora trabalha nesta Unidade.
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GRÁFICO 07- Unidade de Trabalho

Fonte: Pesquisa de Campo, maio/2008. 

4.2- Identificação das dimensões da satisfação profissional 

Esta pesquisa tem como um de seus objetivos identificar as dimensões da 

satisfação profissional dos servidores técnico-administrativos do CEFET-RN, a partir 

do modelo ASH, desenvolvido por Quijano e Navarro (1999). Neste modelo são 

utilizadas nove variáveis relacionadas à satisfação profissional, sendo elas: 

retribuição econômica, condições físicas ao redor do trabalho, segurança e 

estabilidade no emprego, relação com os companheiros de trabalho, relação com os 

superiores, reconhecimento pelo trabalho bem feito, autorealização, benefícios 

sociais e nível de satisfação geral. A partir destas variáveis, originaram-se dezoito 

indicadores, contidos no questionário utilizado neste estudo.

A técnica utilizada para identificar as dimensões da satisfação do 

CEFET-RN consistiu na análise fatorial, resultando na observação da existência de 

quatro fatores.

O primeiro fator extraído da análise é composto por sete indicadores, 

referentes à relação com os companheiros de trabalho, relação com os superiores, 

reconhecimento pelo trabalho bem-feito e nível de satisfação geral. Os indicadores 

deste fator são: O respeito que oferecem os superiores; O apoio que recebe por parte 

dos superiores imediatos; O reconhecimento que recebe por parte dos superiores 

quando merece; Os elogios que recebe quando obtém bons resultados; O respeito que 

oferecem os companheiros com os quais trabalha; A satisfação geral do servidor com 

o trabalho e; As relações que mantém com os companheiros de trabalho. Agrupados, 
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estes indicadores formaram um fator, que foi denominado “dimensão de 

reconhecimento e relacionamento”.

TABELA 02-Fator 01 da Satisfação: Reconhecimento e Relacionamento 
Código Variáveis que constituem o fator Cargas

S05 O respeito que lhe oferecem os seus superiores 0,853
S04 O apoio que recebe por parte de seus superiores imediatos 0,837

S06
O reconhecimento que recebe por parte dos seus superiores quando 
merece 0,837

S07 Os elogios que recebe quando obtém bons resultados 0,793
S01 O respeito que lhe oferecem os companheiros com os quais trabalha 0,598

S18
Em geral,considerando todos os aspectos anteriores, com este 
emprego você está... 0,392

S02 Relações que mantém com seus companheiros de trabalho 0,382
Fonte: Pesquisa de Campo, maio/2008. 

O fator “reconhecimento e relacionamento” foi o primeiro a ser indicado 

na análise dos dados, sendo o fator mais forte por apresentar mais de 34% da 

variação dos dados (Tabela 07) e permitindo a compreensão de que, diante da 

população estudada, a valorização dos funcionários e a relação que esses têm com 

seus superiores e companheiros de trabalho são vistos como pontos essenciais no 

processo de satisfação. 

O segundo fator encontrado contou com cinco indicadores do 

instrumento utilizado. São eles: O nível de conhecimentos e habilidades que pode por 

em jogo no posto de trabalho; A adequação do trabalho à formação e interesses 

profissionais; A possibilidade de fazer amigos no trabalho; A possibilidade de 

aprender e de se desenvolver profissionalmente e; O salário que recebe. Estes 

indicadores referem-se a três variáveis citadas anteriormente: autorealização, relação 

com os companheiros de trabalho e retribuição econômica. Como três dos 

indicadores presentes aqui estão relacionados à variável “autorealização”, este será 

o nome dado ao segundo fator encontrado na pesquisa. 

TABELA 03-Fator 02 da Satisfação: Auto-Realização 
Código Variáveis que constituem os fatores Cargas

S09
O nível de conhecimentos e habilidades que pode pôr em jogo no 
posto de trabalho 0,753

S10
A adequação de seu trabalho à sua formação e interesses 
profissionais 0,729

S03 A possibilidade de fazer amigos no trabalho 0,614
S08 As possibilidades de aprender e desenvolver-se profissionalmente 0,595
S11 O salário que recebe 0,461

Fonte: Pesquisa de Campo, maio/2008. 
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Os dois últimos fatores encontrados tratam da satisfação segundo 

variáveis como “estabilidade e segurança” e “condições físicas e benefícios sociais”, 

como descritos abaixo. Apesar destas possuírem uma variação de 8,71% e 7,65% 

(Tabela 07), respectivamente, apresentaram índices de confiabilidade significantes, 

tornando os fatores confiáveis, merecendo assim atenção por parte do estudo. 

Indicadores como a “segurança no emprego frente ao futuro”, “a forma como pagam 

o funcionário” e “o ambiente físico no posto de trabalho” retratam preocupações que 

devem estar na mente dos gestores.  

Assim, o terceiro fator podemos titular de “dimensão de estabilidade e 

segurança”, uma vez que os indicadores contidos nele são: a segurança no emprego, 

frente ao futuro; o nível de segurança e estabilidade que oferece a empresa e; a forma 

de pagamento da empresa. Como se trata de uma instituição pública, onde os 

servidores possuem estabilidade e certeza de pagamento em dia, este último 

indicador agrupou-se aos demais indicadores referentes à estabilidade e segurança e 

não aos indicadores de retribuição econômica.  

