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RESUMO 

 

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) tem sido tema de vários debates nas e para as 
organizações, sejam elas públicas ou privadas. Essas discussões mostraram que o 
estresse ocupacional é uma das doenças que mais crescem nas organizações e pode 
influenciar negativamente na QVT. Assim, repercussões negativas na vida profissional 
podem surgir, tais como, ausência de disposição e de comprometimento com o trabalho 
e a organização, absenteísmo, farmacodependência, depressão, entre outras. A fim de 
minimizá-lo, tem se buscado algumas estratégias, e uma delas é a Personalidade 
Resistente (hardiness). Posto isto, o estudo teve como objetivo verificar se a presença 
do hardiness constitui um fator gerador de QVT sob a ótica dos profissionais que atuam 
na área de Tecnologia da Informação (TI) das sete universidades estaduais do Paraná. 
Para tanto, realizou-se pesquisa exploratória, por meio de questionários on-line com 
amostra probabilística por conglomerados, de abordagem quantitativa, em estudo de 
caso único. Participaram 60 servidores que atuam na área de TI das referidas 
instituições. Os instrumentos utilizados para aferição dos resultados foram a Escala de 
Hardiness e o Modelo BPSO-SP, além de um formulário sociodemográfico e 
ocupacional. Os dados revelaram que os servidores não possuem características de 
hardiness e que tendem a estarem insatisfeitos em relação à QVT. Assim, não foi 
possível afirmar se existe inter-relação entre a presença do hardiness e a satisfação com 
a QVT. Entretanto, o estudo contribuiu para diminuir a falta de pesquisas com temas 
que envolvam profissionais de TI. Outra contribuição foi a abordagem inovadora ao 
buscar um conceito bastante difundido nas disciplinas de saúde (hardiness) para o 
estudo na área de Administração abrangendo esses trabalhadores. Fez-se a utilização de 
um instrumento para percepção da QVT baseado em um modelo bastante conhecido na 
literatura, mas com enfoque para o serviço público, sendo esta mais uma contribuição. 
Também, a partir do estudo, foi possível apresentar sugestões às instituições 
participantes, a fim de contribuir com a QVT desses profissionais. 

 
Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho, Hardiness, Universidade Pública, 
Servidor Público, Tecnologia da Informação. 
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RESUMEN 

La Calidad de Vida en el Trabajo ( CVT ) ha sido objeto de varios debates en y para las 
organizaciones , ya sean públicas o privadas . Estas discusiones mostraron que el estrés 
laboral es una de las enfermedades más  crecen  en las organizaciones y puede influir 
negativamente e por lo tanto , el impacto negativo en la vida laboral puede surgir , como 
la falta de voluntad y compromiso con el trabajo y organización , el absentismo, la 
dependencia de drogas , depresión , entre otros. Entonces, con el fin de minimizarlo , se 
ha buscado algunas estrategias , y una de ellas es la Personalidad Resistente ( Fortaleza ) 
. Dicho esto, el objetivo del estudio fue determinar la presencia de resistencia es un 
factor generador de QVT desde la perspectiva de los profesionales que trabajan en la 
tecnología de la información (TI) en las siete universidades del estado de Paraná. Por lo 
tanto, hemos utilizado la investigación exploratoria a través de cuestionarios en línea 
con el muestreo probabilístico de agrupaciones, enfoque cuantitativo, en un estudio de 
caso único. Participaron 60 funcionarios que actúan en el area de TI de las referidas 
instituciones. Los instrumentos utilizados para medir los resultados fueron la Escala de 
Fortaleza y modelo BPSO-SP, y una forma sociodemográfico y ocupacional. Los datos 
revelaron que los servidores no tienen características de Hardiness (rusticidad) que 
tienden a estaren insatisfechos en relación a la CVT . Así que no fue posible determinar 
si existe interrelación entre la presencia de la resistencia y la satisfacción con CVT. Sin 
embargo , el estudio ayudó a reducir la falta de investigación sobre temas relacionados 
con los profesionales de TI .Otra contribuición fue el enfoque innovador para obtener un 
concepto muy difundido en las asignaturas de la salud (hardiness/resistencia) para el 
estudio en el área de Administración  incluyendo estos trabajadores .Se hizo el uso de 
un instrumento para la percepción de CVL  basado en un modelo muy conocido en la 
literatura , pero con un enfoque en el servicio público , lo cual es más una contribución. 
Además, a partir del estudio , fue posible hacer sugerencias a las instituciones 
participantes con el fin de contribuir a la CVT  de estos profesionales. 

 

Palabras clave: Calidad de Vida en el Trabajo , Hardiness , Universidad Pública , 
Funcionarios públicos, Tecnología de la Información. 
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ABSTRACT 

The Quality of Working Life (QWL) has been the subject of several debates in and for 

organizations, whether public or private. These discussions showed that occupational 

stress is one of the fastest growing diseases in organizations and can negatively 

influence the QWL. Thus, negative impact on the working life can arise, such as lack of 

willingness and commitment to work and organization, absenteeism, drug dependency, 

depression, among others. So in order to minimize it, it has sought some strategies, and 

one of them is the Personality Resistant (Hardiness). That said, the study aimed to 

verify the presence of hardiness is a QVT generator factor from the perspective of 

professionals working in the Information Technology (IT) in the seven state universities 

of Paraná. Therefore, there used exploratory research through online surveys with 

probabilistic cluster sampling, quantitative approach, in a single case study. Participated 

60 servers working in the IT area of these institutions. The instruments used for 

measuring the results were the Hardiness Scale and Model BPSO-SP, and a 

sociodemographic and occupational form. The data revealed that the servers do not have 

hardiness characteristics which tend to be dissatisfied in relation to QWL. So it was not 

possible to say whether there is interrelation between the presence of hardiness and 

satisfaction with QWL. However, the study helped reduce the lack of research on topics 

involving IT professionals. Another contribution was the innovative approach to get a 

widespread concept in health disciplines (hardiness) to study in the Management area 

covering these workers. There was the use of an instrument for perception of QWL 

based on a well-known model in the literature, but with a focus on the public service, 

which is another contribution. Also, from the study, it was possible to make suggestions 

to the participating institutions in order to contribute to the QWL these professionals. 

Keywords: Quality of Working Life, Hardiness, Public University, Government 

Workers, Information Technology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos dias de hoje, muito se debate sobre a Qualidade de Vida no Trabalho 

(QVT). O tema é objeto de diversos estudos ao longo dos tempos, nas mais diversas 

áreas do conhecimento e, em vários países (WALTON, 1973; LIMONGI-FRANÇA, 

2004, 2009, 2015; OLIVEIRA et al., 2013; MAIER, 2012; REDDY, REDDY, 2010; 

TIMOSSI et al., 2010). A QVT preocupa-se com as pessoas. Há uma década, Oliveira e 

Limongi-França (2005) constataram que as organizações passaram a valorizar seus 

ativos intangíveis, em especial as pessoas, porque os perceberam como vantagem 

competitiva. 

Segundo as autoras, as organizações estão inseridas num contexto social e 

econômico, onde a internacionalização de mercados, pressões por produtividade e 

competividade tem afetado o ambiente laboral das pessoas. Ainda de acordo com as 

autoras, as demandas de produtividade, iniciativa, conhecimento e inovação têm exigido 

muito dos profissionais abrindo espaço para a preocupação com a QVT. Essa 

preocupação leva em consideração o fato de que as pessoas passam grande parte de suas 

vidas nas organizações, visto que a QVT faz referência às condições do ambiente de 

trabalho, satisfação e motivação do trabalhador, visando o aumento da produtividade 

(MAIER, 2012). 

Diversos fatores podem comprometer a QVT e, entre eles, está o estresse 

ocupacional. Stefano, Bonanato e Raifur (2013) explicam que o estresse é uma doença 

que está cada vez mais presente nas organizações. Segundo os autores, há interesse de 

especialistas e das instituições no combate ao estresse, pois este pode afetar 

profundamente a qualidade de vida das pessoas, dentro e fora das organizações. 

Balassiano, Tavares e Pimenta (2011) mostram que o estresse se tornou 

recorrente e, quando é intenso ou prolongado, pode ter impacto negativo na saúde física 

e mental das pessoas. Esses autores também explicam que houve mudanças 

significativas no modelo de gestão das organizações públicas, em especial nos últimos 

15 anos, as quais incorporaram novas dinâmicas de trabalho pressupondo novas 

habilidades e competências dos indivíduos. Condições que podem favorecer o 

aparecimento do estresse, concluem os autores. 

Essa constatação corrobora com Leite (2003) e Ferreira et al.(2009), os quais 

afirmam que as organizações contemporâneas estão passando por profundas 

transformações econômicas, sociais, políticas, culturais e tecnológicas. Além disso, há 
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um aumento de cidadãos-usuários cada vez mais exigentes de seus direitos, no que 

concerne ao uso dos serviços que os órgãos governamentais oferecem (FERREIRA et 

al., 2009). A exigência desses direitos vai ao encontro com a premissa de que, a 

Administração Pública tem função social e, esta deve ser alcançada com qualidade na 

prestação do serviço público e, com elevado grau de eficiência na utilização de recursos 

disponíveis (BONEZI; PEDRAÇA, 2008). 

Assim, tanto as empresas públicas e privadas, inclusive as Instituições de 

Ensino Superior (IES), têm exigido do trabalhador rapidez, mobilidade, inovação e 

mudanças (MARTINS, 2011). Brasil (1996) explica que as universidades são 

organizações pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, 

de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, com características 

administrativas próprias. 

No início da década de 2010, as universidades brasileiras estavam voltadas 

quase que exclusivamente à transmissão do conhecimento e, atualmente o que se 

observa é a inserção dessas instituições em assuntos voltados não só à comunidade 

acadêmica, mas à população em seu entorno (MARTINS et al., 2013). Ferreira e 

Leopoldi (2013) explicam, em seus achados, que as universidades ainda estão definindo 

seu papel na sociedade atual, que outrora era secundário, para tornar-se mais engajada 

no suporte à inovação e na liderança de políticas locais, em direção a uma abordagem 

mais empreendedora. Assim, uma universidade pode e deve ser empreendedora 

contribuindo com o desenvolvimento regional (ETZKOWITZ; ZHOU, 2007). 

Neste sentido, Oliveira Jr. (2014) afirma que as universidades podem ser 

consideradas polos de desenvolvimento. O autor explica que as universidades possuem 

capacidade de gerar impulsos de crescimento, pois atraem investimentos, pessoas e 

capital, sendo possível requalificar e dinamizar as economias locais e especializar a 

região onde estão inseridas. 

Serra e Rolim (2013) afirmam que o comprometimento regional das 

universidades significa, em última instância, o compromisso efetivo destas com o 

desenvolvimento econômico, social e cultural de suas próprias regiões. Rolim e Serra 

(2005) explicam que no contexto paranaense, o desenvolvimento da inovação acontece 

fundamentalmente nas universidades estaduais, onde ocorre a maior parte da geração, 

reprodução e acumulação do conhecimento científico e tecnológico. Ainda de acordo 

com esses autores, também é por meio delas que se dá a difusão desse know-how, porém 

nem sempre é possível difundi-lo. 
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Em estudo realizado por Ferreira e Leopoldi (2013), em uma universidade 

federal, concluíram que os principais resultados, indicam que ainda são incipientes os 

esforços empreendidos para estimular atividades de inovação entre o seu corpo docente, 

bem como ações de que estimulem o desenvolvimento regional. Os autores mostraram 

que, na percepção dos entrevistados, as principais barreiras estão relacionadas à 

necessidade de melhoria dos processos burocráticos, ampliação da divulgação de seus 

trabalhos junto à sociedade. Ainda de acordo com esses autores, é preciso estabelecer 

mecanismos que estimulem a transformação da pesquisa básica em tecnologia e 

inovação, estimulando as bases de uma universidade empreendedora. 

Diante do exposto, corroborando com Brasil (1996), uma universidade pública 

ou privada pode ser considerada uma organização, pois possui uma infraestrutura 

interna que suporta a oferta de serviços, remunerados ou não e tem como produto, a 

preparação de profissionais para o mercado. 

Como explanado anteriormente, uma das transformações que as organizações 

contemporâneas estão passando é a tecnológica e, as universidades públicas também 

estão inseridas neste contexto. De acordo com o dicionário on-line Priberam, a 

tecnologia é definida como sendo uma ciência que tem como objeto, a aplicação do 

conhecimento técnico e científico para uso na indústria e no comércio. 

Em organizações, públicas ou privadas, os trabalhadores responsáveis por toda 

infraestrutura tecnológica são os profissionais de Tecnologia da Informação (TI) 

(SERVINO, 2010). Dentro da organização, o profissional de TI geralmente trabalha em 

um centro de tecnologia, o qual emprega desenvolvedores para a Internet, 

programadores de computadores, analistas de sistemas, operadores de computadores, 

especialistas em redes e segurança da informação (STAIR; REYNOLDS, 2007). 

Keen (1993) afirma que a TI não é apenas um conjunto de hardware (estrutura 

física do computador) e software (conjunto de instruções que informam ao hardware o 

que fazer). O autor explica que seu conceito contempla processamento de dados, 

Sistemas de Informação (SI), engenharia de software e informática, além das 

perspectivas humanas, administrativas e organizacionais. 

Dada sua abrangência, Cintra et al. (2012) explicam que o sucesso 

organizacional vem sendo vinculado à utilização da TI. De acordo com os autores, ao 

longo do tempo, houve intensificação de seu uso nas organizações visando aumentar a 

produtividade, bem como melhorar a qualidade da tomada de decisão. Isso pode 

explicar o crescimento exponencial de computadores e SI nas organizações durante os 
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anos de 1980 a 2010, o que tem gerado alta procura por profissionais que atuam nessa 

área (SERVINO, 2013). 

Servino (2010) explica que por causa disso, os profissionais de TI estão 

sujeitos a trabalhar em ambientes de criticidade, onde a informação não pode ser 

perdida. De acordo com o autor, fatores como condições de trabalho diferenciadas, 

carga horária excessiva e ambiente de pressão, pode levar a tensões e problemas 

advindos do exercício da atividade profissional. Em virtude disso, o profissional de TI 

necessita compreender, tomar decisões, agir ou responder às demandas diárias, ficando 

absorvido de forma integral, física e psicologicamente, pela organização resultante da 

complexidade do mundo organizacional (LAUDON; LAUDON, 1996). 

Posto isto, a área de atuação desses profissionais, permite-os conhecer 

profundamente diversas áreas das organizações, mas que em função das 

responsabilidades inerentes à profissão, podem acarretar sofrimento e doenças 

relacionadas ao trabalho. Nessa perspectiva, a QVT se coloca como real necessidade, 

uma vez que busca enfrentar os problemas presentes no cotidiano dos ambientes 

laborais (FERREIRA; ALVES; TOSTES, 2009). 

Todo esse conjunto de fatores pode levar os trabalhadores que atuam na área de 

TI, a experimentarem sofrimento e doenças relacionadas ao seu trabalho. Mesmo 

enfrentando essas adversidades, existem profissionais de TI que se mantém fazendo seu 

trabalho. Uma possibilidade de investigação é a Personalidade Resistente (hardiness). 

Kirchhof (2013) e Serrano (2009) explicam que indivíduos com hardiness vivenciam 

atitudes mais otimistas, as quais podem aumentar a satisfação no trabalho, na profissão 

e reduzir os problemas de saúde oriundos de adversidades experimentadas no trabalho, 

tais como o estresse. 

O estresse é um componente comum entre o hardiness e a QVT. O hardiness 

tem como premissa combatê-lo e a QVT pode ser afetada negativamente por ele, 

portanto um estudo que busque a inter-relação entre a presença do hardiness e a 

satisfação com a QVT parece oportuno e relevante. 

Em vista do exposto têm-se o seguinte questionamento: Em que medida o 

hardiness constitui um fator gerador de QVT sob a ótica dos profissionais da área 

de TI das universidades estaduais do Paraná? 

Considera-se importante a realização de pesquisas que busquem o bem-estar e 

a saúde desses trabalhadores, uma vez que as organizações, tanto públicas quanto 

privadas, tornaram-se dependentes da TI. Em razão disso, o ambiente de trabalho desses 
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profissionais, pode ser carregado de pressão, em consequência do fornecimento de 

informações assertivas no momento em que são requisitadas, além de prover soluções 

que tragam desenvolvimento à organização. 

 

 

1.1  Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

Verificar em que medida a presença do hardiness constitui um fator gerador de 

QVT sob a perspectiva dos profissionais que atuam na área de TI das universidades 

estaduais do Paraná. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

a) Avaliar o nível do hardiness da população objeto de estudo dessa pesquisa; 

b) Avaliar a percepção de QVT da população objeto de estudo dessa pesquisa; 

c) Correlacionar os domínios do hardiness com as dimensões da BPSO-SP da 

população objeto de estudo dessa pesquisa. 

d) Verificar a intensidade do hardiness e do grau de QVT entre os indivíduos da 

população objeto de estudo dessa pesquisa. 