TABELA 04-Fator 03 da Satisfação: Estabilidade e Segurança 
Código Variáveis que constituem os fatores Cargas

S13 A segurança no emprego, frente ao futuro 0,905
S14 O nível de segurança e estabilidade que lhe oferece a empresa 0,894
S12 A forma como lhe pagam 0,447

Fonte: Pesquisa de Campo, maio/2008. 

Três indicadores geraram o quarto fator, denominado “dimensão das 

condições físicas e dos benefícios sociais”: As condições físicas do posto de 

trabalho; O ambiente físico do posto de trabalho e; Os benefícios sociais que a 

empresa oferece (tickets restaurante, plano de saúde, etc). 

TABELA 05-Fator 04 da Satisfação: Condições Físicas e Benefícios Sociais 
Código Variáveis que constituem os fatores Cargas

S15 As condições físicas no seu ambiente de trabalho 0,864
S16 O ambiente físico do seu posto de trabalho 0,862

S17
Os benefícios sociais que a empresa lhe oferece (tickets restaurante, 
plano de saúde, etc...) 0,556

Fonte: Pesquisa de Campo, maio/2008. 

O cálculo do coeficiente de Cronbach foi utilizado para avaliar a consistência 

interna dos fatores, variando entre 0,7265 e 0,8721 nos fatores de satisfação 
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estudados. A primeira dimensão, o fator de reconhecimento e relacionamento, possui 

um alfa de 0,8721. A segunda dimensão, o fator da autorealização, um alfa de 

0,7079. A terceira dimensão, o fator das condições físicas e dos benefícios sociais, 

possui alfa de 0,7370 e a última dimensão, o fator das condições físicas e dos 

benefícios sociais, alfa de 0,7265. Desta maneira, os quatro fatores extraídos na 

análise fatorial tiveram índice de confiabilidade aceitáveis, o que impossibilita a 

retirada de qualquer um deles da pesquisa. Os fatores e os respectivos valores do alfa 

de Cronbach estão descritos na tabela abaixo. 

TABELA 06- Índices de Consistência Interna para os Fatores de Satisfação 
FATORES Alfa de Cronbach 

RECONHECIMENTO E RELACIONAMENTO 0,8721
AUTO-REALIZAÇÃO 0,7079
ESTABILIDADE E SEGURANÇA 0,7370
CONDIÇÕES FÍSICAS E BENEFÍCIOS SOCIAIS 0,7265
Fonte: Pesquisa de Campo, maio/2008. 

Assim, através das técnicas de estatística multivariada, Análise fatorial (AF) e 

Análise de componentes principais (ACP), foram selecionadas as variáveis que 

explicavam o maior percentual da variância total dos dados. Quatro componentes são 

responsáveis por 60,15% da variância total referente à satisfação no trabalho. O 

modelo mostrou que o primeiro fator (34,14% da variância) expressou-se como o 

componente de reconhecimento e relacionamento. O segundo, explicando 9,64% da 

variância, apresentou-se como o componente auto-realização. O terceiro fator (8,71% 

da variância), identificou-se como o componente de estabilidade e segurança e o 

quarto e último fator (7,65%) apresentou-se como o componente de condições físicas 

e benefícios sociais. 

TABELA 07-Variância dos Fatores de Satisfação 

Fatores de satisfação % da 
variância

% variância 
acumulada

RECONHECIMENTO E RELACIONAMENTO 34,14 34,14
AUTO-REALIZAÇÃO 9,64 43,78
ESTABILIDADE E SEGURANÇA 8,71 52,49
CONDIÇÕES FÍSICAS E BENEFÍCIOS SOCIAIS 7,65 60,15

Fonte: Pesquisa de Campo, maio/2008. 
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4.3- Identificação das dimensões da cultura organizacional 

Outro objetivo deste estudo é identificar as dimensões da cultura 

organizacional do CEFET-RN, também sob a luz do modelo ASH. Na perspectiva da 

cultura organizacional, Quijano e Navarro (1999) colocam cinco diferentes estilos de 

cultura: Estilo de Satisfação Pessoal; Estilo de Poder-Evitação; Estilo Convencional-

Dependente; Estilo Convencional-Tarefa e Estilo Competitivo. Para identificação do 

estilo de cultura organizacional, os autores enumeram trinta e nove indicadores, 

contidos no instrumento aplicado junto aos servidores técnico-administrativo do 

CEFET-RN, nesta pesquisa. 

A partir da análise fatorial realizada após a aplicação dos questionários, 

agrupou-se os indicadores em quatro fatores, ou seja, em quatro dimensões.  

O primeiro fator encontrado é formado por dezessete indicadores. Estes 

trazem a idéia de que a empresa considera importante que seus servidores: Tenham

fácil contato com todos; Sejam “vencedores”; Divulguem suas idéias; Pensem em 

termos da satisfação do grupo; Sejam abertos e calorosos; Gostem do seu trabalho; 

Assumam tarefas que envolvam desafios; Ajudem os demais a pensar por si mesmos; 

Ajudem aos demais a crescer e desenvolver-se; Prevejam e planejem; Sejam 

conscientes da realidade da empresa; Dediquem tempo aos outros; Questionem 

habitualmente as decisões tomadas por outros; Atuem buscando a perfeição; 

Pensem de maneira original e independente; Tratem os demais de modo agradável e 

amistoso e; Assumam riscos altos, embora alcançáveis. Esta reunião de indicadores 

está contemplada em um dos estilos de cultura organizacional proposto por Quijano e 

Navarro (1999), o “estilo de satisfação pessoal”, nome também dado à primeira 

dimensão da cultura organizacional, neste estudo. 