 

 

1.2  Estrutura da dissertação 

 

A dissertação está estruturada de forma ordenada em cinco capítulos incluindo 

este introdutório. O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica que embasou esta 

pesquisa. O Capítulo 3 traz a metodologia, onde se apresentam a abordagem, 

instrumentos de pesquisa, permitindo aferir a confiabilidade e consistência do estudo. O 

Capítulo 4 contém a análise e discussão dos resultados, apresentado a relação com as 

teorias apresentadas no Capítulo 2. O Capítulo 5 abrange as considerações finais 

descrevendo as contribuições do estudo, as limitações e recomendações para estudos 

futuros. 

 



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesse segundo capítulo serão expostas as teorias que embasam este estudo, 

bem como os principais autores e outros aspectos relevantes à pesquisa. O propósito é 

correlacioná-las com os resultados e discussões obtidos no quarto capítulo. 

Abordar-se-á o levantamento teórico da QVT, Gestão de Pessoas no Setor 

Público, Estresse e hardiness e os profissionais de TI nas universidades públicas 

paranaenses. 

Para isto realizou-se pesquisas bibliográficas das produções científicas de 

pesquisadores nacionais e internacionais. A investigação foi feita junto às bases de 

pesquisa nas plataformas SPELL Scientific Periodicals Electronic Library 

http://www.spell.org.br; IBICT Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia http://www.ibict.br; Periódicos Capes http://www.periodicos.capes.gov.br/; 

SCIELO Scientific Electronic Library Online http://www.scielo.org; DOAJ Directory of 

Open Access Journals https://doaj.org e SCOPUS http://www.scopus.com. A busca foi 

realizada em teses, dissertações e artigos por meio de palavras-chave em publicações 

compreendidas no período de 2010 a 2015. Houve preferência na busca por artigos com 

Qualis B3 ou superior. 

Para QVT: “QVT”, “QWL”, “Qualidade de Vida no Trabalho”, “Quality 

Working of Life”, “Quality of Work Life”. 37 ocorrências na SCOPUS, duas ocorrências 

na DOAJ com o termo QWL na área “Business, Management, Accounting”; 201 

ocorrências na SCOPUS, 11 ocorrências na DOAJ com o termo Quality Working of Life 

na área “Business, Management, Accounting”; 195 ocorrências para os termos QWL, 

Quality Working of Life, Qualidade de Vida, QVT no Trabalho nos Periódicos Capes. 

Nos Periódicos Capes, para os termos “hardiness”, “stress”, “personality”, 

“resilience psychological”, 24 ocorrências; para os termos “resiliencia psicológica”, 

“resiliência”, “resilience”, 204 ocorrências; para os termos “sistema de informação”, 

“information technology”, “information technology management”, “information 

systems”,” tecnologia da informação”, 396 ocorrências; para os termos “university”, 

“universidade pública”, “ensino superior”, “higher education”, 57 ocorrências; para o 

termo “profissionais de TI”, 11 ocorrências; para os termos “it professional”, 

“information technology workers”, 67 ocorrências. 
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Nas bases SPELL, SCIELO, SCOPUS foram encontrados poucos trabalhos 

com o termo “hardiness”: nenhuma ocorrência, 21 ocorrências e 14 ocorrências, 

respectivamente. 

 

 

2.1  Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 

 

Reddy e Reddy (2010) afirmam que a área de Recursos Humanos (RH) 

desempenha um papel fundamental no sucesso das organizações. Essa área é afetada por 

diversos aspectos, sendo um deles a QVT. 

A QVT configura-se como um dos novos desafios para a administração 

contemporânea, porque afeta diretamente a vida dos indivíduos e, por extensão, os 

resultados das organizações (OLIVEIRA et al., 2013). Albuquerque e Limongi-França 

(1998) conceituam a QVT como um conjunto de ações, nas quais uma organização 

envolve o diagnóstico e implantação de melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e 

estruturais, dentro e fora do ambiente de trabalho. Os autores explicam que essas ações 

visam propiciar condições plenas de desenvolvimento humano, para e durante a 

realização do trabalho. 

Portanto, “QVT é o conjunto das escolhas de bem-estar único e 

individualizado, que proporciona autoestima positiva, percepção de equilíbrio, hábitos 

saudáveis e prontidão para o desempenho no trabalho [...]” (LIMONGI-FRANÇA, 

2009, p. 275). Assim, a QVT tem sido objeto de interesse crescente de dirigentes, 

gestores, trabalhadores, profissionais das ciências do trabalho e pesquisadores 

(FERREIRA, ALVES, TOSTES, 2009; LIMONGI-FRANÇA, 2004). Nesse sentido, as 

universidades se enquadram nesse contexto, pois atuam na área de ensino, pesquisa e 

extensão. 

De acordo com Fernandes (1996), o Brasil, a partir dos anos 1990, tem 

experimentado o crescimento da produção científica sobre o tema. A autora explica que 

a conciliação dos interesses das organizações e dos indivíduos está entre os mais 

estudados. Dessa forma, se busca garantir o bem-estar do trabalhador no âmbito de seu 

ofício, enfatizando os aspectos do ambiente interno e externo, natureza do cargo 

ocupado, benefícios e remuneração justa (AMORIM, 2010). 
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Limongi-França (2009) explica que algumas ciências têm contribuído para a 

construção do conceito de QVT. Assim, neste estudo, buscou-se incluir autores de 

outras áreas, a fim de auferir suas perspectivas a respeito do tema. 

 

Figura 1 – QVT: contribuição das ciências 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LIMONGI-FRANÇA (2009, p. 265). 

 

A Figura 1 mostra essas contribuições (LIMONGI-FRANÇA, 2009, p. 265): 

 Saúde (expectativas de vida): A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

definiu, em 1986, saúde não apenas como ausência de doença, mas como 

preservação da integridade física, mental e social, ou seja, um completo 

bem-estar biopsicossocial. 

 Ecologia (ecossistema/desenvolvimento sustentado): o homem é parte 

integrante e responsável pela preservação do ecossistema dos seres vivos e 

dos insumos da natureza. 

 Engenharia (tecnologia e produção enxuta): por meio da Ergonomia 

(conforto e desempenho): com maior capacidade de construir objetos e 

ambientes – extensão das necessidades humanas – de forma cada vez mais 

confortável, eficaz e harmônica na interface pessoas-trabalho. 

 Psicologia (afetos e valores pessoais): junto com a filosofia, demonstrando 

a influência das atitudes internas e das perspectivas de vida, na análise e 

inserção de cada pessoa no seu trabalho e, a importância do significado 

intrínseco das necessidades individuais e, ao contrato psicológico de 

trabalho. 

SAÚDE 
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 Sociologia (influência simbólica): resgatando a dimensão simbólica do que 

é compartilhado e construído socialmente, demonstrando as implicações de 

quem influencia e é influenciado nos diversos contextos culturais e 

antropológicos. 

 Economia (desfronteirização): enfatizando a consciência social de que os 

bens são finitos e que a distribuição de bens, recursos e serviços devem 

envolver a responsabilidade social e a globalização. 

 Direito (legislação): no que se refere ao direito da personalidade, direito à 

vida, à saúde e contratos jurídicos e figuras institucionais e civis. 

 Administração (velocidade e mudanças): com o aumento da capacidade de 

mobilizar recursos, cada vez mais sofisticados e impactantes em termos 

tecnológicos, diante de objetivos mais específicos, rápidos e mutantes. 

 

Nesse sentido, com relação à Administração, Fernandes et al. (2009) afirmam 

que algumas organizações, optam em fazer uso da QVT como estratégia para valorizar o 

capital humano. Os autores explicam que as organizações sofrem continuamente 

processos de mudanças e, acabam criando e aprimorando estratégias com vistas a 

acompanhar o aumento da complexidade das relações de mercado. 

Reddy e Reddy (2010) explicam que a QVT tem sua origem nas teorias de 

motivação de Maslow, Herzberg e McGregor. Assim, esses autores elencam as 

dimensões da QVT: saúde e bem-estar, segurança no trabalho, satisfação no trabalho, 

desenvolvimento de competências e o equilíbrio entre as atividades laborais e não 

laborais. Todos esses fatores são motivacionais aos trabalhadores. 

Nesse sentido, Cunha (2009) explica que as ações que envolvem QVT têm 

como pressuposto a motivação. Assim, para motivá-los, Timossi et al. (2010) afirmam 

que as organizações podem adotar duas estratégias diferentes quando o foco é o 

trabalhador: controle e comprometimento. 

Limongi-França (2004) explica essas duas estratégias: 

 Controle: os trabalhadores são vistos como números, como custo e, 

portanto, devem ser mandados e controlados, ou seja, como uma máquina, sem 

sentimentos, sem desejos, algo que pode ser manipulado. 
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 Comprometimento: considera-se que os indivíduos são parceiros na 

produção e, a organização deve investir para obter os melhores resultados para 

todos. 

 

Posto isto, a QVT normalmente está associada com a estratégia de 

comprometimento, afinal sua premissa é compreender as situações individuais dos 

trabalhadores em seus ambientes laborais (TIMOSSI et al., 2010). 

Limongi-França e Zaima (2002) afirmam que uma organização que implanta 

melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais no ambiente de trabalho, 

está preocupada com o bem-estar de seus trabalhadores. 

Amorim (2010) explica em seus achados, que os estudos que focam a realidade 

brasileira com relação da influência da QVT nas organizações, apontam vários aspectos 

como importantes para os trabalhadores, tais como: 

 Mudanças no salário e segurança do emprego causam forte impacto na 

QVT; 

 Falta de participação, autonomia e perspectiva de crescimento 

profissional e tratamento parcial reduzem a QVT; 

 Necessidade das pessoas de participar da solução de problemas e tomada 

de decisões em suas organizações; 

 Oferecimento de vantagens, como por exemplo: descentralização da 

gestão, premiação pelos resultados, comunicação aberta, ambiente agradável 

para trabalhar, possibilidade de se tornar sócio ou dono da empresa aumentam 

a QVT. 

 

De acordo com Amorim (2010) e Ferreira, Alves e Tostes (2009) esses estudos 

corroboram o que os modelos de Westley e Walton defendiam nos anos 1970: a gestão 

das pessoas no ambiente de trabalho promovia o desempenho e o clima organizacional; 

a QVT depende estreitamente do equilíbrio entre trabalho e outras esferas da vida, do 

papel social da organização e da importância de se conciliar produtividade com ela. 

Nesse sentido, Walton (1973) apresenta oito fatores conceituais que indicam a 

QVT: 

 Compensação justa e adequada: equidade salarial interna, equidade 

salarial externa e benefícios; 
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 Condições de trabalho: condições físicas seguras e saudáveis e, jornada 

de trabalho; 

 Oportunidade de uso e desenvolvimento das capacidades: autonomia 

e possibilidades de autocontrole, aplicação de habilidades variadas e 

perspectivas sobre o processo total do trabalho; 

 Oportunidade de crescimento contínuo e segurança: oportunidade de 

desenvolver carreira e segurança no emprego; 

 Integração social no trabalho: igualdade de oportunidades, bons 

relacionamentos e senso coletivo; 

 Constitucionalismo: normas e regras, respeito à privacidade pessoal e 

adesão a padrões de igualdade; 

 Trabalho e o espaço total da vida: relação do papel do trabalho dentro 

dos outros níveis de vida do empregado; 

 Relevância social da vida no trabalho: percepção do empregado em 

relação à responsabilidade social da instituição na comunidade. 

 

Fernandes et al. (2009) mostram que a QVT evidencia os trabalhadores, como 

detentores de merecida importância pela instituição, que envolvidos em diversos níveis, 

são abordados como parceiros e, não mais como recursos humanos. Os autores 

explicam que assim, eles se sentem valorizados literalmente como pessoas, 

considerando fatores psicológicos, políticos, econômicos e sociais. 

Nesse sentido, Meyer et al. (2012) explicam que a saúde e a QVT estão 

intrinsecamente ligados, sendo que o trabalho assume um papel decisivo na saúde e, na 

qualidade de vida dos indivíduos. 

Posto isto, Stefano, Bonanato e Raifur (2013) explicam que o estresse, é uma 

doença que está cada vez mais presente nas organizações. Há uma década, Elias e 

Navarro (2006) evidenciaram que a QVT pode ser influenciada pelo estresse, onde o 

estudo considerou o estresse como uma das principais causas de problemas à saúde. 

Kirchhof (2013) explica que a QVT, por vezes, é prejudicada diante de 

determinadas situações tais como: condições ambientais de trabalho, jornada de trabalho 

excessiva e condições salariais. A autora explica que esse conjunto de situações pode 

levar ao estresse e, por consequência, ao adoecimento. 
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Nesse ponto de vista, Provazi (2007) e Limongi e Assis (1995) explicam que a 

QVT pode ser afetada por mudanças econômicas, alta carga de trabalho, horas extras e, 

as dificuldades com tecnologia, fomentam problemas de saúde, emocionais e de 

relacionamento interpessoal dentro das organizações. Esses autores ainda argumentam 

que, além de provocar a diminuição da produtividade, compromete a motivação para o 

trabalho, refletindo na própria imagem da organização. 

Provazi (2007) afirma que existem organizações que encaram a QVT como 

“perfumaria”, protecionismo e desculpas para atrasos no trabalho. De acordo com a 

autora, essas organizações não levam em conta que, a maioria das pessoas que estão na 

fase adulta, experimentam uma quantidade de tempo considerável de vida ocupacional. 

A autora coloca ainda que o local de trabalho é um cenário propício para a 

promoção do bem-estar emocional, com potencial de prevenir agravos à saúde mental, 

redução do absenteísmo e, atitudes positivas em relação ao trabalho. 

A construção da QVT, de acordo com Limongi-França (2009), ocorre a partir 

do momento em que se enxergam as pessoas como um todo, ou seja, como um 

complexo biopsicossocial. Por essa perspectiva, Brito et al. (2015) e Limongi-França 

(2015) explicam que, as visões biopsicossocial e organizacional (BPSO) de QVT, 

apontam para a preocupação com o indivíduo como um todo, adotando uma visão 

moderna e ampla do conceito de saúde. Saúde não é apenas ausência de doença, mas 

também o completo bem-estar biológico, psicológico e social, de acordo com a OMS. 

Segundo esses mesmos autores, essa visão ajuda a compreender melhor os 

problemas da organização, baseado em indícios de disfunções apresentadas pelos 

trabalhadores. 

De acordo com Oliveira et al. (2013) e Limongi-França (2004) o conceito 

biopsicossocial, originou-se da Medicina Psicossomática que propõe uma visão 

integrada, holística do ser humano, em oposição à abordagem cartesiana, que divide o 

ser humano em partes. Nesse mesmo estudo define-se que “toda pessoa é um complexo 

biopsicossocial, ou seja, tem potencialidades biológicas, psicológicas e sociais, que 

respondem simultaneamente às condições de vida” (LIMONGI-FRANÇA, 2004, p.28). 

Assim, a visão biopsicossocial está definida da seguinte maneira: 

 Dimensão biológica: diz respeito às características físicas herdadas ou 

adquiridas ao nascer e durante toda vida, incluindo metabolismo, 

resistências e vulnerabilidades dos órgãos e sistemas; 
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 Dimensão psicológica: faz referência aos processos afetivos, emocionais e 

de raciocínio, conscientes ou inconscientes, que formam a personalidade de 

cada pessoa e, seu modo de perceber e de posicionar-se diante dos outros e 

das circunstâncias vivenciadas; 

 Dimensão social: faz menção a valores socioeconômicos, cultura e 

crenças, papel da família no trabalho e em todos os grupos a que a pessoa 

pertença, além do meio ambiente e a localização geográfica. 

 

Tendo em vista as organizações, Limongi-França (2004) criou a dimensão 

organizacional, para atender as especificidades da cultura e do ambiente 

organizacionais. Essa dimensão faz menção às questões de imagem corporativa, 

inovação e tecnologia, sistemas de controle, movimentações e registros, programas de 

treinamento e outras atividades específicas das empresas. Ela, como parte da análise de 

QVT, tem sua definição metodológica e a criação dos indicadores, inspirados em 

estudos Ergonômicos, agregando questões estratégicas (BRITO et al., 2015; LIMONGI-

FRANÇA, 2015). 

Limongi-França (2009) explica que o conjunto dessas dimensões (ou 

domínios) forma a visão de pessoa no trabalho: BPSO, que estão em contínua interação, 

interdependência, porém com processos intrínsecos e extrínsecos próprios, conforme a 

Figura 3. 

Ainda de acordo com a autora, essa abordagem integrada associa-se à ética e à 

promoção da condição humana. Então, essa atitude integrada, atende as demandas 

relativas a (LIMONGI-FRANÇA, 2009, p. 259): 

 Identificação, eliminação, neutralização, controle dos riscos ocupacionais 

observáveis no ambiente físico; 

 Definição de padrões de relações de trabalho; 

 Conhecimento e avaliação da carga física e mental requerida para cada 

atividade; 

 Esclarecimento e orientação sobre as implicações políticas e ideológicas; 

 Qualificação da dinâmica da liderança empresarial e do poder formal ou 

informal; 

 Consciência do significado do trabalho em si; 

 Valorização do relacionamento e satisfação das pessoas no seu dia-a-dia. 