TABELA 08-Fator 01 da Cultura: Estilo de Satisfação Pessoal 
Código Variáveis que constituem os fatores Cargas 

C29 Tenham fácil contato com todos 0,817
C17 Sejam "vencedores" 0,802
C26 Divulguem suas idéias 0,757
C20 Pensem em termos da satisfação do grupo. 0,750
C33 Sejam abertos e calorosos 0,730
C13 Gostem do seu trabalho 0,722
C05 Assumam tarefas que envolvam desafios 0,717
C28 Ajudem os demais a pensar por si mesmos 0,703
C02 Ajudem aos demais a crescer e desenvolver-se 0,691
C18 Prevejam e planejem 0,685
C16 Sejam conscientes da realidade da empresa 0,679
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C15 Dediquem tempo aos outros 0,650
C27 Questionem habitualmente as decisões tomadas por outros 0,628
C35 Atuem buscando a perfeição 0,595
C39 Pensem de maneira original e independente 0,588
C07 Tratem os demais de modo agradável e amistoso 0,581
C31 Assuma riscos altos, embora alcançáveis 0,489

Fonte: Pesquisa de Campo, maio/2008. 

Segundo os referidos autores, o Estilo de Satisfação Pessoal pertence a 

culturas que favorecem as relações inter-pessoais positivas, onde os membros 

estimulam os demais a desenvolver-se pessoalmente e profissionalmente, 

impulsionando o aprimoramento de suas capacidades (apoio); a satisfação do grupo, 

onde se espera que os membros tenham uma atitude amistosa, aberta e sensível a 

satisfação de seu grupo de trabalho (afiliação); o estímulo às pessoas em seu 

crescimento, onde se valoriza os membros que assumam objetivos ambiciosos, mas 

realistas e que os alcancem (necessidade de crescimento); o alcance dos objetivos 

dos funcionários, onde se valoriza a criatividade e onde os membros são estimulados 

a desfrutar de seu trabalho, a desenvolver-se pessoalmente, a empreender tarefas 

novas e interessantes e a pensar de maneira original e independente (auto-realização).

A primeira dimensão apresenta 23,74% da variação total dos dados e um 

índice de consistência interno de 0,9309, demonstrando altíssima confiabilidade, 

mesmo se tratando de uma dimensão com dezessete indicadores, como fácil contato 

entre funcionários, divulgação das idéias e o ato de assumir desafios. 

Os indicadores que formam o segundo fator extraído da análise fatorial  

referem-se ao fato da empresa achar importante que seus servidores: Tendam a 

competir mas que a colaborar; Adiem as coisas; Mantenham uma imagem de 

superioridade; Se oponham indiretamente as coisas; Se preocupem em obter poder; 

Se movam politicamente para ganhar influência entre os funcionários; Esperem que 

os demais ajam primeiro; Não mudem o caminho habitual de proceder e; Façam as 

coisas como sempre fizeram.

De acordo com a tipologia criada por Quijano e Navarro (1999) para a 

cultura organizacional, a maioria destes indicadores estão relacionados ao Estilo de 

Poder-Evitação. Este estilo se retrata as culturas onde são favorecidas as relações 

políticas entre seus membros, as buscas pelo poder, o estar atento ao erro dos demais 

e os sistemas negativos de recompensa, castigando-se mais o erro do que se 

premiando o acerto, proporcionando aos membros medo em assumir riscos e 

responsabilidades para se evitar os problemas.  
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Os indicadores, também contidos no segundo fator, relativos à 

importância que a empresa dá aos servidores que “tendam a competir mais que a 

colaborar” e aos que “mantenham uma imagem de superioridade” estão relacionados 

ao Estilo Competitivo de cultura, no modelo de Quijano e Navarro (1999). Aqui, 

fazem parte as culturas que propiciam relações inter-pessoais tipo “ganhar-perder”, 

recompensando os membros que superam os demais e onde as pessoas crêem que 

para destacar-se devem trabalhar mais “em contra de” que “com” alguns de seus 

colegas. Assim, a segunda dimensão encontrada reúne dois estilos descritos no 

modelo proposto por Quijano e Navarro: o Estilo de Poder-Evitação e o Estilo 

Competitivo. Trata-se da dimensão “Estilo Poder-Evitação-Competitivo” e aborda 

indicadores negativos segundo perspectivas organizacionais como imagem de 

superioridade perante demais funcionários, adiamento das tarefas e oposição indireta 

às decisões. Esta dimensão obteve 13,62% do total de variação e Alfa de Cronbach 

de 0,8052. 