27 
 

 

Figura 2 – A visão de pessoal (BPSO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LIMONGI-FRANÇA (2009, p. 259) 

 

Existem diversos modelos para mensuração e análise de QVT, entre eles estão 

os modelos de Walton, Hackman e Oldham, Westley, Werther e Davis, Belanger, Huse 

e Cummings (KANIKADAN, 2005). Entretanto, nem todos os modelos são adequados 

às organizações atuais. 

Sampaio (2012) explica que o modelo Walton (desenvolvido nos anos 1970), 

encontra dificuldades, hoje, para lidar com as mudanças no mundo do trabalho, as novas 

formas de organização e relações de trabalho, o que limita sua utilização. 

De acordo com o autor, no Brasil, um modelo teórico-prático bastante 

influente, baseado em gestão de indicadores é o de Limongi-França (2009; 2004), o qual 

gira em torno do conceito de desenvolvimento humano, produtividade e legitimidade. 
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O autor pondera ainda que, não se encontrou nas obras de Limongi-França uma 

tentativa de generalização de seu modelo teórico, mas a intenção de operacionalização 

nas organizações, o que situa sua contribuição dentro dos limites da pesquisa 

operacional. O modelo referido por Sampaio (2012) é o BPSO-96 (LIMONGI-

FRANÇA, 1996). 

Com o propósito de analisar os critérios da abordagem biopsicossocial e 

organizacional, Limongi-França (1996) desenvolveu e validou o modelo BPSO-96, 

inspirado no conceito de saúde da OMS. A partir dele, Andrade (2016) desenvolveu o 

BPSO-SP, um modelo teórico-prático que, ao incorporar aspectos do serviço público, 

aumentou a extensão da concepção de Limongi-França. Para este trabalho será utilizado 

o modelo BPSO-SP, visto que, os trabalhadores participantes desse estudo são de 

instituições públicas. A QVT também está incluída na área da Gestão de Pessoas. No 

próximo tópico será abordado o aspecto da Gestão de Pessoas na área pública. 

 

 

2.2  Gestão de Pessoas no Setor Público 

 

De acordo com Schikmann (2010), as tendências atuais apontam para a gestão 

estratégica das organizações, incluindo a gestão de pessoas. O autor explica que a 

sociedade está exigindo do poder público uma atuação cada vez mais voltada para o 

alcance de resultados. Para melhor compreender como a gestão de pessoas funciona na 

área pública, é preciso entender o que é a administração pública. Matte (2014) e Costa 

(2008) explicam que a administração pública é a atividade desenvolvida pelo Estado, 

para assegurar interesses coletivos e que funciona como um conjunto de organismos 

(por exemplo, uma instituição, um corpo de funcionários). 

De acordo com Farah (2011), até os anos 1950, a administração pública era 

dividida entre a administração e a política. O autor explica que houve dois caminhos 

diferentes na área: um, levava à perda da identidade da administração pública, dando a 

ela status de subcampo da Ciência Política e, outro adotou um caráter mais científico da 

administração, tratando de temas como organização e gestão e deixando de lado a 

dimensão “pública” da administração. Depois dos anos 1950, as políticas públicas 

foram absorvidas pela administração pública, reconhecendo que os administradores 

públicos não apenas executavam, mas também formulavam as políticas públicas 

(FARAH, 2011). 
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Neste sentido, Mafra (2015) e Bresser-Pereira (1997) explicam que em 1995, 

foi proposta uma reforma administrativa, na qual a maior contribuição estava voltada à 

governança por meio da adoção dos princípios da administração pública gerencial. Os 

autores explicam que nessa visão, o Estado é considerado uma grande empresa, cujos 

serviços são destinados aos seus clientes (os cidadãos). Ainda de acordo com os autores, 

nessa mesma proposta, entra em pauta a eficiência dos serviços, avaliação de 

desempenho e controle de resultados, características que a diferencia da administração 

burocrática clássica. 

Bonezi e Pedraça (2008), explicam que a administração pública burocrática 

clássica foi estabelecida no século XIX, onde a democracia dava seus primeiros passos. 

Brasil (1997) afirma que nessa época, era natural a desconfiança de tudo e de todos – 

nos políticos, nos funcionários e nos cidadãos. O autor explica que na administração 

pública gerencial, parte-se do pressuposto de que a democracia é um regime político 

consolidado. 

Entretanto, a administração pública gerencial possui características do setor 

privado. Autores como Ribeiro e Mancebo (2013) e Paula (2005) questionam a 

viabilidade da transferência do conhecimento gerado no setor privado para o setor 

público. Eles argumentam que o gerencialismo tende a ficar restrito aos aspectos 

técnicos da administração, não tendo a capacidade de integralizar elementos à 

complexidade e aos desafios da dinâmica política que é inerente à gestão pública. 

Esses autores defendem que a organização pública tem por finalidade, atender 

às mais variadas demandas da coletividade, destinando seus objetivos e ações ao 

cliente-cidadão. Os autores ainda explicam que a prática do gerencialismo pode colocar 

em risco a imparcialidade, o tratamento igualitário e a ética do interesse geral, 

princípios esses fundamentais em uma ação de utilidade pública. 

Essas mudanças que a administração pública vem experimentando, torna o 

ambiente para gestão de pessoas em organizações públicas bastante difíceis e 

desafiadoras (CAMÕES; PANTOJA; BERGUE, 2010). 

Nesse sentido, Ribeiro e Mancebo (2013), explicam que as organizações 

públicas possuem muitas limitações, entre elas: restrições orçamentárias, inexistência de 

condições adequadas para o desenvolvimento do trabalho, recursos materiais e humanos 

insuficientes, peso da estrutura burocrática e a impossibilidade de ascensão profissional 

(mudança de cargo). 
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Há uma década, o Governo Federal editou dois decretos que visam à 

flexibilização na gestão pública e na gestão de pessoas. O Decreto nº 5.378/2005, que 

instituiu o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (Gespública) e do 

Decreto nº 5.707/2006, que instaurou a Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoal (PNDP) para os órgãos da administração direta, autárquica e fundacional 

(BRASIL, 2006; 2005). 

Nas organizações públicas, os trabalhadores são chamados de servidores 

públicos. Di Pietro (2003) explica que servidor público é o termo utilizado, lato sensu, 

que designa qualquer pessoa física que presta serviços ao Estado e às entidades da 

Administração Indireta. A autora explica que eles têm vínculo empregatício mediante 

remuneração paga pelos cofres públicos. Nesta pesquisa, o servidor público será 

designado apenas como servidor. 

As perspectivas teóricas da gestão estratégica de pessoas preveem o 

engajamento dos procedimentos da gestão de pessoas e, das competências dos 

indivíduos à estratégia organizacional (GARAVAN; COSTINE; HERATY, 1995). 

Deste modo, a edição dos decretos supracitados pode facilitar o desenvolvimento 

estratégico de servidores por meio da PNDP (FONSECA et al., 2013). 

No estudo realizado por Fonseca et al. (2013) a respeito da autonomia para 

gestão estratégica de pessoas no serviço público federal, corrobora a constatação de 

Camões, Pantoja e Bergue (2010). Eles apontam que na administração pública a 

estratégia de gestão de pessoas é normatizada pelo governo, de forma centralizada. 

Dessa forma, as organizações públicas dependem que este invista na capacitação 

permanente na valorização de seus servidores (PRIMAK et al., 2014). 

No contexto paranaense, nas universidades estaduais, existe o Plano de 

Carreira, Cargos e Salários (PCCS), criado pela Lei Estadual nº 11.713, de sete de maio 

de 1997, que tem como premissa, profissionalizar esses servidores dentro de sua função, 

atraindo e mantendo pessoas capacitadas no serviço público (PARANÁ, 1997). 

Um dos grandes atrativos do serviço público é a garantia de um vínculo estável 

(RIBEIRO; MANCEBO, 2013). Bonezi e Pedraça (2008) explicam que essa vantagem 

contribui para instauração de um círculo vicioso: os servidores se sentem desvalorizados 

e esquecidos pelos governantes, desprestigiados pelos usuários dos seus serviços.  

De acordo com os autores, por outro lado, o governo não pode contar com a 

garantia da fidelidade de servidores que não escolheu e, por fim, aos cidadãos 

contribuintes, resta submeter-se ao resultado disto tudo que, às vezes, chega ao descaso. 
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Ribeiro e Mancebo (2013) explicam que o serviço público carrega consigo 

características depreciativas atribuídas tanto aos órgãos em si, quanto aos servidores que 

neles atuam. Além disso, as autoras afirmam que existem servidores desengajados e 

descompromissados, que em muito, contribuem para a intensificação da própria 

discriminação. Todos estes aspectos podem contribuir para a precarização do serviço 

público e, portanto, tem o potencial de influenciar na QVT. 

Posto isto, a prática de ações que podem gerar QVT em organizações públicas 

se torna uma tarefa difícil, haja vista a quantidade de limitações que são impostas aos 

gestores. No próximo tópico será feita a abordagem dos temas estresse e hardiness, os 

quais podem influenciar a QVT. 

 

 

2.3  Estresse e hardiness 

 

 

2.3.1  Estresse 

 

Mencionado como aflição e adversidade, como tração apertada ou espremer, o 

termo inglês stress, tem sua origem na mecânica como uma força exercida sobre um 

corpo que tende a se deformar (SERVINO, 2010; FILGUEIRAS; HIPPERT, 1999). 

Para esta pesquisa será usada à palavra em português estresse. 

A palavra estresse foi utilizada pela primeira vez em 1926 por Hans Selye para 

descrever um estado de tensão patogênico do organismo (LIPP, 2007). 

De acordo com Lipp (2007), chama-se de estresse um estado de tensão que 

causa uma ruptura no equilíbrio interno do organismo; quando isso ocorre, às vezes é 

exigido um considerável desgaste e utilização de reservas de energia física e mental. 

Possivelmente em razão disso, Batista (2011) afirma que o termo estresse vem 

sofrendo banalização, sendo referenciado a situações de tristeza, desafeto, ansiedade, 

tensão, nervosismo e falta de esperança. Desse modo pode simplificar o problema e, 

oculta os reais significados de suas implicações para a vida humana como um todo. 

De acordo com Bianchi (2003), o aparecimento do estresse está relacionado a 

alguns fatores: 

 Reconhecimento do estressor: o indivíduo faz a avaliação na relação 

contextual em que é apresentado, determinado se para ele o evento é estressor; 
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 Quantidade de estressores; 

 Tempo de exposição ao estressor; 

 Vivência anterior: o organismo baseia-se em resultados já obtidos em 

situações vividas anteriormente, que reconhece de uma ameaça ou desafio; 

 Idade: não há consenso na literatura a respeito desse fator, não tendo 

singularidade nas teorias; 

 Gênero: o conceito de que apenas os homens seriam susceptíveis ao 

estresse se modificou devido ao novo papel que a mulher desempenha na 

sociedade; 

 Suporte: na busca do equilíbrio e da adaptação, os suportes: social, 

religioso, familiar, psicológico e social são usados como estratégias; 

 Personalidade: é um dos tópicos sobre os quais são desenvolvidos mais 

estudos. Ocorre grande interesse em desvendar a “força da personalidade 

(hardiness)”. Fator que pode causar repercussões diferentes do estresse nos 

indivíduos. 

 

Em consequência de alguns desses fatores, o organismo oferece resposta ao 

estresse. Batista (2011) classifica-a em duas etapas: Síndrome de Adaptação Geral 

(SAG) e Síndrome de Adaptação Local (SAL). 

A autora explica que a SAG se refere à resposta não específica de defesa e de 

adaptação orgânica ao estressor, significando uma reação a ele; no caso da SAL se 

verifica a mudança nos índices normais de atividade do organismo. Ainda de acordo 

com a autora, geralmente acontece quando se faz a avaliação dos estímulos como “perda 

ou perigo de dano” ou como “desafio”. 

A SAG é composta de três fases, de acordo com Farias (2014) e Batista (2011): 

 Fase de alarme: considerada de alerta; exige uma adequação do 

organismo para a luta ou fuga que pode evoluir para a fase de resistência, ser 

eliminada ou ainda ocorrer à adaptação ao estressor e não ter consequências 

posteriores. Os sintomas que geralmente surgem são: dor de cabeça, 

taquicardia, pressão alta ou extremamente baixa, sudorese, sensação de 

esgotamento, irritabilidade, insônia, fadiga crônica, zumbido no ouvido, 

pressão no peito, distúrbios gastrointestinais, mãos e pés frios, músculos 

sempre tensos, pesadelos, entre outros. 



33 
 

 Fase de resistência: o efeito é concentrado no sistema fisiológico, 

psicológico e social, que fazem com que o indivíduo se mantenha em estado de 

alerta, pois se ainda se nota a presença do estressor. Nessa fase, o organismo 

experimenta a sensação de medo, nervosismo, ranger de dentes, apetite 

oscilante, queda de cabelo, impotência sexual temporária, isolamento social, 

entre outros. 

 Fase de exaustão: o indivíduo apresenta sinais de deterioração que 

podem levar a doenças, decorrentes de modificações no organismo, iniciadas 

na fase de alarme, de forma mais acentuada e irreversível, o que leva ao 

desequilíbrio do indivíduo causando doenças e até a morte. 

 

Partindo deste entendimento, Servino (2010) e Limongi-França (2005) 

explicam que o estresse não é apenas uma reação do organismo. Os autores explicam 

que envolve uma relação entre a pessoa, o ambiente e as situações às quais estão fora do 

controle dela. Assim, esse conjunto pode ser percebido pela pessoa, como uma ameaça 

ou ainda como algo que exige dela, mais que suas próprias capacidades ou recursos 

colocando em risco seu bem-estar, concluem os autores. 

Neste sentido, o estresse é uma resposta adaptativa do organismo, que se leva 

em conta características individuais e/ou psicológicas, decorrendo em demandas físicas 

ou psicológicas do ser humano (BATISTA, 2011). Entretanto, o estresse só é 

considerado quando o indivíduo percebe e avalia os eventos como estressores 

(PASCHOAL; TAMAYO, 2004). 

Limongi-França e Rodrigues (2005) entendem que o estresse pode ser visto 

como duas vertentes: como processo e como estado. Os autores explicam que, como 

processo, é a tensão diante de um desafio por ameaça ou conquista. Como estado ele 

resulta em dois tipos, com relação à tensão realizada pela pessoa: positivo (eustress) ou 

negativo (distress). 

Os autores ainda especificam o significado desses dois tipos: 

 Eustress: considerado o estresse bom, onde há o equilíbrio entre esforço, 

tempo, realização e resultados. É um aspecto positivo ao lidar com as pressões, 

onde se obtém o melhor desempenho e resultados; o indivíduo consegue 

superar desafios. 
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 Distress: considerado o estresse ruim, aquele onde o indivíduo 

experimenta o rompimento do equilíbrio biopsicossocial. O desiquilíbrio entre 

o excesso ou falta de esforço, incompatibilidade com o tempo, realização e 

resultados, faz com que os desafios sejam percebidos como ameaça. Essa 

desarmonia acarreta desequilíbrio patológico, debilidades física e psicológica. 

 

Benevides-Pereira (2002) explica que o estresse não é necessariamente um 

processo patológico, pois no caso do eustress, os estressores são leves e controláveis, 

proporcionando crescimento, prazer, motivação, desenvolvimento emocional e 

intelectual. A autora, porém enfatiza que, quando o estressor ultrapassa um determinado 

limite de tensão, como no caso do distress, prejudica o desempenho pessoal, social e 

profissional. 

Nesse sentido, Lazarus e Folkman (1984) e Limongi-França e Rodrigues 

(2005) afirmam que o estresse pode ser uma experiência positiva e, que há indivíduos 

que precisam de certos graus de estresse como fonte de motivação. Entretanto, se a 

pressão sobre elas é muito intensa, o resultado é sempre um baixo desempenho, 

concluem os autores. 

Vários estudos mostram que o aspecto negativo do estresse (distress) é um dos 

problemas que mais atingem os trabalhadores nas organizações, responsável por muitas 

doenças ocupacionais (FARIAS, 2014; KIRCHHOF, 2013; STEFANO, BONANATO, 

RAIFUR, 2013; SERRANO, 2009; LIPP, 2007; PASCHOAL, TAMAYO, 2004; 

LAZARUS, FOLKMAN, 1984). Para melhor compreensão dessa pesquisa, a 

perspectiva negativa do estresse será o enfoque, pois ela pode afetar a QVT. 

 

 

2.3.2  Estresse Ocupacional 

 

Como visto anteriormente, o estresse tem relação com a percepção da pessoa 

em avaliá-lo como um potencial risco ao seu bem-estar. Caso esse risco se confirme, 

pode desencadear desconforto físico e mental em consequência de sua interpretação e 

reação frente às situações que são apresentadas. 

Quando o estresse tem relação com a atividade laboral, chama-se Estresse 

Ocupacional (ANDRADE, 2013). Nesse sentido, nas organizações, o estresse é 

considerado uma doença que está cada vez mais presente e, por isso, tem sido alvo de 
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pesquisas (STEFANO, BONANATO, RAIFUR, 2013; BALASSIANO, TAVARES, 

PIMENTA, 2011). 

De acordo com esses autores, há muitas pesquisas no sentido de propor 

mecanismos que visem controlar os aspectos negativos do estresse no trabalho e sua 

prevenção permanente. Possivelmente porque ele impacta negativamente na saúde e no 

bem estar das pessoas e, como consequência, se reflete nas organizações, tanto em seus 

processos como em seus resultados. 

De acordo com Servino (2010), o estresse ocupacional é decorrente, muitas 

vezes, do excesso de atividades, pressão por prazos e outros fatores geradores de 

estresse, com potencial de gerar desajustes na vida familiar ou social dos trabalhadores. 

Nesse mesmo sentido, Batista (2011) e Lipp (2005) explicam que no ambiente 

laboral, são variadas as consequências do estresse, entre as quais se podem citar: 

ausência de disposição e de comprometimento com o trabalho e a organização, 

absenteísmo, atrasos frequentes, fármaco-dependência e depressão. 

Lipp e Tanganelli (2002) esclarecem que existem fatores que contribuem 

diretamente para o estresse ocupacional. As autoras explicam que alguns deles vão 

desde as características individuais de cada profissional, passando por seu estilo de 

relacionamento social no ambiente de trabalho e pelo clima organizacional, até as 

condições gerais nas quais o trabalho é executado. 

Andrade (2013) corrobora com as autoras, explicando que o estresse 

ocupacional advém de fatores variados e seus efeitos são acumulativos. A autora afirma 

que ele acontece quando ocorre o desequilíbrio entre as demandas do trabalho e a 

capacidade que o indivíduo possui para absorvê-las. 

Maslach (2005) elenca seis fatores que contribuem para o estresse ocupacional: 

 Sobrecarga no trabalho: o trabalhador se sente incapaz de desenvolver 

seu trabalho devido a um desequilíbrio ou incompatibilidade entre as 

habilidades daquele e as exigências deste, tendo a percepção de que o tempo e 

os recursos não são suficientes para cumprir as tarefas exigidas. 

 Falta de controle: caracteriza-se pelo sentimento de insegurança, caso 

seu ambiente de trabalho esteja experimentando mudanças ou não participando 

de decisões na empresa, percebendo a sensação de falta de controle. 

 Recompensas insuficientes: salários injustos, não reconhecimento pelo 

trabalho, falta de benefícios ou vantagens especiais. 
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 Ruptura na comunidade: problemas como falta de apoio, confiança e 

por conflitos não resolvidos. 

 Falta de justiça: potencial para fomentar raiva, hostilidade, emoções 

intensas e tem grande influência no psicológico. 

 Conflito de valor: em alguns casos podem existir contradições com os 

valores pessoais do trabalhador, situações às quais podem gerar conflito. Esses 

conflitos podem advir de atitudes que ele é obrigado a tomar, que contrariam o 

que ele tem por certo. 

 

Conforme explicado por Andrade (2013), os efeitos do estresse ocupacional 

são acumulativos. Nesse ponto de vista, Farias (2014) e Lipp (2005) afirmam que altos 

níveis de estresse ocupacional podem gerar constantes pedidos de licenças médicas, 

absenteísmo, queda de produtividade e desmotivação no ambiente laboral. 

De acordo com Goldman (2014), os profissionais que atuam na área de TI 

experimentam altos níveis de estresse e em decorrência dele, também sofrem doenças 

psicológicas. 

Farias (2014) e Lipp (2005) elencam algumas consequências: irritação, 

impaciência, dificuldades interpessoais, relações afetivas conturbadas, divórcios, 

doenças físicas variadas, depressão, ansiedade e infelicidade na esfera pessoal. 

Uma das áreas onde os profissionais mais experimentam altos níveis de 

estresse ocupacional é a da TI. Goldman (2014) afirma que 79% de administradores de 

TI pretendem deixar seus empregos em decorrência disso. 

Sadir, Bignotto e Lipp (2010) explicam que um alto nível de estresse, resulta 

em uma queda na qualidade de vida por desmotivação, irritação, impaciência, depressão 

e infelicidade no ambiente pessoal, modificando a forma como o indivíduo interage nas 

diversas áreas da sua vida. 

O achado de Goldman (2014) corrobora com o estudo realizado por Moore 

(2000). Esse estudo revela que um dos grandes motivos para a rotatividade de 

profissionais dessa área nas organizações, é provocado pelo esgotamento dos mesmos, 

constantes mudanças da tecnologia e pressão por resultados. Entretanto, no estudo de 

Servino (2013), as mudanças de tecnologia já não são mais consideradas um fator de 

estresse. 
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Limongi-França e Rodrigues (2005) afirmam que tudo aquilo que exija 

adaptação, pode ser chamado de um estressor, sejam eles positivos ou negativos, pois a 

pessoa necessitará empregar energia adaptativa para lidar com esses eventos. 

Nesse cenário de mudanças, Farias (2014) explica que a expectativa criada em 

torno da TI para permanecer tecnicamente competente, constitui uma importante fonte 

de estresse. Ainda segundo a autora, a natureza da profissão cria desafios e tensões 

exclusivos para profissionais de TI e, estes acabam por sair do campo e procurar 

carreiras alternativas. 

Por outro lado, outra pesquisa concluiu que apenas a quantidade de estresse no 

trabalho desses profissionais, não foi o fator determinante para que eles deixassem a 

organização, mas sim a satisfação no trabalho, às características do local de trabalho, 

confiança na alta administração, compartilhamento de informações e segurança no 

trabalho (DHAR; DHAR, 2010), ou seja, é importante determinar como está a QVT 

desses trabalhadores. 

Vieira (2007) afirma que o estresse ocupacional não decorre de apenas um 

fator, mas de um processo que atinge tanto o trabalhador, quanto seu ambiente de 

trabalho. A autora explica que o desgaste físico e/ou emocional poderá repercutir em 

seu desempenho e, como consequência afetar o contexto organizacional. 

 

 

2.3.3  Hardiness (Personalidade resistente) 

 

Cotian et al. (2014) explicam que um indivíduo está sujeito a adversidades o 

tempo todo. Os autores explicam que, por mais que alguns eventos possam ser 

perturbadores, debilitantes e causar sofrimento, nem todas as pessoas reagem da mesma 

forma. Existem alguns indivíduos que reagem de forma negativa, outros, de forma 

adaptativa, mantendo uma trajetória de funcionamento saudável ao longo do tempo, 

mesmo diante dessas situações (COTIAN et al., 2014; BONANNO, 2004). 

Desses últimos pode-se dizer que são indivíduos resilientes. A resiliência é 

considerada um fenômeno indicativo de vida saudável por referir-se a processos que 

explicam a superação de adversidades (YUNES, 2003). 

A American Psychological Association (APA) reforça essa ideia ao definir 

resiliência como um de processo de adaptação bem-sucedido frente às adversidades, 

traumas, tragédias, ameaças ou significativas fontes de estresse, tais como problemas 
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graves de saúde ou do local de trabalho (APA, 2016). Maddi (2013) explica que a 

resiliência é muitas vezes considerada o fenômeno de se manter o bem-estar, apesar da 

ocorrência de circunstâncias estressantes. Assim, de acordo com o autor, é capaz de 

ajudar no enfrentamento ao estresse, afinal a pessoa aprende a lidar com a situação, 

resultando em melhor qualidade de vida, tanto no trabalho quanto na pessoal, em 

especial em nossos tempos turbulentos. 

Existem alguns construtos correlatos ao conceito de resiliência, e o hardiness 

vem sendo estudado como mais uma variável individual capaz de atenuar os efeitos do 

estresse (COTIAN et al., 2014). Alguns indivíduos mostraram resultados positivos 

frente ao estresse, possivelmente por características particulares de cada pessoa, como a 

personalidade resistente (hardiness) (BATISTA, 2011; KIRCHHOF, 2013; SERRANO, 

2009). 

De acordo com Kirchhof (2013), estudos relacionados ao tema tiveram início 

na década de 1970, como um constructo psicológico. A autora explica que a avaliação 

foi feita a partir de uma hipótese na qual se pretendia atestar se havia diferença de 

estrutura na personalidade de pessoas que se mostravam de forma diferente, se 

comparada a outras que ficavam doentes frente ao alto estresse. Assim, conclui a autora, 

aquelas que não adoeciam foram denominadas como de “hardy personality” ou 

“hardiness” que significa personalidade resistente. 

Diversas pesquisas mostram a existência de pessoas que possuem 

personalidade resistente (hardiness) diante de fatores estressores no ambiente de 

trabalho (SILVA et al., 2014, 2013; MADDI, 2013; KIRCHHOF, 2013; ANDRADE, 

2013; BOLZAN, 2012; BATISTA, 2011; SERRANO, 2009; MALLAR, CAPITÃO, 

2004; BARTONE et al., 1989; KOBASA et al., 1982; KOBASA, 1979). 

O hardiness surgiu como um padrão de atitudes e estratégias que juntas 

facilitam transformar circunstâncias estressantes em oportunidades de crescimento, ou 

seja, é apresentado como um caminho para maior resiliência frente ao estresse 

(MADDI, 2013). Nesse mesmo sentido, Kobasa et al.(1982) explicam que o hardiness é 

visto como uma capacidade comportamental relacionada à resiliência, em que os 

indivíduos possuem um grupo de características em sua personalidade que funcionam 

como recursos de resistência em eventos estressantes da vida. 

Serrano (2009) define hardiness como coragem existencial, que é a coragem de 

seguir adiante, encarar a vida, que molda a maneira de pensar sobre a interação com o 

mundo, de modo a promover a motivação para desenvolver coisas difíceis. De acordo 
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com a autora, o hardiness pode representar uma atitude mais otimista, valorizada e 

aprimorada, a qual pode aumentar a satisfação no trabalho e na profissão, bem como 

diminuir problemas de saúde decorrentes do estresse. Portanto, o hardiness é um 

constructo psicológico relacionado à resiliência e, serve como recurso quando situações 

estressantes são encontradas. 

Batista (2011) afirma que o hardiness pode ser aprendido por estar relacionado 

às características de personalidade. Assim, de acordo com a autora, o indivíduo dotado 

dessa característica consegue enfrentar melhor o estresse sem a necessidade de um 

serviço ou profissional. Ainda, conforme a autora, o hardiness é uma das estratégias que 

estão sendo utilizadas no combate ao estresse ocupacional. 

Andrade (2013) explica que os indivíduos que possuem a característica hardy, 

normalmente se comportam de forma diferente quando postos em situação de estresse. 

Segundo a autora, isso ocorre porque a conduta deles é de forma saudável e robusta, 

comprometem-se com aquilo que fazem, sentem prazer na vida e nela procuram por 

algo que lhe dê sentido. Assim, de acordo com a autora, percebem as adversidades 

como desafios a serem superados, buscando aprimoramento e crescimento. 

Agindo dessa forma, eles encaram as mudanças de forma positiva, valorizando 

novas experiências, são motivados, possuem maior flexibilidade cognitiva e maior 

tolerância a fatores geradores de estresse (ANDRADE, 2013). 

Serrano e Bianchi (2013) acreditam que os indivíduos que possuem hardiness 

continuam saudáveis em situações altamente estressantes, em razão de suas habilidades 

de enfretamento em envolver a crença de poder controlar ou influenciar os eventos. 

Essas habilidades, de acordo com Maddi (2013), podem ser aprendidas ao longo da 

vida, por meio das circunstâncias que surjam, sejam em casa, no trabalho ou nos 

relacionamentos interpessoais. 

O hardiness é composto por três domínios denominados de 3Cs: Commitment, 

Control e Challenge (HARRY, 2015; MADDI, 2013; BARTONE et al., 1989; 

KOBASA et al., 1982; KOBASA, 1979). Para essa pesquisa, será utilizada a versão em 

português desses domínios: Compromisso, Controle e Desafio (SERRANO, BIANCHI, 

2013; KIRCHHOF, 2013; SERRANO, 2009). 
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Quadro 1: Domínios da hardiness 

Domínios Descrição 

Compromisso 
Expresso pela capacidade de se envolver com o que se 

faz. 

Controle 
Tendência de agir e sentir como se não fosse 

influenciado pelos eventos inesperados da vida. 

Desafio 
Convicção da crença de que a instabilidade faz parte da 

vida do indivíduo. 

Fonte: KOBASA (1979) 

 

A seguir serão descritos os domínios do hardiness, conforme o Quadro 1: 

 

 Compromisso: o indivíduo se envolve com aquilo que lhe é relevante 

incluindo situações, coisas e pessoas no seu ambiente, expondo suas 

habilidades pessoais para tomada de decisões (KIRCHHOF, 2013; BARTONE, 

2006). Também possui a qualidade de acreditar na verdade, na importância e 

no valor de si mesmo, propiciando um conjunto de propósitos que ajuda a 

amenizar qualquer situação de estresse, se identificando com o significado dos 

próprios trabalhos (MALLAR, CAPITÃO, 2004). 

 Controle: o indivíduo tenta manter uma influência sobre os resultados, 

ao invés de ficar impotente e passivo diante de uma situação estressante. Essa 

característica evidencia a resistência ao estresse, uma vez que acrescenta a 

percepção de que os eventos experimentados são resultantes naturais dos atos e 

consequências e não de experiências inesperadas e opressoras (SILVA et al., 

2014, 2013). 

 Desafio: a concepção de mudança é encarada pelo indivíduo como uma 

oportunidade, um incentivo para o crescimento pessoal, podendo evitar, assim, 

os estímulos estressantes, compreende-os não como uma ameaça à sua 

segurança. Esse ponto de vista relacionado à mudança, como novas e 

interessantes experiências, faz com que a pessoa convirja para encontrar 

formas de fazer frente às novas situações, também naquelas que são carregadas 

de estímulos estressantes (MALLAR; CAPITÃO, 2004). 

 

A partir dessa explanação, a presença do hardiness pode ser uma possibilidade 

para amenizar os impactos do estresse em profissionais de TI. Servino (2010) afirma 
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que os profissionais que atuam na TI, estão sujeitos à carga horária excessiva e um 

ambiente de constante pressão. O autor explica que essas situações podem levar a 

tensões e outros problemas ocasionados do exercício da atividade profissional, inclusive 

a altos níveis de estresse. Portanto, um estudo que envolva este tema é oportuno com 

profissionais portadores dessas características. 

 

 

2.4  Os profissionais de TI nas universidades públicas paranaenses 

 

De acordo com Biancolino (2010), em meados do século XX, quando houve a 

mudança da economia industrial para uma nova estrutura de produção e negócios 

voltada à informação, as organizações passaram a investir continuamente em TI. Ela 

vem dia a dia desempenhando um papel mais importante nas organizações, sejam elas 

públicas ou privadas, porque grande parte das transações é registrada em ambientes 

informatizados (MENDONÇA et al., 2013). 

A constatação dos autores corrobora com a BRASSCOM (Associação 

Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação), entidade que 

reúne as empresas mais relevantes e influentes do setor no país. A entidade afirma que o 

mercado de TI, é um setor estratégico para o desenvolvimento da indústria brasileira, 

pois representa 5,2% do PIB (BRASSCOM, 2015). Cintra et al. (2012) reiteram que o 

sucesso organizacional está sendo vinculado à utilização da TI. Os autores explicam que 

seu uso nas organizações, com o passar do tempo, foi intensificado visando aumentar a 

produtividade, além de melhorar a qualidade da tomada de decisão. 

Diante do exposto percebe-se a importância dos profissionais de TI dentro das 

organizações. De acordo com De Moura Jr e Helal (2014), o profissional de TI é 

definido como o indivíduo que atua na área de TI com atividade remunerada, e podem 

ser: analistas de sistemas, analistas de suporte, programadores, operadores de 

computador e funções específicas por área (vendas, instrução etc.). Servino (2010) 

explica que são indivíduos responsáveis por suportar toda infraestrutura tecnológica 

num mundo conectado em redes. Esses trabalhadores também podem atuar em 

universidades. 

Para Miranda (2010) e Chauí (2003), as universidades podem ser vistas sob 

duas dimensões: como instituição social e como organização. Na primeira, elas 

exprimem as estruturas e o modo de funcionamento da sociedade de que é, e faz parte, 
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sendo um instrumento para democracia e a democratização do saber. Já na segunda são 

regidas por ideias de gestão, planejamento, previsão, controle e êxito, ou seja, possui 

uma visão organizacional. 

As universidades, sejam elas públicas ou privadas, são indispensáveis para o 

desenvolvimento tecnológico e científico (NOGUEIRA, 2005). A palavra universidade, 

no âmbito do sistema educacional, é empregada para referenciar uma instituição de 

ensino superior, que tem a função de garantir a conservação e o progresso nos diversos 

ramos do conhecimento, pelo ensino e pela pesquisa (MIRANDA, 2010). 