TABELA 09-Fator 02 da Cultura: Estilo de Poder-Evitação-Competitivo 
Código Variáveis que constituem os fatores Cargas 

C04 Tendam a competir mas que a colaborar 0,701
C25 Adiem as coisas 0,678
C30 Mantenham uma imagem de superioridade 0,648
C14 Se oponham indiretamente às coisas 0,611
C08 Se preocupem em obter poder 0,585
C21 Se movam "politicamente" para ganhar influência entre os funcionários 0,554
C12 Esperem que os demais ajam primeiro 0,498
C23 Não mudem o caminho habitual de proceder 0,475
C10 Façam as coisas como sempre fizeram 0,411

Fonte: Pesquisa de Campo, maio/2008. 

Devido aos indicadores que juntos formam a terceira dimensão, essa foi 

chamada de “estilo convencional-dependente”, pois, segundo Quijano e Navarro 

(1999), este estilo refere-se a culturas onde se favorece o acatamento de ordens sem 

qualquer questionamento, onde se apóiam as relações interpessoais convencionais e 

se estimulam as relações nas quais se busca a aprovação dos demais. Os indicadores 

mencionados acima estão relacionados ao fato da empresa achar importante que seus 

funcionários: Preservem a autoridade sem questioná-la; Se adaptem ao “modelo 

esperado”; Cumpram as ordens, mesmo que sejam equivocadas; Obedeçam as 

ordens de boa vontade; Se restrinjam sempre às regras e procedimentos 
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estabelecidos; Adaptem suas opiniões para evitar conflitos; Aceitem os objetivos sem 

questioná-los e; Aceitem a ordem estabelecida. 

TABELA 10-Fator 03 da Cultura: Estilo Convencional-Dependente 
Código Variáveis que constituem os fatores Cargas 

C34 Preservem a autoridade sem questioná-la 0,811
C37 Se adaptem ao "modelo esperado" 0,664
C19 Cumpram as ordens, mesmo que sejam equivocadas. 0,648
C32 Obedeçam as ordens de boa vontade 0,647
C36 Se restrinjam sempre às regras e procedimentos estabelecidos 0,595
C11 Adaptem suas opiniões para evitar conflitos 0,508
C06 Aceitem os objetivos sem questioná-los 0,450
C24 Aceitem ordem estabelecida 0,183

Fonte: Pesquisa de Campo, maio/2008. 

Vê-se na tabela 10 que o fator 03 é composto por oito variáveis, porém 

quando avaliamos a consistência interna deste fator através do alfa de Cronbach 

verificamos o valor de 0,4157, indicando uma baixa consistência interna. Decidiu-se 

assim pela eliminação da variável C24, pois sua carga fatorial era apenas de 0,183. 

Com isso, foi obtido um novo alfa com valor igual a 0,7920, passando a indicar boa 

consistência interna (Tabela 11). 

TABELA 11- Novo Fator 03 da Cultura: Estilo Convencional-Dependente 
Código Variáveis que constituem os fatores Cargas 

C34 Preservem a autoridade sem questioná-la 0,811
C37 Se adaptem ao "modelo esperado" 0,664
C19 Cumpram as ordens, mesmo que sejam equivocadas. 0,648
C32 Obedeçam as ordens de boa vontade 0,647
C36 Se restrinjam sempre às regras e procedimentos estabelecidos 0,595
C11 Adaptem suas opiniões para evitar conflitos 0,508
C06 Aceitem os objetivos sem questioná-los 0,450

Fonte: Pesquisa de Campo, maio/2008. 

A quarta dimensão foi formada pelos indicadores relacionados ao fato da 

empresa achar importante que seus funcionários: Nunca cometam erros; Estejam 

atentos aos erros dos demais; Se comportem como “bons moços” e; Sejam precisos, 

mesmo quando não seja necessário. Esta dimensão tangencia o estilo Convencional-

Tarefa, dentro do modelo criado por Quijano e Navarro (1999), que abordam as 

culturas que não favorecem as mudanças, ressaltando que se façam as coisas da 

mesma maneira como sempre foram feitas, proporcionando, assim, uma atitude de 

controle sobre os possíveis erros e perfeccionismo em tudo o que se realiza. Assim, 

para esta quarta dimensão foi dado o nome de “estilo convencional-tarefa”.
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TABELA 12-Fator 04 da Cultura: Estilo Convencional-Tarefa 
Código Variáveis que constituem os fatores Cargas 

C09 Nunca cometam erros 0,665
C01 Estejam atentos aos erros dos demais 0,645
C03 Se comportem como "bons moços" 0,492
C22 Sejam precisos, mesmo quando não seja necessário 0,431

Fonte: Pesquisa de Campo, maio/2008. 

Porém, conforme apresentado no quadro 13, esta dimensão apresentou 

um índice de consistência interna de 0,5370, não atingindo dessa maneira um índice 

de confiabilidade para análise. Decidiu-se, assim, pela eliminação do fator 04 devido 

o seu baixo valor do alfa de Cronbach. A exclusão de qualquer um dos itens do fator 

04 não melhoraria a consistência interna da medida de adesão. 

A tabela com os Alfas de Cronbach dos fatores referentes à Cultura 

Organizacional do CEFET-RN é apresentada a seguir.

TABELA 13- Índices de Consistência Interna para os Fatores de Cultura 
FATORES Alfa de Cronbach 

ESTILO DE SATISFAÇÃO PESSOAL 0,9309
ESTILO DE PODER-EVITAÇÃO-COMPETITIVO 0,8052
ESTILO CONVENCIONAL DEPENDENTE 0,7920
ESTILO CONVENCIONAL-TAREFA 0,5370
Fonte: Pesquisa de Campo, maio/2008. 