Nesse sentido, no contexto paranaense, o desenvolvimento da inovação ocorre 

fundamentalmente nas universidades públicas estaduais, nas quais ocorre a maior parte 

da geração, reprodução e acumulação do conhecimento científico e tecnológico 

(SERRA; ROLIM, 2013). Entretanto, a difusão do know-how obtido nas universidades 

públicas fica a cargo das mesmas, porém nem sempre é possível difundi-lo (ROLIM; 

SERRA, 2005). Posto isto, os profissionais de TI também podem atuar nas 

universidades, afinal elas também são organizações. 

Sendo as universidades deste estudo organizações públicas, logo os 

profissionais de TI são servidores que são admitidos por meio de concurso de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. De 

acordo com o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal (BRASIL, 1998), qualquer 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público, de provas ou de provas e títulos. 

O provimento para cargos públicos nas universidades públicas paranaenses 

acompanha o disposto no artigo supracitado da Constituição Federal e o prescrito na Lei 

Estadual nº 6174, de 16 de novembro de 1970, o Estatuto do Servidor (PARANÁ, 

1970). 

Nas universidades públicas do Paraná, a descrição dos cargos e 

desenvolvimento na carreira, é regida por leis e resoluções emitidas pela Secretaria de 

Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) ou em conjunto com outras 

secretarias. 

A Lei Estadual nº 11713, de sete de maio de 1997, dispõe sobre as Carreiras do 

Pessoal Docente e Técnico-Administrativo das Instituições de Ensino Superior do 

Estado do Paraná. O Capítulo II da referida lei trata da Carreira do Pessoal Técnico-

Administrativo (PARANÁ, 1997). Por se tratar de uma ocupação de natureza técnica, os 
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cargos que designam os profissionais de TI fazem parte do Pessoal Técnico-

Administrativo. 

A Lei Estadual nº 15050, de 12 de abril de 2006 promoveu importantes 

alterações quanto à Carreira do Pessoal Técnico-Administrativo (PARANÁ, 2006): 

 Alterou para Carreira Técnica Universitária a denominação da Carreira de 

Pessoal Técnico Administrativo; 

 Criou o cargo único, denominado Agente Universitário; 

 Reorganizou os cargos; 

 Adotou o Perfil Profissiográfico e a Avaliação de Desempenho. 

 

O cargo único é composto de funções singulares e multiocupacionais 

agregadas, dispostas em ordem crescente de classes, constituídas de série de classes que 

determinam a linha de desenvolvimento profissional do cargo.  

A Função é o conjunto de atribuições e tarefas de mesma natureza ocupacional 

e requisitos, vinculada ao cargo. Função singular é aquela cuja escolaridade determina 

profissionalização específica. Função multiocupacional é aquela cuja escolaridade não 

determina profissionalização específica. A Classe é o agrupamento de funções de 

mesma escolaridade e complexidade ocupacional. As classes foram divididas de acordo 

com a escolaridade mínima para ingresso: 

a) Classe I: Ensino superior; 

b) Classe II: Ensino médio; 

c) Classe III: Ensino fundamental. 

As séries de classes são uma subdivisão da classe de acordo com a crescente 

exigência escolar e ocupacional da função, dentro da mesma classe. São representados 

pelas letras A, B, C (vide Quadro 2). 
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Quadro 2: Cargo único de Agente Universitário 

Cargo Classes Série de Classes 
Requisito mínimo de escolaridade para 

ingresso 

A
ge

nt
e 

U
ni

ve
rs

it
ár

io
 

I 

A   

B Especialização  

C Graduação 

II 

A   

B Profissionalizante/Pós-médio completo 

C Ensino Médio completo 

III 

A   

B Ensino Fundamental completo 

C Ensino Fundamental completo 

Fonte: PARANÁ (2006) 

 

A lei também contempla o desenvolvimento profissional do Agente 

Universitário. Esse processo consiste no crescimento horizontal e vertical na carreira, 

seja na mesma classe, por meio da progressão ou promoção intraclasse, seja de uma 

classe a outra, por meio da promoção interclasses. Todo Agente Universitário inicia seu 

desenvolvimento profissional na Série de Classes C. 

Devido à inconstitucionalidade quanto ao desenvolvimento profissional do 

Agente Universitário, no que se refere à promoção interclasses, foi promulgada a Lei 

Estadual nº 17382, de seis de dezembro de 2012 (PARANÁ, 2012). Essa lei desdobrou 

o cargo único de Agente Universitário em três: Agente Universitário de Nível Superior, 

Agente Universitário de Nível Médio e Agente Universitário Operacional. 

Dessa forma, as classes criadas pela lei anterior se tornaram esses três novos 

cargos (vide Quadro 3). As séries de classes passaram a se chamar Classes e são 
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representadas por I, II e III. Consequentemente, a promoção interclasse deixou de existir 

e o início do desenvolvimento profissional de cada cargo se inicia na Classe III. 

 

 

Quadro 3: Os três novos cargos 

Cargo Classes 
Requisito mínimo de escolaridade para 
ingresso 

Agente Universitário de Nível 
Superior 

I   

II Especialização  

III Graduação 

Agente Universitário de Nível Médio 

I   

II Profissionalizante/Pós-médio completo 

III Ensino Médio completo 

Agente Universitário de Nível 
Fundamental 

I   

II 
 

III Ensino Fundamental completo 

Fonte: PARANÁ (2012). 

 

Visando uniformizar as descrições e funções componentes de um cargo nas 

universidades estaduais paranaenses, adotou-se o Perfil Profissiográfico (PARANÁ, 

2006, 2012). Nele são indicadas as tarefas genéricas do cargo, as tarefas específicas e 

especializadas das funções, além de contemplar exigências físicas, psicológicas e 

profissionais e outras determinantes para a ocupação do cargo e da função. 

De acordo com o Perfil Profissiográfico, as funções que correspondem aos 

profissionais de TI nas universidades públicas estaduais do Paraná são: Analista de 

Informática e Técnico em Informática (SETI, 2007). 

O Analista de Informática é um Agente Universitário de Nível Superior, com 

graduação na área de informática, de função singular. Tem como atribuições: 

desenvolver e implantar sistemas informatizados, escolhendo ferramentas de 
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desenvolvimento, especificando e codificando programas. Administrar ambiente 

informatizado, prestar treinamento e suporte técnico aos usuários. 

O Técnico em Informática é um Agente Universitário de Nível Médio com 

Ensino Pós-médio ou Profissionalizante, de função singular. Tem como atribuições: 

Executar serviços de programação de computadores, processamento de dados, dando 

suporte técnico e, orientar os usuários para utilização dos softwares e hardwares. 

Há também no Perfil Profissiográfico o Técnico em Assuntos Universitários. É 

um Agente Universitário de Nível Superior com graduação em qualquer área, de função 

multiocupacional. Tem como atribuições: Planejar, executar, coordenar e acompanhar 

as atividades relativas à sua área de atuação, assegurando a regularidade do 

desenvolvimento dos diversos processos e procedimentos administrativos. 

A função Técnico em Assuntos Universitários foi criada pela Lei Estadual nº 

15050/2006 a fim de promover Agentes Universitários de Classe II e Classe III para 

Classe I, como forma de desenvolvimento profissional, ou seja, uma promoção 

interclasse. O ingresso nela seria apenas por meio do Processo Seletivo para Promoção 

(PSP) (PARANÁ, 2006). O PSP admitia apenas Agentes Universitários. 

Posto isto, por se tratar de uma função vinculada a um cargo público e, 

portanto deveria haver um concurso público, houve violação do Artigo 37 da 

Constituição Federal (BRASIL, 1998) e acabou culminando na edição da Lei Estadual 

nº 17382/2012 (PARANÁ, 2012). Por força de processos judiciais, a função. Técnico 

em Assuntos Universitários se manteve, contudo não haverá mais ingressos nela, pois 

será extinta ao vagar. 

Desta forma, há nas universidades públicas estaduais do Paraná Agentes 

Universitários de Nível Superior que não necessariamente são graduados em 

informática, mas que atuam na área de TI. Nessa mesma perspectiva, há também 

Agentes Universitários de Nível Superior, Agentes Universitários de Nível Médio e 

Agentes Universitários de Nível Fundamental, que podem não ser profissionais de TI, 

mas estão alocados nessa área por interesse ou necessidade da universidade. 

 

 

2.4.1  As universidades públicas paranaenses 

 

O Estado do Paraná mantém sete universidades públicas, de regime jurídico 

classificado como autarquia, vinculadas à SETI. São elas: Universidade Estadual de 
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Londrina (UEL), Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade Estadual do 

Norte do Paraná (UENP), Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), 

Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(UNICENTRO) e Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). 

Possuem 99.942 alunos, distribuídos em 267 Cursos de Graduação, 137 Cursos 

de Mestrado, 54 Cursos de Doutorado e 209 Cursos de Especialização. O corpo docente 

é composto de 7.660 servidores, sendo 85% de Mestres e Doutores. O pessoal técnico-

universitário é composto de 8.917 servidores. Além disso, há 772 leitos divididos em 

quatro Hospitais Universitários (SETI, 2016). 

Todas dispõem de cursos de graduação e pós-graduação. O ingresso na 

graduação se dá por meio de concurso vestibular e/ou outras formas determinadas em 

lei, onde haja ampla concorrência. Para pós-graduação, a admissão é feita de acordo 

com critérios de seleção específicos. 

 

Figura 3 – Área de atuação das universidades públicas 

 

Fonte: Adaptado de SETI (2016) 

 

A Figura 3 mostra um mapa do Paraná. As áreas mais escuras são as cidades 

onde as universidades atuam. É possível notar que elas atingem todas as regiões do 
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Estado facilitando o acesso ao ensino superior. A seguir será feita uma breve descrição 

das instituições supracitadas. 

A UEL tem sua sede localizada na cidade de Londrina, Norte Central do 

Paraná. Criada pelo Decreto nº 18.110, de 28 de janeiro de 1970, a partir da junção de 

cinco faculdades:  

 Faculdade Estadual de Direito de Londrina;  

 Faculdade Estadual de Filosofia, Letras de Londrina;  

 Faculdade Estadual de Odontologia de Londrina;  

 Faculdade de Medicina do Paraná;  

 Faculdade Estadual de Ciências Econômicas e Contábeis de Londrina. 

 

Reconhecida como universidade pelo Decreto Federal 69.224, de seis de 

outubro de 1975. Em 1991 se transformou em autarquia estadual. É mantenedora do 

Hospital Universitário de Londrina (HUL). Conta com 41 cursos de graduação em sua 

sede (UEL, 2016; SETI, 2016). 

A UEM tem sua sede localizada na cidade de Maringá, Norte Central do 

Paraná. Mantém atividades de ensino, pesquisa e extensão, nos municípios de Loanda, 

Cruzeiro do Oeste, Guaíra, Porto Rico, Cianorte, Cidade Gaúcha, Goioerê, Diamante do 

Norte, Umuarama e no distrito de Iguatemi (Maringá). 

Criada pela Lei Estadual nº 6.034, de seis de novembro de 1969, foi 

regulamentada pelo Decreto Estadual nº 18.109 de 28 de janeiro de 1970, quando da 

incorporação das seguintes IES: 

 Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Maringá; 

 Faculdade Estadual de Direito de Maringá; 

 Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Maringá; 

 Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas de Maringá. 

 

Seu reconhecimento como Universidade se deu pelo Decreto Federal 77.583, 

de 11 de maio de 1976. É mantenedora do Hospital Universitário Regional de Maringá 

(HUM). Possui 58 cursos de graduação (UEM, 2016; SETI, 2016). 

A UENP tem sua sede na cidade de Jacarezinho, Norte Pioneiro do Paraná. 

Possui campus nas cidades de Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio, reunindo 

as antigas IES: 
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 Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho;  

 Faculdade de Educação Física e Fisioterapia de Jacarezinho;  

 Faculdade de Direito do Norte Pioneiro;  

 Fundação Faculdades Luiz Meneghel;  

 Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cornélio Procópio. 

Criada pela Lei Estadual nº 15.300, de 28 de setembro de 2006, com 

autorização de funcionamento dada pelo Decreto Estadual nº 3909, de 1° de dezembro 

de 2008. É uma autarquia estadual de regime especial descentralizada geograficamente, 

com organização na forma multicampi. Conta com 18 cursos de graduação (UENP, 

2016; SETI, 2016). 

A UEPG tem sua sede na cidade de Ponta Grossa, na região dos Campos 

Gerais do Paraná. Possui campus nas cidades de Telêmaco Borba, Palmeira, Castro, São 

Mateus do Sul e Jaguariaíva. É mantenedora do Hospital Universitário Regional dos 

Campos Gerais (HURCG). 

Foi criada pela Lei Estadual nº 6.034, de seis de novembro de 1969, resultante 

da incorporação das seguintes IES: 

 Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Ponta Grossa; 

 Faculdade Estadual de Farmácia e Odontologia de Ponta Grossa; 

 Faculdade Estadual de Direito de Ponta Grossa; 

 Faculdade Estadual de Ciências Econômicas e Administração de Ponta 

Grossa. 

Obteve autorização de funcionamento dada pelo Decreto Estadual nº 18.111, 

de 28 de janeiro de 1970. Dispõe de 38 cursos de graduação (UEPG, 2016; SETI, 2016). 

A UNESPAR tem sua sede na cidade de Paranavaí, Noroeste do Paraná. Possui 

campus nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba (Escola de Música e Belas 

Artes do Paraná e Faculdade de Artes do Paraná), Paranaguá, Paranavaí e União da 

Vitória. Por força do Decreto Estadual 9.538, de 05 de Dezembro de 2013, a Escola 

Superior de Segurança Pública da Academia Policial Militar de Guatupê, unidade 

especial, está vinculada academicamente à instituição. 

A criação e autorização de funcionamento da IES ocorreram pela promulgação 

das seguintes leis: Lei Estadual nº 13.283, de 25 de outubro de 2001, alterada pela Lei 

Estadual nº 13.385, de 21 de dezembro de 2001; Lei Estadual nº 15.300, de 28 de 

setembro de 2006 e pela Lei Estadual nº 17.590, de 12 de junho de 2013. 
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Caracterizada pelo formato multicampi, a UNESPAR foi criada para incorporar 

as faculdades mantidas pelo Governo do Paraná das cidades onde atualmente possui 

seus campi. Oferta 38 cursos de graduação (UNESPAR, 2016; SETI, 2016). 

A UNICENTRO tem sua sede na cidade de Guarapuava, na região Centro-Sul 

do Paraná. Possui campus nas cidades de Guarapuava (Santa Cruz e CEDETEG) e Irati. 

Nos municípios de Chopinzinho, Laranjeiras do Sul, Pitanga e Prudentópolis a 

instituição possui Campus Avançado. Essa denominação foi convencionada às 

Extensões Universitárias da IES (UNICENTRO, 2003). 

A Lei Estadual nº 9.295, de 13 de junho de 1990 determinou a criação da 

UNICENTRO a partir da fusão de duas faculdades públicas do estado do Paraná: a 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guarapuava (FAFIG) e a Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras de Irati (FECLI). Seu reconhecimento como Universidade, 

somente ocorreu em oito de agosto de 1997, pelo Decreto nº 3.444 do Governo do 

Estado do Paraná. Possui 38 cursos de graduação (UNICENTRO, 2016; SETI, 2016). 

A UNIOESTE tem sua sede na cidade de Cascavel, região Oeste do Paraná. 

Possui campus nas cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal 

Cândido Rondon e Toledo. Inicialmente resultante da congregação de faculdades 

municipais isoladas, criadas em Cascavel (FECIVEL), em Foz do Iguaçu (FACISA), 

em Marechal Candido Rondon (FACIMAR) e em Toledo (FACITOL). 

Criada pela Lei nº 8.680 de 30 de dezembro de 1987 e pelo Decreto nº 2.352, 

de 27 de janeiro de 1988. Foi reconhecida como Universidade pela Portaria Ministerial 

1784-A, de 23 de dezembro de 1994. A partir da Lei Estadual n° 12.235, de 24 de julho 

de 1998 foi autorizada a incorporação da FACIBEL, de Francisco Beltrão, à 

UNIOESTE. É mantenedora do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP). 

Oferta 36 cursos de graduação (UNIOESTE, 2016; SETI, 2016). 

Assim, a etapa da fundamentação teórica foi concluída. Lakatos e Marconi 

(2003) explicam que fundamentação teórica, permite verificar o estado do problema a 

ser pesquisado, sob o aspecto teórico e de outros estudos e pesquisas já realizados. As 

autoras explicam que essa etapa apresenta a discussão teórica do problema, visando 

fundamentá-lo nas teorias existentes e, portanto, servem de base para a análise e 

interpretação dos dados coletados por meio da aplicação dos métodos apresentados no 

próximo capítulo. 

 



3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesse terceiro capítulo serão apresentados os métodos e as técnicas utilizadas 

para o desenvolvimento do trabalho, de forma que possa garantir a confiabilidade ao 

estudo. É dividido da seguinte forma: classificação da pesquisa, categorias de análise, 

coleta de dados, unidades e público de análise, instrumentos de coleta de dados e síntese 

da pesquisa. 

 

 

3.1  Classificação da Pesquisa 

 

Esta pesquisa pode ser classificada como exploratória, de abordagem 

quantitativa, de amostra probabilística por conglomerados, e da qual se utilizará do 

procedimento técnico estudo de caso. 