Através das técnicas de estatística multivariada, Análise fatorial (AF) e 

Análise de componentes principais (ACP), foram selecionadas as variáveis que 

explicavam o maior percentual da variância total dos dados. Quatro componentes são 

responsáveis pela satisfação no trabalho 47,81% da variância total. O modelo 

mostrou que o primeiro fator (23,74% da variância) expressou-se como um 

componente de estilo de satisfação pessoal. O segundo, explicando 13,62% da 

variância, apresentou-se como um componente de estilo de poder-evitação- 

competitivo. No terceiro fator (5,99% da variância), identificou-se como um 

componente de estilo convencional dependente e o quarto e último fator (4,46%) 

apresentou-se como um componente de estilo convencional-tarefa. 
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TABELA 14-Variância dos Fatores de Cultura 

Fatores de satisfação % da 
variância

% variância 
acumulada

ESTILO DE SATISFAÇÃO PESSOAL 23,74 23,74
ESTILO DE PODER-EVITAÇÃO-
COMPETITIVO 13,62 37,37
ESTILO CONVENCIONAL DEPENDENTE 5,99 43,36
ESTILO CONVENCIONAL-TAREFA 4,46 47,81

Fonte: Pesquisa de Campo, maio/2008. 

4.4- Relação entre as dimensões da satisfação profissional e da cultura 
organizacional 

Segundo Robbins (2002), a cultura organizacional afeta o desempenho e 

a satisfação dos funcionários, sendo maior impacto quanto mais forte é a cultura. O 

autor coloca que pessoas cujos valores não se ajustam aos da empresa mostram-se 

pouco motivados e com baixo comprometimento, sentindo-se insatisfeitos com seu 

trabalho e com a organização.  

Corroborando com o autor supramencionado, a presente pesquisa 

identificou relação entre a cultura organizacional e a satisfação profissional dos 

técnico-administrativos do CEFET-RN. A avaliação feita através da técnica de 

correlação indica que todas as quatro dimensões da satisfação estão relacionadas com 

pelo menos alguma dimensão de comprometimento. 

As variáveis cujas correlações foram consideradas estatisticamente 

significantes a 5% (p-valor menor ou igual a 0,05) estão apresentadas abaixo com 

seus respectivos coeficientes de correlação e p-valores. P-Valor é a probabilidade de 

cometer o erro de tipo I (rejeitar a hipótese quando ela é verdadeira), com os dados 

de uma amostra específica. Após este valor ser dado pelo pacote estatístico, 

compara-se o mesmo ao nível de significância escolhido e toma-se a decisão. Se o p-

valor for menor que o nível de significância escolhido, rejeita-se a hipótese. Caso 

contrário, não se rejeita a hipótese. Nesta pesquisa, as hipóteses rejeitadas são as 

hipóteses em que não há associação entre os fatores estudados (um não influencia o 

outro).
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TABELA 15- Correlação entre Satisfação e Cultura 

FATORES

COEFICIENTE
DE

CORRELAÇÃO
DE PEARSON 

P-VALOR

RECONHECIMENTO E RELACIONAMENTO 
X

ESTILO DE SATISFAÇÃO PESSOAL 
0,366 0,000 

RECONHECIMENTO E RELACIONAMENTO 
X

ESTILO CONVENCIONAL DEPENDENTE 
-,204 0,012 

AUTO-REALIZAÇÃO
X

ESTILO DE SATISFAÇÃO PESSOAL 
0,371 0,000 

ESTABILIDADE E SEGURANÇA 
X

ESTILO DE PODER-EVITAÇÃO-
COMPETITIVO

-0,212 0,009 

CONDIÇÕES FÍSICAS E BENEFÍCIOS 
SOCIAIS

X
ESTILO DE SATISFAÇÃO PESSOAL 

0,260 0,001 

Fonte: Pesquisa de Campo, maio/2008. 

Conforme podemos ver na tabela 15, a maior correlação verificada foi 

entre o estilo de cultura “Satisfação Pessoal” e o fator de satisfação referente à auto-

realização. Porém, outras dimensões da satisfação também possuem relação com este 

estilo cultural, como “reconhecimento e relacionamento” e “condições físicas e 

sociais”. O único fator de satisfação que não demonstrou relação com a cultura 

“Satisfação Pessoal” foi o de “estabilidade e segurança”. Provavelmente, esta 

realidade possa ser explicada pelo fato de se tratar de uma organização pública, onde 

a estabilidade e a segurança são variáveis já previamente garantidas, 

independentemente do estilo cultural, ou seja, o estilo cultural não pode favorecer 

estabilidade e segurança para os servidores.  

A dimensão “Satisfação Pessoal” foi a única que obteve índices de 

correlação positivos em relação às dimensões de satisfação. Por conseguinte, 

percebe-se que este é o único estilo que propicia positivamente satisfação para os 

servidores do CEFET-RN. 

Contudo, outros estilos culturais demonstraram relação com a satisfação, 

porém de maneira negativa. São eles o “estilo de poder-evitação-competitivo” e o 

estilo “convencional-dependente”.

O primeiro influencia negativamente a estabilidade e segurança, pois, 

mesmo que estas variáveis já sejam previamente estabelecidas pelo Governo Federal, 
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o estilo cultural supramencionado assume sistemas negativos de recompensa, 

oferecendo medo e riscos para os servidores. Estes dados reforçam as colocações de 

Quijano e Navarro (1999) quanto às características das culturas que possuem o estilo 

de poder-evitação e estilo competitivo, uma vez que estas proporcionam medo em 

assumir riscos e responsabilidades e relações inter-pessoais do tipo “ganhar-perder”, 

prejudicando assim fatores referentes à satisfação do servidor como a estabilidade e a 

segurança. Desta maneira, conclui-se que o estilo cultural não pode favorecer 

estabilidade e segurança para os servidores do CEFET, porém pode prejudicá-los 

neste sentido.

Já o fator de satisfação reconhecimento e relacionamento e o fator de 

cultura organizacional estilo convencional dependente estão fracamente 

correlacionadas, apresentando correlação negativa entre eles, ou seja, no caso do 

primeiro par podemos dizer que o reconhecimento e o relacionamento são 

influenciados negativamente (mesmo sem muita intensidade) pelo estilo 

convencional dependente dos funcionários. Observando os dados supracitados, 

percebe-se que as culturas que possuem o estilo convencional-dependente, cujas 

características são o acatamento de ordens sem questionamentos e relações 

interpessoais convencionais, não permitem que seus funcionários possuam satisfação 

em termos de reconhecimento por algum trabalho bem feito ou por uma relação 

amistosa em seu ambiente de trabalho, já que não é dada qualquer liberdade para 

estes funcionários se superarem. Os servidores aqui apenas cumprem ordens, 

dificultando o destaque e conseqüente valorização dos mesmos. 

Diferentemente das relações acima, o fator de satisfação condições 

físicas e benefícios sociais e o fator de cultura organizacional estilo de satisfação 

pessoal possuem correlação positiva, ou seja, as condições físicas e os benefícios 

sociais oferecidos pela instituição influenciam (mesmo com pouca intensidade) no 

estilo de satisfação pessoal dos funcionários.

Podemos verificar ainda na tabela 15 que o fator reconhecimento e 

relacionamento e o fator auto-realização possuem associação moderada positiva com 

o fator estilo de satisfação pessoal, ou seja, o reconhecimento e relacionamento e a 

auto-realização pessoal são influenciados positivamente de forma moderada pelo 

estilo de satisfação pessoal dos funcionários da empresa. Este resultado também 

confirma o exposto pelos autores Quijano e Navarro (1999) quanto às culturas com 

estilo de satisfação pessoal. Para eles, este estilo pertence às culturas que beneficiam 
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as relações inter-pessoais positivas, o estímulo para desenvolvimento e 

aprimoramento entre os membros, a satisfação do grupo e a valorização do 

funcionário (dimensão de satisfação “reconhecimento e relacionamento”); bem como 

o alcance dos objetivos dos funcionários, o desenvolvimento pessoal dos mesmos, o 

empreendimento de tarefas novas e interessantes e o estímulo a pensamentos 

originais e independentes (dimensão de satisfação “auto-realização”).
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5. CONCLUSÕES 

A existência humana atualmente apresenta-se como um conjunto de 

possibilidades de realizações, e como não se há certeza da concretização destas 

possibilidades, o homem vê-se angustiado ao descobrir-se lançado no mundo, tendo 

de enfrentar o indeterminado sem saber o que lhe acontecerá. 

Mudanças de amplo espectro e radical profundidade nas arenas 

econômicas, social e interpessoal vêem se acentuando, destacando-se aquelas 

delimitadas pelas relações econômicas de produção capitalista de bens e serviços. 

Assim, ocasionou-se uma maior abertura das empresas para absorção de 

transformações provenientes do ambiente externo e a criação de estruturas 

organizacionais aptas a oferecer respostas rápidas e objetivas para os clientes. 

Diante deste contexto, encontram-se os funcionários precisando 

trabalhar, enfrentando essas pressões diárias apresentadas acima, e as organizações, 

precisando que estes funcionários trabalhem da maneira mais eficiente e eficaz 

possível.

A fundamentação teórica no campo das ciências sociais aplicadas já 

auxilia as organizações à amparar seus funcionários, através de estratégias que 

elevem sua satisfação profissional, derivando assim aumento da produtividade e 

redução de índices como absenteísmo, impontualidade e conflitos interpessoais no 

ambiente de trabalho.  

Entretanto, para a preparação destas estratégias é necessário saber quais 

os pontos que influenciam a satisfação profissional. Por conseguinte, na presente 

pesquisa, procurou-se problematizar a relação entre satisfação profissional e cultura 

organizacional do CEFET-RN, levando-se em consideração respostas fornecidas 

pelos técnico-administrativos da Instituição. Viu-se que, em termos gerais, essas 

supramencionadas variáveis são sim inter-relacionadas. Para isso, foi necessário 

identificar o perfil sócio-econômico dos servidores técnico-administrativos do 

CEFET-RN; identificar as dimensões da satisfação profissional dos servidores 

técnico-administrativos do CEFET-RN, a partir do modelo ASH; identificar as 

dimensões da cultura organizacional do CEFET/RN, de acordo com o modelo ASH e 

estabelecer associação entre as dimensões da satisfação profissional dos servidores 

técnico-administrativos do CEFET/RN e sua cultura organizacional, também sob a 

luz do modelo ASH. 
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Em relação ao perfil da população estudada, os servidores técnico-

administrativos do CEFET-RN, observou-se que a maioria são homens, abaixo de 30 

anos, residentes em Natal, casados, recém contratados, com remuneração até seis 

salários mínimo e trabalhares da Unidade Sede. 