De acordo com Gil (2010), o foco de uma pesquisa exploratória é familiarizar-

se com um assunto ainda pouco conhecido ou explorado. O autor ainda menciona que 

nesse tipo de pesquisa é comum envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado ou ainda, análise 

de exemplos que estimulem a compreensão dos mesmos. 

Assim, o caráter exploratório da pesquisa é defendido ao tratar do hardiness 

em profissionais de TI, uma temática atual e pouco explorada na literatura. Nesse 

sentido, também mostrar a percepção da QVT baseada em um instrumento conhecido na 

literatura, entretanto com uma linha específica voltada ao serviço público. Além disso, 

investigar se há inter-relação entre a presença do hardiness com a satisfação da QVT. 

Oliveira (1999) explica que a abordagem quantitativa preocupa-se com 

quantificação de dados utilizando para isto recursos e técnicas estatísticas. Portanto, 

essa abordagem permitirá aferir a percepção da QVT e do hardiness da população 

objeto de estudo da presente pesquisa, por meio de questionários. 

Gomes (2013) explica que uma amostra é dita probabilística quando todos os 

elementos da população tiverem probabilidade conhecida, ou seja, de pertencerem à 

amostra. A autora ainda explana que, numa amostragem por conglomerados os 

subgrupos são heterogêneos visando à representatividade da população. Para este 

estudo, os elementos da população são todos profissionais que atuam na área de TI 

provenientes das sete universidades. A heterogeneidade da amostra pode ser constatada 
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pela grande diferença na distribuição entre esses profissionais nas instituições (vide 

Quadro 5) e, portanto, as percepções a respeito do hardiness e da QVT podem ser 

afetadas em virtude de diversos fatores. 

Yin (2010) afirma que o estudo de caso concebe uma investigação empírica 

que compreende um método abrangente, com a lógica do planejamento, da coleta e da 

análise de dados. O autor explica ainda que os estudos de caso podem ser únicos ou 

múltiplos, podendo ser usado em abordagens quantitativas e qualitativas de pesquisa. 

Assim sendo, um estudo de caso único é apropriado a este trabalho, pois a 

investigação empírica é baseada em questionários que levantam a percepção dos 

respondentes com relação à QVT e ao hardiness nas universidades estaduais do Paraná. 

 

 

3.2  Categorias de Análise 

 

A fim de atingir os objetivos propostos é oportuno categorizar as informações 

necessárias para conclusão do trabalho. As categorias que serão utilizadas na coleta de 

dados serão assim classificadas: personalidade resistente (hardiness) subdividida em 

Compromisso, Controle e Desafio (KOBASA, 1979; BARTONE et al.,1989; 

SERRANO, 2009; SERRANO, BIANCHI, 2013); e percepção da QVT com abordagem 

biopsicossocial e organizacional, subdividida nas dimensões biológicas, psicológicas, 

sociais e organizacionais com ênfase no serviço público (ANDRADE, 2016; 

LIMONGI-FRANÇA,1996), representadas no Quadro 4, a seguir: 

 

Quadro 4: Categorias de Análise 

Categorias teóricas de análise Autor(es) Objetivos da Pesquisa 

Personalidade resistente 

(Hardiness) 

Kobasa (1979); Bartone 

et al. (1989); 

Serrano (2009); Serrano e 

Bianchi (2013). 

Permite o estudo psicológico individual 

levando em consideração os domínios 

compromisso, controle e desafio. 

Percepção da QVT (modelo 

BPSO-SP) 

Andrade (2016); 

Limongi-França (1996). 

Busca obter a percepção da QVT 

considerando os aspectos biológicos, 

psicológicos, sociais e organizacionais 

com ênfase no serviço público. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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As categorias apresentadas no Quadro 4 estão fundamentadas na revisão da 

literatura, a fim de possibilitar que a coleta de dados forneça as informações necessárias 

à pesquisa. 

 

 

3.3  Unidades e público de análise 

 

A pesquisa foi realizada com os agentes universitários que atuam na área de TI 

das universidades que compõem a rede estadual paranaense. Eles foram convidados a 

responder o formulário e os questionários da pesquisa totalizando 198 respondentes. 

O público selecionado atendeu alguns critérios, a saber: 

 Critério de abrangência: Todas as universidades participaram do estudo; 

 Critérios para inclusão: agentes universitários dotados de matrícula 

funcional, lotados na sede, campi e outras áreas administrativas externas, 

tais como os hospitais universitários; 

 Critérios para exclusão: agentes universitários efetivos ou temporários e 

estagiários que não estivessem lotados na área de TI. 

 

No Quadro 5 é apresentado a distribuição do público de análise: 

 

Quadro 5: Distribuição de respondentes por IES 

IES/Cargos Analista de 

Informática 

Técnico em 

Informática 

Outros agentes 

universitários 

Totais 

UEL 39 35 Não informou 74 

UEM 35 17 5 57 

UENP 1 0 1 2 

UEPG 15 9 2 26 

UNESPAR 0 0 2 2 

UNICENTRO 3 7 8 18 

UNIOESTE 5 5 9 19 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os Analistas de Informática e os Técnicos em Informática foram escolhidos 

como agrupadores por serem cargos nativos da área de TI. Na coluna “Outros agentes 

universitários” são servidores técnico-administrativos que atuam na área da TI por 

opção e/ou interesse da Administração das universidades. 

 

 

3.4  Instrumentos para coleta de dados 

 

Para melhor compreensão, os instrumentos e suas respectivas aplicações estão 

classificados da seguinte forma: 

Formulário sociodemográfico e ocupacional dos profissionais que atuam 

na área de TI: possui a finalidade de caracterizar a amostra da pesquisa com dados 

sociodemográficos e ocupacionais dos servidores que atuam na área de TI nas 

universidades paranaenses, composto por variáveis quantitativas e qualitativas 

distribuídas em 11 questões (Apêndice A). 

Escala de Hardiness: é um questionário que tem por finalidade avaliar o nível 

de hardiness na amostra estudada. Desenvolvido e validado por Bartone et al. (1989), 

posteriormente adaptado e validado para realidade brasileira por Serrano (2009) e 

Serrano e Bianchi (2013), totaliza 30 questões fechadas de abordagem quantitativa. 

Trata-se de uma escala de quatro pontos com 30 itens, sendo: 0 = Nada 

verdadeiro; 1 = Um pouco verdadeiro; 2 = Quase tudo verdadeiro; 3 = Totalmente 

verdadeiro. As questões que correspondem aos domínios do hardiness estão divididas 

da seguinte forma: Compromisso (1, 6, 7, 11, 16, 17, 22, 27, 28 e 30), Controle (2, 3, 

8, 9, 12, 15, 18, 20, 25 e 29) e Desafio (4, 5, 10, 13, 14, 19, 21, 23, 24 e 26). O 

respondente escolhe a melhor resposta ao item levando em consideração a sua opinião a 

respeito da sua vida (Anexo A). 

Serrano (2009) afirma que existem outros instrumentos que avaliam o 

hardiness. Entretanto, explica a autora, que esse instrumento apresenta vantagens em 

relação aos outros, pois possuem mais itens positivos em contrapartida aos itens 

negativos das outras escalas. Ainda de acordo com a autora, há igual número de itens 

por domínio, os itens e escores são facilmente avaliados e, mostra-se menos 

contaminada pelo neuroticismo (tendência à instabilidade emocional). Dessa forma, o 

instrumento torna-se adequado a um dos objetivos da pesquisa. 
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BPSO-SP: é um questionário que tem por finalidade avaliar a percepção da 

QVT levando em conta os aspectos biopsicossociais e organizacionais. Desenvolvido e 

validado por Limongi-França (1996) com a denominação de BPSO-96, foi adaptado e 

validado para o serviço público por Andrade (2016), totalizando 32 questões fechadas 

de abordagem quantitativa. Trata-se de uma escala de sete pontos variando de 1 = 

Totalmente Insatisfeito a 7 = Totalmente Satisfeito, sendo 4 = Neutro. 

O questionário é dividido em quatro blocos. O primeiro bloco é dos Aspectos 

Biológicos com nove itens (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9); o segundo bloco é 

dos Aspectos Sociais com oito itens (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8); o terceiro 

bloco é dos Aspectos Sociais com cinco itens (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) e, o quarto bloco é 

dos Aspectos Organizacionais com dez itens (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 

4.10). O respondente escolheu a melhor resposta de cada item levando em consideração 

a sua opinião a respeito da QVT (Anexo B). Por ser um instrumento validado com 

ênfase no serviço público torna-o adequado a um dos objetivos da pesquisa. 

Assim, o formulário e os questionários compreendem 73 questões fechadas. 

 

 

3.5  Procedimentos de análise de dados 

 

De acordo com Mattar (2002), os dados primários são caracterizados como 

fonte de informações obtidas por meio de outras pessoas, sobre o objeto de pesquisa que 

não estão disponíveis em outras fontes. Assim, para essa pesquisa, os dados primários 

serão providos pelo método de pesquisa survey. 

Freitas et al. (2000) explicam que o método de pesquisa survey pode ser 

descrito como forma de obter dados ou informações sobre características, ações ou 

opiniões de determinado grupo de pessoas, normalmente por meio de questionário. 

De acordo com Moysés e Moori (2007), o uso de tecnologias como a Internet, 

é uma opção válida para coleta de dados de uma pesquisa, pois apresenta vantagens 

como baixo custo e rapidez em todo o processo. 

Sendo assim, os procedimentos para coleta dos dados foram os seguintes:  

a) Disponibilidade dos instrumentos: O formulário e os questionários foram 

encaminhados, por meio da Internet, utilizando a ferramenta GoogleDocs – 

Formulário (ferramenta online gratuita); 
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b)  Convite por e-mail: Meio escolhido para disponibilizar aos respondentes 

os instrumentos. O acesso aos e-mails deles foi obtido após vários contatos 

(telefônicos e por e-mail) com as áreas de RH e TI das universidades, as 

quais concederam autorização para que essa pesquisa fosse realizada. Na 

UNICENTRO, os e-mails foram disponibilizados para que o próprio 

pesquisador encaminhasse os instrumentos. Nas outras universidades foram 

os responsáveis pelas áreas de RH e TI que fizeram o encaminhamento. 

 

Os dados foram tratados, nesta pesquisa, utilizando-se os aplicativos Microsoft 

Excel® 2010 para tabulação dos dados e, para análise dos dados, o pacote estatístico 

SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences) versão 21 para Windows. Meirelles 

(2012) explica que o SPSS® é uma ferramenta bastante útil para trabalhar com uma 

abordagem quantitativa visando estabelecer padrões e tendências de comportamento 

amostrais, relacionadas a uma população específica. Moysés e Moori (2007) afirmam 

que o uso da Internet para coleta de dados obtém respostas de melhor qualidade para 

tabulação dos dados no Microsoft Excel e SPSS. 

Para melhor clareza no desenvolvimento do estudo, a relação dos objetivos e 

técnicas de análise quantitativas, apresenta-se, a seguir, no Quadro 6: 

 

Quadro 6: Relação entre objetivos e técnicas estatísticas utilizadas para análise dos dados da pesquisa 

Objetivo Técnica de Análise 

Verificar as características sociodemográficas e 

ocupacionais 
Estatística descritiva (frequências e porcentagens). 

Avaliar o nível do Hardiness 
Estatística descritiva (médias, porcentagens, 

desvio padrão e coeficiente de variação). 

Avaliar a percepção de QVT 

Estatística descritiva (frequências, médias, 

porcentagens, desvio padrão e coeficiente de 

variação). 

Correlacionar os domínios do Hardiness com as 

dimensões da BPSO-SP 
Coeficiente de Correlação de Pearson. 

Verificar a existência de similaridades entre os 

domínios do Hardiness e das dimensões da BPSO-

SP 

Análise de Clusters. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A explicação das técnicas de análise será feita no Capítulo 4 dessa dissertação. 
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3.6  Síntese da pesquisa 

 

Com o propósito de apresentar de forma sintética a pesquisa, apresentar-se-á os 

métodos de pesquisa utilizados nesta dissertação, objetivo geral, fins de pesquisa e 

características, dimensão de tempo, natureza dos dados/variáveis, meios de 

investigação, sujeitos de pesquisa, critérios de seleção de público alvo, instrumento de 

pesquisa, coleta de dados e técnicas de análise a ser utilizada descritas no Quadro 7 a 

seguir. 

 

Quadro 7: Quadro síntese da dissertação. 

Categorias/Aspectos Etapas 

Objetivo Geral Verificar se a presença do hardiness pode influenciar na satisfação da QVT 

sob a perspectiva dos profissionais que atuam na área de TI das 

universidades estaduais do Paraná. 

Características da 

pesquisa 

Exploratória, abordagem quantitativa, estudo de caso. 

Dimensão de tempo Ocasional única. 

Natureza das variáveis Dados primários com aplicação de um formulário sociodemográfico e 

ocupacional e dois questionários. 

Meios de Investigação Estudo de caso único. 

Critérios de seleção dos 

sujeitos da pesquisa 

Os critérios para inclusão foram: agentes universitários lotados na área de TI 

das universidades públicas paranaenses, dotados de matrícula funcional, 

lotados na sede, campi e outras áreas administrativas externas, tais como 

hospitais universitários. E os critérios para exclusão foram: agentes 

universitários efetivos ou temporários e estagiários que não estão lotados na 

área de TI. 

População da Pesquisa 198 servidores que atenderam aos critérios de inclusão. 

Critérios de seleção do 

público-alvo 

Método probabilístico por conglomerados. 

Instrumentos de pesquisa Formulário sociodemográfico e ocupacional – Apêndice A; 

Escala de Hardiness – Anexo A; 

BPSO-SP – Anexo B. 

Coleta de dados Convite por e-mail com utilização da ferramenta GoogleDocs – Formulário. 

Técnica de análise de 

dados 

Estatísticas descritivas, correlações e análise de cluster. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

No próximo capítulo serão apresentadas as análises e discussão dos resultados 

obtidos na pesquisa. 



4  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

4.1  Análise dos resultados 

 

A amostra do estudo foi composta por 60 agentes universitários que atuam na 

área de TI das universidades estaduais do Paraná dentre uma população de 198 

profissionais. Os resultados auferidos foram obtidos a partir da coleta dos dados, que 

ocorreu no período de sete de dezembro de 2015 a 19 de fevereiro de 2016. 

O primeiro resultado apresentado foi proveniente do Formulário 

Sociodemográfico e Ocupacional, com o propósito de caracterizar o perfil dos 

respondentes. 

 
Tabela 1 – Distribuição dos profissionais que atuam na área de TI, segundo a caraterização. 

Variáveis Categoria n % 

Gênero 
Feminino 10 16,7 

Masculino 50 83,3 

Faixa etária 

De 18 a 29 anos 7 11,7 

De 30 a 39 anos 12 20,0 

De 40 a 49 anos 36 60,0 

De 50 a 59 anos 3 5,0 

De 60 a 69 anos 2 3,3 

Situação conjugal 

Casado(a) ou com união estável 49 81,7 

Divorciado(a) 3 5,0 

Solteiro(a) 7 11,7 

Viúvo(a) 1 1,7 

Filhos 

Dois filhos 17 28,3 

Nenhum 18 30,0 

Três filhos 9 15,0 

Um filho 16 26,7 

Escolaridade completa 

Ensino Médio 3 5,0 

Especialização 35 58,3 

Graduação 8 13,3 

Mestrado 14 23,3 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Na Tabela 1 verifica-se que a amostra foi composta predominantemente pelo 

gênero masculino (83,3%), com faixa etária de 40 a 49 anos (60%), casados ou com 

união estável (81,7%) com até dois filhos (85%) e com especialização (58,3%). 

Tabela 2 – Dados ocupacionais 

Variáveis Categoria n % 

Instituição onde você 

trabalha 

UEL 11 18,3 

UEM 9 15,0 

UENP 2 3,3 

UEPG 13 21,7 

UNESPAR 2 3,3 

UNICENTRO 14 23,3 

UNIOESTE 9 15,0 

Cargo 

Analista de Informática 31 51,7 

Desenhista Projetista 1 1,7 

Oficial de Manutenção 1 1,7 

Técnico Administrativo 1 1,7 

Técnico em Assuntos Universitários 4 6,7 

Técnico em Informática 22 36,7 

Ocupação Principal 

Chefia (Gerência/Coordenação) 14 23,3 

Desenvolvimento de sistemas 20 33,3 

Infraestrutura de rede 5 8,3 

Outra 9 15,0 

Segurança de informações 1 1,7 

Suporte (helpdesk) 11 18,3 

Atividades concomitantes 

Duas 7 11,7 

Quatro ou mais 45 75,0 

Três 6 10,0 

Uma 2 3,3 

Tempo de serviço 

Entre 1 e 3 anos 6 10,0 

Entre 10 e 15 anos 5 8,3 

Entre 15 e 20 anos 16 26,7 

Entre 20 e 25 anos 15 25,0 

Entre 25 e 30 anos 6 10,0 

Entre 3 e 5 anos 3 5,0 

Entre 30 e 35 anos 1 1,7 

Entre 5 e 10 anos 4 6,7 

Mais de 35 anos 4 6,7 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Em relação aos dados ocupacionais, que estão apresentados na Tabela 2, a 

maioria trabalha na UNICENTRO (23,3%) e UEPG (21,7%), nos cargos de Analista de 

Informática (51,7%) e Técnico em Informática (36,7%). Têm como ocupação principal 

o Desenvolvimento de Sistemas (33,3%) e Chefia (23,3%) com quatro ou mais 

atividades concomitantes (75%). Possuem tempo de serviço variando de 15 a 25 anos 

(51,7%). 