A partir do instrumento aplicado, o ASH permitiu identificar quatro 

dimensões da satisfação profissional junto aos servidores do CEFET-RN: O fator 

“reconhecimento e relacionamento”, o fator  “auto-realização”, o fator “estabilidade 

e segurança” e o fator “condições físicas e benefícios sociais”.

Outro estudo realizado para se chegar ao objetivo final desta pesquisa 

trata-se da identificação dos fatores referentes à cultura organizacional do CEFET-

RN. Aqui, encontrou-se quatro diferentes dimensões, que agrupam quatro dos cinco 

estilos de cultura apresentados por Quijano e Navarro (1999) em seus escritos.  

A primeira dimensão refere-se ao Estilo de Satisfação Pessoal. Já a 

segunda dimensão encontrada reúne dois estilos descritos no modelo proposto por 

Quijano e Navarro: o Estilo de Poder-Evitação e o Estilo Competitivo. Trata-se da 

dimensão “Estilo Poder-Evitação-Competitivo”. A terceira dimensão foi composta 

por indicadores referentes ao “Estilo Convencional-Dependente”. A quarta dimensão 

encontrada, a referente ao estilo “Convencional-Tarefa, não foi considerada para a 

pesquisa porque além dela representar baixo percentual da variação total dos dados, 

4,46%, seu Alfa de Cronbach ficou abaixo de 0,6, independente da retirada de 

qualquer dos indicadores. 

Após identificar as dimensões de satisfação e cultura encontradas no 

CEFET-RN, observou-se a existência ou não de relação entre elas, através da 

aplicação do coeficiente de Pearson.  

Verificou-se que todas as dimensões da satisfação profissional estão 

correlacionadas com alguma dimensão da cultura organizacional, mesmo que de 

maneira fraca.  

Assim, conclui-se que, após análise dos dados resultantes da pesquisa 

realizada com os servidores técnico-administrativos do CEFET-RN, evidenciaram-

se, na prática, fundamentos teorizados por Quijano e Navarro (1999), na criação e 

desenvolvimento do Modelo ASH (Auditoria do Sistema Humano). Portanto, torna-

se claro a aplicação do modelo e a perspectiva de novos estudos com a utilização do 

mesmo. 

Recomenda-se, a partir desta pesquisa, que se faça cruzamentos entre 
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indicadores da Satisfação e da Cultura, que se busque resultados por Unidade de 

Trabalho do CEFET, que se extenda o estudo aos docentes da Instituição e que se 

aplique o Modelo ASH, em sua totalidade, na Instituição. 

Deve-se dizer que estes resultados retratam o atual momento da pesquisa, 

e, conforme já alertado, a satisfação de algumas necessidades é temporal e 

passageira. Desta maneira, o que pode ser motivo de satisfação hoje para os clientes 

internos pode não ser daqui a algum tempo. Por isso, as organizações devem sempre 

investir em pesquisas de diagnóstico organizacional com relação aos seus recursos 

humanos, pois esta se mostra como uma importante ferramenta de pesquisa no 

auxílio aos gestores na condução eficaz de sua unidade de trabalho.   

Outra limitação encontrada no desenvolvimento deste estudo foi a 

dificuldade na aplicação dos questionários, devido a ausência de alguns servidores 

em seus postos de trabalho, por motivo de férias, folga ou afastamento, e ao fato das 

unidades estarem localizadas em locais geograficamente distantes da cidade onde se 

realizou a pesquisa, como é o caso das Unidades de Mossoró, Ipanguaçu e Currais 

Novos.
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ANEXO 01 

Modelo ASH - AUDITORIA DO SISTEMA HUMANO
Satisfação no trabalho e Cultura Organizacional 

QUESTIONÁRIO PARA COLABORADORES 

Caro colaborador, solicitamos sua atenção e veracidade em responder as questões a seguir, a fim de 
promover uma pesquisa científica válida, para que esta possa contribuir posteriormente como 
ferramenta do Departamento de Recursos Humanos na promoção de melhorias para a organização e 
seus colaboradores. 

Perfil Sócio-Demográfico: 

Sexo: _________                                    Renda Salarial (salários mínimos):________ 

Idade (anos): _________                        Tempo de Empresa: ___________________ 

Local de moradia: ____________          Unidade de Trabalho: __________________ 

Estado civil: ______________

Satisfação no Trabalho: 

Marque com um “X” a opção desejada, conforme seja sua opinião sobre o que for solicitado. 