 

Tabela 3 – Distribuição dos cargos em relação à escolaridade completa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 3 mostra a distribuição dos cargos em relação à escolaridade 

completa. Para melhor compreensão dos dados, a escolaridade completa está assim 

apresentada: EM – Ensino Médio; G – Graduação; E – Especialização; M – Mestrado. 

Assim, tem-se que, todos os ocupantes de cargos possuem, em sua maioria, 

pós-graduação (Especialização e Mestrado), e estão distribuídos da seguinte maneira: 

 Analistas de Informática: E = 51,6% e M = 38,7%. 

 Técnicos em Informática: E = 68,2% e M = 4,5%. 

 Técnicos em Assuntos Universitários: E = 50% e M = 25%. 

 Outros servidores: E = 66,7%. 

 

A categoria “Outros servidores” representa aqueles cujos cargos não são 

nativos da área de TI, mas atuam nela por opção ou interesse da administração da 

 Escolaridade Total 

EM G E M 

Cargo 

Analista de 

Informática 

n 0 3 16 12 
31 

%  0,0% 9,7% 51,6% 38,7% 

Técnico em 

Informática 

n 3 3 15 1 
22 

%  13,6% 13,6% 68,2% 4,5% 

Técnico em Assuntos 

Universitários 

n 0 1 2 1 
4 

% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 

Outros servidores 
n 0 1 2 0 

3 
%  0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 

Total 
n 3 8 35 14 

60 
% 5,0% 13,3% 58,3% 23,3% 
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universidade. Os Técnicos em Assuntos Universitários não foram incluídos na categoria 

“Outros servidores”, pois podem atuar em qualquer área, inclusive na área de TI. Além 

disso, alguns deles podem ter ocupado o cargo de Técnico em Informática. 

 

Tabela 4 – Distribuição dos cargos em relação à ocupação principal 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 4 mostra a distribuição dos cargos em relação à ocupação principal. 

Para melhor compreensão dos dados, a ocupação principal está assim representada: DS 

= Desenvolvimento de sistemas; SH = Suporte (helpdesk); BD = Banco de Dados; SGI 

= Segurança de Informações; CHF = Chefia (Gerência/Coordenação); IR = 

Infraestrutura de Rede. Outra se refere a uma ocupação não listada. 

Posto isto, tem-se que a maioria dos Analistas de Informática tem como 

ocupação principal o DS (58,1%); os Técnicos em Informática, em sua maioria, têm 

como ocupação principal o SH (36,4%); os Técnicos em Assuntos Universitários têm 

ocupações de SH (50%) e Outra (50%); os Outros servidores têm ocupações de CHF 

(66,7%) e Outra (33,3%). A ocupação BD não foi mencionada. 

 

 

 

 

 
Ocupação Principal 

Total DS SH SGI CHF IR Outra 

Cargo 

Analista de 

Informática 

n 18 1 1 6 3 2 
31 

% 58,1% 3,2% 3,2% 19,4% 9,7% 6,5% 

Técnico em 

Informática 

n 2 8 0 6 2 4 
22 

% 9,1% 36,4% 0,0% 27,3% 9,1% 18,2% 

Técnico em 

Assuntos 

Universitários 

n 0 2 0 0 0 2 

4 
% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 

Outros servidores 
n 0 0 0 2 0 1 

3 
% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 

Total 
n 20 11 1 14 5 9 

60 
% 33,3% 18,3% 1,7% 23,3% 8,3% 15,0% 
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Tabela 5 – Distribuição dos cargos em relação às atividades concomitantes 

 

Atividades concomitantes 

Total 
Uma Duas Três 

Quatro ou 

mais 

Cargo 

Analista de 

Informática 

n 0 4 4 23 
31 

% 0,0% 12,9% 12,9% 74,2% 

Técnico em 

Informática 

n 2 2 0 18 
22 

% 9,1% 9,1% 0,0% 81,8% 

Técnico em 

Assuntos 

Universitários 

n 0 0 2 2 

4 
% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 

Outros servidores 
n 0 1 0 2 

3 
% 0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 

Total 
n 2 7 6 45 

60 
% 3,3% 11,7% 10,0% 75,0% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 5 mostra a distribuição dos cargos com relação às atividades 

concomitantes. A maioria possui quatro ou mais atividades concomitantes (75%), sendo 

que os cargos de Técnico em Informática (81,8%) e Analista de Informática (74,2%) 

são os que mais acumulam atividades. 

Concluída a etapa da análise dos dados sociodemográficos e ocupacionais, 

avaliou-se o nível de hardiness da população objeto do estudo, a fim de satisfazer o 

primeiro objetivo específico. 

O nível de hardiness foi obtido por meio da aplicação da Escala de Hardiness 

(EH). Para analisar os dados obtidos foi efetuada a soma dos escores de cada item dos 

domínios, a fim de se obter a média de cada um (SERRANO; BIANCHI, 2013; 

BOLZAN, 2012). Entretanto, antes de efetuar a soma dos escores de cada item dos 

domínios foi necessário reverter os valores de alguns deles. Os itens 3, 4, 5, 6, 8, 13, 16, 

18, 19, 20, 22, 23, 25, 28 e 30 foram invertidos de acordo com o valor do escore: 0 = 3, 

1 = 2, 2 = 1 e 3 = 0 (SERRANO, 2009). 

Após o término dos procedimentos mencionados acima, se obteve a pontuação 

da escala. Ela pode variar entre zero e 90 para a composição total da escala; e entre zero 

e 30 para os domínios, sendo que o nível de hardiness classifica-se em: baixo se 

percentil < 25%, moderado entre 25% e 75% e alto se percentil > 75% (SERRANO; 

BIANCHI, 2013). 
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Tabela 6 – Médias, DP e CV dos domínios do Hardiness 

DOMÍNIOS Média DP CV (%) 

Compromisso 20,80 3,44 16,56 

Controle 20,75 2,97 14,30 

Desafio 15,22 3,35 22,02 

Média Total (intervalo 0 – 90) 56,77   

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 6 apresenta as médias, o desvio padrão (DP) e o coeficiente de 

variação (CV). Assim, os resultados foram os seguintes: 

 Compromisso: média = 20,80 pontos; DP ± 3,44 e CV = 16,56%. 

 Controle: média = 20,75 pontos; DP ± 2,97 e CV = 14,30%. 

 Desafio: média = 15,22 pontos; DP ± 3,35 e CV = 22,02%. 

 Total da escala: média = 56,77 pontos. 

 

Gráfico 1 – Comparativo dos domínios do Hardiness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O Gráfico 1 apresenta as médias, DP e CV considerando as médias dos pontos 

para cada domínio. A maior média foi no domínio Compromisso e a menor no domínio 

Desafio. O CV do Compromisso (16,56%) e do Controle (14,30%) apresentou menor 

variação em relação ao do Desafio (22,02%). O DP dos domínios se apresentou com 

valores semelhantes. O domínio Desafio apresentou a menor média e o maior CV. 
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Quanto ao nível de hardiness, os resultados encontrados foram: Compromisso 

(69,33%); Controle (69,17%); Desafio (50,73%) para os domínios, e para a composição 

total da escala (63,07%). Isso significa que, em todos os casos, o nível de hardiness se 

mostrou moderado. 

Posteriormente à investigação do nível de hardiness, avaliou-se o nível de 

QVT da população objeto do estudo, a fim de satisfazer o segundo objetivo específico. 

A percepção dos respondentes a respeito da QVT foi obtida por meio da aplicação do 

Modelo BPSO-SP desenvolvido por Andrade (2016). 

Para auferir os resultados foram utilizadas três formas: 

a) No primeiro momento foi estratificada cada assertiva, por aspecto, de acordo 

com a frequência de marcação de cada item da escala. No segundo momento foi feita a 

contagem dos itens que representavam a percepção em relação à QVT, bem como suas 

respectivas porcentagens; 

b) Estratificação da média de cada aspecto e; 

c) Por meio de palavras que expressam a QVT. 

 

Para a primeira forma de apresentação, os resultados foram auferidos conforme 

Andrade (2016). A autora apresentou os níveis de satisfação e insatisfação com a QVT 

de servidores públicos baseada nos aspectos biopsicossociais e organizacionais do 

modelo BPSO-96 de Limongi França (LIMONGI-FRANÇA, 1996), a partir da análise 

de frequências. Assim, as respostas foram distribuídas conforme a frequência de 

marcação em cada item da escala, por assertiva e em cada aspecto. 

As tabelas nomeadas como Tabela 7, Tabela 8, Tabela 9 e Tabela 10 

representam as frequências de marcação de cada escala. Foram destacadas as escalas 

que fizeram parte da composição para determinar a percepção da QVT. 

A fim de representar a opção “A ação não existe na Instituição ou Não se 

Aplica” foi utilizado o item zero na escala. Contudo, no Modelo BPSO-SP, esse item é 

representado por NT e não faz parte da escala. Para este estudo optou-se em usar dessa 

forma para houvesse compatibilidade com a ferramenta utilizada na coleta de dados. 

Entretanto, não houve influência nos resultados, pois esse item não foi considerado. 
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Tabela 7 – BPSO-SP (Aspectos Biológicos) – Frequências 

Assertivas 0 1 2 3 4 5 6 7 

1.1 Palestras e eventos que promovam a saúde no trabalho. 9 3 3 11 15 16 2 1 

1.2 Ações que promovam o controle dos riscos 

ergonômicos e ambientais. 
12 7 6 17 9 8 1 0 

1.3 Atendimento aos problemas de saúde do servidor. 9 6 5 12 13 14 1 0 

1.4 Oportunidade de realizar ginástica laboral. 17 1 4 3 10 13 7 5 

1.5 Aquisição de plano de saúde pela Instituição. 25 8 6 6 6 6 1 2 

1.6 Refeitório/restaurante no ambiente de trabalho. 19 6 6 6 3 12 3 5 

1.7 O estado geral de saúde dos colegas e superiores. 1 0 5 5 21 22 5 1 

1.8 Convênios com academias e farmácias. 25 9 3 7 10 6 0 0 

1.9 Ambulatório multiprofissional. 22 5 2 6 16 7 1 1 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 7 mostra que as assertivas “1.5 Aquisição de plano de saúde pela 

Instituição”, “1.8 Convênios com academias e farmácias” e “1.9 Ambulatório 

multiprofissional” foram escolhidas, cada uma delas, por mais de um terço dos 

respondentes como “A ação não existe na Instituição ou Não se Aplica”. A assertiva 

“1.7 O estado geral de saúde dos colegas e superiores” foi escolhida por mais de um 

terço dos respondentes, como sendo “Neutro”. 

 

Tabela 8 – BPSO-SP (Aspectos Psicológicos) – Frequências 

Assertivas 0 1 2 3 4 5 6 7 

2.1 Critérios para processos de contratação e de 

comissionamento. 
5 9 7 17 13 9 0 0 

2.2 Forma de avaliação do desempenho do meu trabalho. 2 8 4 8 9 26 2 1 

2.3 Clima de companheirismo entre as pessoas. 2 4 1 9 4 28 12 0 

2.4 Práticas de ações de espiritualidade no local de 

trabalho. 
22 4 1 6 21 4 1 1 

2.5 Salário adequado ao trabalho realizado. 1 6 1 15 5 23 6 3 

2.6 Ausência de interferência na vida pessoal (não levar 

trabalho para casa). 
3 4 3 5 7 28 6 4 

2.7 Segurança no emprego (estabilidade). 2 1 2 3 1 22 15 14 

2.8 Horário de trabalho adequado. 0 2 0 8 3 25 17 5 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A Tabela 8 mostra que a assertiva “2.4 Práticas de ações de espiritualidade no 

local de trabalho” foi escolhida por mais de um terço dos respondentes como “A ação 

não existe na Instituição ou Não se Aplica” e também como “Neutro”. 

 

Tabela 9 – BPSO-SP (Aspectos Sociais) – Frequências 

Assertivas 0 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 Oportunidade para distração (futebol, lazer, eventos 

culturais, hobbies, etc.). 
17 4 2 8 14 13 1 1 

3.2 Atendimento aos filhos (creche, escola, plano de 

saúde). 
23 7 5 6 11 4 1 3 

3.3 Financiamento para cursos externos (faculdade, inglês, 

cursos técnicos, profissionalizantes, etc.). 
15 10 6 11 10 7 0 1 

3.4 Eventos de confraternização entre os servidores (por 

exemplo: festa de final de ano, aniversários, cafés). 
3 8 4 7 16 17 4 1 

3.5 Possibilidade interação entre a família e a instituição 

que trabalha. 
13 3 5 8 23 7 1 0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 9 mostra que a assertiva “3.1 Oportunidade para distração (futebol, 

lazer, eventos culturais, hobbies, etc.)” foi escolhida por mais de um terço dos 

respondentes como “A ação não existe na Instituição ou Não se Aplica”. A assertiva 

“3.5 Possibilidade interação entre a família e a instituição que trabalha” foi escolhida 

por mais de um terço dos respondentes, como sendo “Neutro”. 

 

Tabela 10 – BPSO-SP (Aspectos Organizacionais) – Frequências 

Assertivas 0 1 2 3 4 5 6 7 

4.1 Imagem que os funcionários têm da instituição. 1 2 8 18 8 20 3 0 

4.2 Oportunidade de treinamento e de desenvolvimento 

profissional. 
6 5 8 12 6 19 3 1 

4.3 Melhorias nos processos de trabalho. 4 6 8 18 8 13 3 0 

4.4 Uso de novas tecnologias. 2 7 6 14 9 19 2 1 

4.5 Oportunidade de participar de processos de tomada de 

decisão. 
6 3 6 7 15 18 4 1 

4.6 Qualidade dos procedimentos administrativos visando a 

redução da burocracia. 
4 7 10 19 10 8 2 0 

4.7 Ações de valorização do servidor. 4 7 8 21 11 8 1 0 

4.8 Plano de cargos, carreiras e salários. 1 5 4 21 11 17 0 1 
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4.9 SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho. 
19 4 4 7 16 6 4 0 

4.10 Aspecto social do trabalho desenvolvido. 4 3 2 9 23 18 1 0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 10 mostra que a assertiva “4.10 Aspecto social do trabalho 

desenvolvido” foi escolhida por mais de um terço dos respondentes, como sendo 

“Neutro”. Também é possível observar que, em relação aos outros aspectos, não houve 

grande concentração de respostas nos itens “A ação não existe na Instituição ou Não se 

Aplica” e/ou “Neutro”. Possivelmente, por se tratar dos Aspectos Organizacionais, os 

respondentes tiveram percepções semelhantes. Já nos outros, os respondentes tinham 

uma visão mais individualizada. 

A partir das frequências foi realizada a soma das escalas da seguinte forma: de 

1 a 3 representam a tendência de grau de insatisfação com relação à assertiva; de 5 a 7 

representam a tendência de grau de satisfação. As porcentagens auferidas referem-se 

apenas às frequências somadas conforme supracitado. 

 

Tabela 11 – BPSO-SP (Aspectos Biológicos) 

Assertivas GI (n) GS (n) GI (%) GS (%) 

1.1 Palestras e eventos que promovam a saúde no trabalho. 17 19 47,22 52,78 

1.2 Ações que promovam o controle dos riscos 

ergonômicos e ambientais. 
30 9 76,92 23,08 

1.3 Atendimento aos problemas de saúde do servidor. 23 15 60,53 39,47 

1.4 Oportunidade de realizar ginástica laboral. 8 25 24,24 75,76 

1.5 Aquisição de plano de saúde pela Instituição. 20 9 68,97 31,03 

1.6 Refeitório/restaurante no ambiente de trabalho. 18 20 47,37 52,63 

1.7 O estado geral de saúde dos colegas e superiores. 10 28 26,32 73,68 

1.8 Convênios com academias e farmácias. 19 6 76,00 24,00 

1.9 Ambulatório multiprofissional. 13 9 59,09 40,91 

MÉDIA 17,55 15,55 54,07 45,93 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A Tabela 11 apresenta a distribuição do Grau de Insatisfação (GI) e do Grau de 

Satisfação (GS) com relação aos Aspectos Biológicos. As assertivas “1.2 Ações que 

promovam o controle dos riscos ergonômicos e ambientais” e “1.8 Convênios com 

academias e farmácias” representam, respectivamente, 76,92% e 76% como as maiores 

tendências de grau de insatisfação. As assertivas “1.4 Oportunidade de realizar ginástica 

laboral” e “1.7 O estado geral de saúde dos colegas e superiores” representam, 

respectivamente, 75,76% e 73,68% como as maiores tendências de grau de satisfação. 