Código Item 
Muito
insatis-

feito

Insatis-
feito Neutro Satis-

feito

Muito
Satis-
feito

S01. O respeito que lhe oferecem os companheiros com os quais trabalha 
S02. As relações que mantém com seus companheiros de trabalho  
S03. A possibilidade de fazer amigos no trabalho  
S04. O apoio que recebe por parte de seus superiores imediatos 
S05. O respeito que lhe oferecem seus superiores 
S06. O reconhecimento que recebe, por parte de seus superiores, quando merece 
S07. Os elogios que recebe, quando obtém bons resultados 
S08. As possibilidades de aprender e desenvolver-se profissionalmente 
S09. O nível de conhecimentos e habilidades que pode pôr em jogo no posto de 

trabalho
S10. A adequação de seu trabalho à sua formação e interesses profissionais 
S11. O salário que recebe 
S12. A forma como lhe pagam 
S13. A segurança no emprego, frente ao futuro 
S14. O nível de segurança e estabilidade que lhe oferece a empresa 
S15. As condições físicas no seu ambiente de trabalho 
S16. O ambiente físico de seu posto de trabalho  
S17. Os benefícios sociais que a empresa lhe oferece (tíquetes de restaurante, 

plano de saúde...). 
S18. Em geral, considerando todos os aspectos anteriores, com este emprego 

você está... 
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A seguir, encontram-se algumas perguntas relacionadas à sua empresa. Ao responder, procure levar 
em conta os comportamentos que são esperados das pessoas neste local de trabalho. Ou seja, em que 
medida o comportamento descrito nas perguntas ajuda as pessoas a se adaptarem e cumprirem as 
expectativas desta organização. 
Leia atentamente cada frase e indique o grau de importância que a empresa lhe atribui. Para isso, 
circule o número que escolher como resposta. 

O quanto esta empresa  
considera importante que 
seus funcionários:  

NNããoo éé
iimmppoorrttaannttee

ÉÉ ppoouuccoo
iimmppoorrttaannttee

ÉÉ
iimmppoorrttaannttee

ÉÉ bbaassttaannttee
iimmppoorrttaannttee

ÉÉ mmuuiittoo
iimmppoorrttaannttee

1. Estejam atentos aos erros 
dos demais 1 2 3 4 5

2. Ajudem aos demais a 
crescer e desenvolver-se 1 2 3 4 5

3. Se comportem como “bons 
moços. 1 2 3 4 5

4. Tendam a competir mais 
que a colaborar 1 2 3 4 5

5. Assumam tarefas que 
envolvam desafios 1 2 3 4 5

6. Aceitem os objetivos sem 
questioná-los 1 2 3 4 5

7. Tratem os demais de modo 
agradável e amistoso 1 2 3 4 5

8. Se preocupem em obter 
poder 1 2 3 4 5

9. Nunca cometam erros 1 2 3 4 5
10. Façam as coisas como 
sempre fizeram  1 2 3 4 5

11. Adaptem suas opiniões 
para evitar conflitos 1 2 3 4 5

12. Esperem que os demais 
ajam primeiro 1 2 3 4 5

13. Gostem de seu trabalho 1 2 3 4 5
14. Se oponham indiretamente 
às coisas 1 2 3 4 5

15. Dediquem tempo aos 
outros 1 2 3 4 5

16. Sejam conscientes da 
realidade da empresa 1 2 3 4 5

17. Sejam  “vencedores” 1 2 3 4 5
18. Prevejam e planejem 1 2 3 4 5
19. Cumpram as ordens, 
mesmo que sejam 
equivocadas. 

1 2 3 4 5

20. Pensem em termos da 
satisfação do grupo 1 2 3 4 5

21. Se movam “politicamente” 
para ganhar influência entre os 
funcionários 

1 2 3 4 5

22. Sejam precisos, mesmo 
quando não seja necessário 1 2 3 4 5
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O quanto esta empresa  
considera importante que 
seus funcionários:  

NNããoo éé
iimmppoorrttaannttee

ÉÉ ppoouuccoo
iimmppoorrttaannttee

ÉÉ
iimmppoorrttaannttee

ÉÉ bbaassttaannttee
iimmppoorrttaannttee

ÉÉ mmuuiittoo
iimmppoorrttaannttee

23. Não mudem o caminho 
habitual de proceder 1 2 3 4 5

24. Aceitem a ordem 
estabelecida 1 2 3 4 5

25. Adiem as coisas 1 2 3 4 5

26. Divulguem suas idéias 1 2 3 4 5
27. Questionem habitualmente 
as decisões tomadas por outros 1 2 3 4 5

28. Ajudem os demais a 
pensar por si mesmos 1 2 3 4 5

29. Tenham fácil contato com 
todos 1 2 3 4 5

30. Mantenham uma imagem 
de superioridade 1 2 3 4 5

31. Assumam riscos altos, 
embora alcançáveis 1 2 3 4 5

32. Obedeçam as ordens de 
boa vontade 1 2 3 4 5

33. Sejam abertos e calorosos 1 2 3 4 5

34. Preservem a autoridade 
sem questioná-la 1 2 3 4 5

35. Atuem buscando a 
perfeição 1 2 3 4 5

36. Se restrinjam sempre às 
regras e procedimentos 
estabelecidos

1 2 3 4 5

37. Se adaptem ao “modelo 
esperado” 1 2 3 4 5

38. Não gostem das decisões 
que saem de baixo para cima 1 2 3 4 5

39. Pensem de maneira 
original e independente 1 2 3 4 5
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ANEXO 02 

Organogramas do CEFET-RN 
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