 

Tabela 12 – BPSO-SP (Aspectos Psicológicos) 

Assertivas GI (n) GS (n) GI (%) GS (%) 

2.1 Critérios para processos de contratação e de 

comissionamento. 
33 9 78,57 21,43 

2.2 Forma de avaliação do desempenho do meu trabalho. 20 29 40,82 59,18 

2.3 Clima de companheirismo entre as pessoas. 14 40 25,93 74,07 

2.4 Práticas de ações de espiritualidade no local de 

trabalho. 
11 6 64,71 35,29 

2.5 Salário adequado ao trabalho realizado. 
22 32 40,74 59,26 

2.6 Ausência de interferência na vida pessoal (não levar 

trabalho para casa). 
12 38 24,00 76,00 

2.7 Segurança no emprego (estabilidade). 6 51 10,53 89,47 

2.8 Horário de trabalho adequado. 10 47 17,54 82,46 

MÉDIA 16 31,5 37,85 62,15 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 12 apresenta a distribuição do GI e do GS com relação aos Aspectos 

Psicológicos. As assertivas “2.1 Critérios para processos de contratação e de 

comissionamento” e “2.4 Práticas de ações de espiritualidade no local de trabalho” 

representam, respectivamente, 78,57% e 64,71% como as maiores tendências de grau de 

insatisfação. As assertivas “2.7 Segurança no emprego (estabilidade)” e “2.8 Horário de 

trabalho adequado” representam, respectivamente, 89,47% e 82,46% como as maiores 

tendências de grau de satisfação. 
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Tabela 13 – BPSO-SP (Aspectos Sociais) 

Assertivas GI (n) GS (n) GI (%) GS (%) 

3.1 Oportunidade para distração (futebol, lazer, eventos 

culturais, hobbies, etc.). 
14 15 48,28 51,72 

3.2 Atendimento aos filhos (creche, escola, plano de 

saúde). 
18 8 69,23 30,77 

3.3 Financiamento para cursos externos (faculdade, inglês, 

cursos técnicos, profissionalizantes, etc.). 
27 8 77,14 22,86 

3.4 Eventos de confraternização entre os servidores (por 

exemplo: festa de final de ano, aniversários, cafés). 
19 22 46,34 53,66 

3.5 Possibilidade interação entre a família e a instituição 

que trabalha. 
16 8 66,67 33,33 

MÉDIA 18,8 12,2 61,53 38,47 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 13 apresenta a distribuição do GI e do GS com relação aos Aspectos 

Sociais. As assertivas “3.3 Financiamento para cursos externos (faculdade, inglês, 

cursos técnicos, profissionalizantes, etc.)” e “3.2 Atendimento aos filhos (creche, escola, 

plano de saúde)” representam, respectivamente, 77,14% e 69,23% como as maiores 

tendências de grau de insatisfação. 

As assertivas “3.4 Eventos de confraternização entre os servidores (por 

exemplo: festa de final de ano, aniversários, cafés)” e “3.1 Oportunidade para distração 

(futebol, lazer, eventos culturais, hobbies, etc.)” representam, respectivamente, 53,66% 

e 51,72% como as maiores tendências de grau de satisfação. 

 

Tabela 14 - BPSO-SP (Aspectos Organizacionais) 

Assertivas GI (n) GS (n) GI (%) GS (%) 

4.1 Imagem que os funcionários têm da instituição. 28 23 54,90 45,10 

4.2 Oportunidade de treinamento e de desenvolvimento 

profissional. 
25 23 52,08 47,92 

4.3 Melhorias nos processos de trabalho. 32 16 66,67 33,33 

4.4 Uso de novas tecnologias. 27 22 55,10 44,90 

4.5 Oportunidade de participar de processos de tomada de 

decisão. 
16 23 41,03 58,97 
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4.6 Qualidade dos procedimentos administrativos visando a 

redução da burocracia. 
36 10 78,26 21,74 

4.7 Ações de valorização do servidor. 36 9 80,00 20,00 

4.8 Plano de cargos, carreiras e salários. 30 18 62,50 37,50 

4.9 SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho. 
15 10 60,00 40,00 

4.10 Aspecto social do trabalho desenvolvido. 14 19 42,42 57,58 

MÉDIA 25,9 17,3 59,30 40,70 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 14 apresenta a distribuição do GI e do GS com relação aos Aspectos 

Organizacionais. As assertivas “4.7 Ações de valorização do servidor” e “4.6 Qualidade 

dos procedimentos administrativos visando à redução da burocracia” representam, 

respectivamente, 80% e 78,26% como as maiores tendências de grau de insatisfação. 

As assertivas “4.5 Oportunidade de participar de processos de tomada de 

decisão” e “4.10 Aspecto social do trabalho desenvolvido” representam, 

respectivamente, 53,66% e 51,72% como as maiores tendências de grau de satisfação. 

 

Tabela 15 – Média da Percepção Geral de QVT de acordo com o BPSO-SP 

Aspectos GI (%) GS (%) 

Biológicos 54,07 45,93 

Psicológicos 37,85 62,15 

Sociais 61,53 38,47 

Organizacionais 59,30 40,70 

MÉDIA 53,19 46,81 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 15 mostra que os Aspectos Sociais representam uma tendência maior 

de insatisfação (61,53%). Já os Aspectos Psicológicos representam uma tendência maior 

de satisfação. Entretanto a Percepção Geral da QVT tende a ser insatisfatória (53,19%). 
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A segunda forma de apresentação foi dividida em duas partes: na primeira, as 

médias auferidas foram consideradas com o ponto neutro e a segunda, da mesma forma, 

contudo sem considerar o ponto neutro. 

 

Tabela 16 – Médias com e sem ponto neutro do Modelo BPSO-SP 

DIMENSÕES 
Intervalo 1 – 7 (com ponto neutro) Intervalo 1 – 7 (sem ponto neutro) 

Média DP CV Média DP CV 

Aspectos Biológicos 3,733 0,892 23,88 3,619 1,158 32,01 

Aspectos Psicológicos 4,346 0,867 19,94 4,421 0,982 22,22 

Aspectos Sociais 3,521 1,082 30,75 3,382 1,515 44,80 

Aspectos Organizacionais 3,603 0,821 22,78 3,542 0,997 28,16 

Média Geral 3,800   3,741   

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 16 mostra as médias das escalas com as marcações dos respondentes. 

A primeira parte mostra as médias, os DP e os CV de cada um dos aspectos incluindo o 

ponto neutro (valor quatro) e a segunda parte mostra sem o ponto neutro. Para todos os 

casos o valor zero (não se aplica) não foi considerado. 

Para os Aspectos Biológicos considerando os intervalos com ponto neutro: 

média = 3,733; DP ± 0,892 e CV = 23,88%. Considerando os intervalos sem ponto 

neutro: média = 3,619; DP ± 1,158 e CV = 32,01%. 

Para os Aspectos Psicológicos considerando os intervalos com ponto neutro: 

média = 4,346; DP ± 0,867 e CV = 19,94%. Considerando os intervalos sem ponto 

neutro: média = 4,421; DP ± 0,982 e CV = 22,22%. 

Para os Aspectos Sociais considerando os intervalos com ponto neutro: média 

= 3,521; DP ± 1,082; CV = 30,75%. Considerando os intervalos sem ponto neutro: 

média = 3,382; DP ±1,515 e CV = 44,80%. 

Para os Aspectos Organizacionais considerando os intervalos com ponto 

neutro: média = 3,603; DP ± 0,821 e CV = 22,78%. Considerando os intervalos sem 

ponto neutro: média = 3,542; DP ± 0,997 e CV = 28,16%. 
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Gráfico 2 – BPSO-SP e as médias 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O Gráfico 2 representa as médias com e sem ponto neutro, onde se observa 

com mais clareza as diferenças entre as médias, de acordo com cada aspecto. Assim, os 

resultados mostraram que as médias entre os aspectos levando em consideração os 

intervalos com e sem ponto neutro, não houve grande variação. Entretanto, quando se 

comparou o CV, seguindo o mesmo critério das médias, notou-se que há variação 

maior. Dessa forma, os resultaram indicaram que a retirada do ponto neutro tornou o 

conjunto de dados mais heterogêneo, ao passo que, com o ponto neutro mais 

homogêneo.  

A média geral considerando com ou sem ponto neutro mostra pouca variação. 

Entretanto, quando se considera com ponto neutro, há tendência de neutralidade quanto 

ao grau de percepção de QVT. Já sem considerar o ponto neutro, há tendência de 

insatisfação com relação ao grau de percepção de QVT. 

A terceira forma de buscar a percepção da QVT foi tentar descobrir quais 

palavras que mais expressavam a QVT na opinião dos respondentes. 
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Tabela 17 – Palavras que expressam QVT 

Palavras Que Expressam QVT 1ª 2ª 3ª Total % 

Reconhecimento 16 16 9 41 68,33 

Valorização 23 7 8 38 63,33 

Saúde 31 2 3 36 60,00 

Motivação 21 8 6 35 58,33 

Companheirismo 21 10 3 34 56,67 

Responsabilidade 21 5 8 34 56,67 

Realização Pessoal 18 11 4 33 55,00 

Credibilidade 20 7 5 32 53,33 

Harmonia 15 8 7 30 50,00 

Justiça 20 5 4 29 48,33 

Segurança 15 9 4 28 46,67 

Humanismo 11 8 6 25 41,67 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Todas as palavras descritas na Tabela 17 constavam no questionário como 

opções para que o respondente escolhesse as três palavras que melhor expressassem a 

QVT em uma ordem de importância, sendo: 1ª = mais importante; 2ª = segunda mais 

importante; 3ª = terceira mais importante. Assim, as três palavras mais escolhidas na 

amostra foram: Reconhecimento (68,33%), Valorização (63,33%) e Saúde (60%). 

Também é possível notar que as palavras Justiça (48,33%), Segurança (46,67%) e 

Humanismo (41,67%) expressam pouco a QVT nessa amostra. 

 

Quadro 8: Categorização das palavras-chave sobre QVT dos servidores públicos 

Categorização Palavras citadas 

Aspectos Biológicos Saúde. 

Aspectos Psicológicos Motivação, Realização Pessoal, Reconhecimento, 

Valorização, Humanismo. 

Aspectos Sociais Companheirismo, Segurança, Harmonia. 

Aspectos Organizacionais Credibilidade 

Fonte: Andrade (2016, p.106) 

 

O Quadro 8 mostra a relação das palavras que expressam QVT com os 

aspectos do Modelo BPSO-SP. Na opinião dos respondentes da amostra, os Aspectos 

Psicológicos são os mais relevantes, seguido dos Aspectos Biológicos. 
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Concluída a etapa da análise em relação à percepção da QVT, o próximo passo 

foi verificar se há uma relação entre o hardiness e a percepção da QVT, com o 

propósito de satisfazer o terceiro e quarto objetivos específicos. 

Com o intuito de atender o terceiro objetivo especifico foi realizado a 

correlação entre os domínios do hardiness e as dimensões do Modelo BPSO-SP. 

Para realizar as correlações, antes foi preciso realizar o teste da normalidade 

dos dados. Esses testes avaliam se o conjunto de dados de uma determinada variável 

atende ou não a distribuição normal: caso o conjunto atenda a normalidade é chamado 

de simétrico; caso contrário, assimétrico (FIELD, 2009). 

A Figura 4 mostra que os domínios da EH e os aspectos do Modelo BPSO-SP 

atenderam a distribuição normal, conforme mostram os histogramas. 

Figura 4 – Histogramas dos domínios de EH e dos aspectos da BPSO-SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A verificação dos resultados desse teste é importante para determinar qual 

coeficiente deve ser usado para fazer a análise de correlação: Coeficiente de Correlação 

de Pearson, para dados simétricos ou Coeficiente de Correlação de Spearman para 

dados assimétricos (FIELD, 2009). Assim, como todas as variáveis apresentaram 

distribuição normal foi utilizado o método Coeficiente de Correlação de Pearson para 

fazer as correlações. 

 

Tabela 18 – Correlação de Pearson para os domínios/dimensões 

DOMÍNIOS/DIMENSÕES B P S O C CT D 

B 

Pearson (r) 1 0,529** 0,504** 0,483** 0,266* 0,169 0,081 

Sig. (2 extremidades)  0,000 0,000 0,000 0,040 0,198 0,539 

N  60 58 59 60 60 60 

P 

Pearson (r)  1 0,454** 0,585** 0,350** 0,258* 0,022 

Sig. (2 extremidades)   0,000 0,000 0,006 0,047 0,865 

N   58 59 60 60 60 

S 

Pearson (r)   1 0,627** 0,172 0,325* 0,138 

Sig. (2 extremidades)    0,000 0,197 0,013 0,301 

N    58 58 58 58 

O 

Pearson (r)    1 0,204 0,002 -0,017 

Sig. (2 extremidades)     0,122 0,985 0,899 

N     59 59 59 

C 

Pearson (r)     1 0,536** 0,245 

Sig. (2 extremidades)      0,000 0,059 

N      60 60 

CT 

Pearson (r)      1 0,389** 

Sig. (2 extremidades)       0,002 

N       60 

D 

Pearson (r)       1 

Sig. (2 extremidades)        

N        

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os resultados apresentados na Tabela 18 mostram as correlações entre os 

domínios da EH com os aspectos do Modelo BPSO-SP. Para melhor apresentação das 

informações, os domínios ficaram assim dispostos: Compromisso (C), Controle (CT) e 
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Desafio (D); e os aspectos: Aspectos Biológicos (B), Aspectos Psicológicos (P), 

Aspectos Sociais (S) e Aspectos Organizacionais (O); 

De acordo com Dancey e Reidy (2013) a força de um relacionamento linear é 

medida pelo coeficiente de correlação, representado pela letra r, que pode variar entre -1 

e +1. Os autores explicam que +1 = relacionamento positivo perfeito e -1 = 

relacionamento negativo perfeito. Ainda de acordo com os autores, quando r apresenta 

valores positivos são diretamente relacionados e quando negativos são inversamente 

relacionados. A Figura 6 apresenta os vários graus dos coeficientes de correlação. 

 

Figura 5 – Ilustração da intensidade do relacionamento de coeficientes de correlação positivos e negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DANCEY; REIDY (2013, p. 187). 

 

Considerando a correlação dos aspectos do Modelo BPSO-SP, elas são 

positivas, significativas e de relacionamento moderado. Já nos domínios da EH há 

algumas diferenças. Entre C e CT as correlações são positivas, significantes e 

relacionamento moderado; entre C e D as correlações são positivas, não significantes e 

relacionamento fraco; entre CT e D são positivas, significantes e relacionamento fraco. 

Agora, considerando os domínios e as dimensões entre os instrumentos nos 

quais houve significância, as correlações foram positivas e de relacionamento fraco. As 

ocorrências foram entre B e C; entre P e C, entre P e CT e entre S e CT. É possível 
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observar que P (Modelo BPSO-SP) se correlacionou com mais de uma dimensão da EH: 

C e CT. 

 

Gráfico 3 – Dispersão dos Aspectos Biológicos com o domínio Compromisso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O Gráfico 3 mostrou que a correlação é positiva porque à medida que os 

valores dos Aspectos Biológicos aumentam, os do domínio Compromisso acompanham. 

A relação pode ser considerada fraca porque os pontos não formam uma reta. Ao elevar 

ao quadrado o coeficiente de correlação (r) de 0,266 tem-se um coeficiente de 

determinação (r²) de 0,071. Isso indica que apenas 7,1% de variância de uma variável 

pode explicar a variância da outra. 
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Gráfico 4 – Dispersão dos Aspectos Psicológicos com o domínio Compromisso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O Gráfico 4 mostrou que a correlação é positiva porque à medida que os 

valores dos Aspectos Psicológicos aumentam os do domínio Compromisso 

acompanham. A relação pode ser considerada fraca porque os pontos não formam uma 

reta. Ao elevar ao quadrado o coeficiente de correlação (r) de 0,350 tem-se um 

coeficiente de determinação (r²) de 0,1225. Isso indica que apenas 12,25% de variância 

de uma variável pode explicar a variância da outra. 
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Gráfico 5 – Dispersão dos Aspectos Psicológicos com o domínio Controle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O Gráfico 5 mostrou que a correlação é positiva porque à medida que os 

valores dos Aspectos Psicológicos aumentam os do domínio Controle acompanham. A 

relação pode ser considerada fraca porque os pontos não formam uma reta. Ao elevar ao 

quadrado o coeficiente de correlação (r) de 0,258 tem-se um coeficiente de 

determinação (r²) de 0,0665. Isso indica que apenas 6,65% de variância de uma variável 

pode explicar a variância da outra. 
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Gráfico 6 – Dispersão dos Aspectos Sociais com o domínio Controle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O Gráfico 6 mostrou que a correlação é positiva porque à medida que os 

valores dos Aspectos Sociais aumentam os do domínio Controle acompanham. A 

relação pode ser considerada fraca porque os pontos não formam uma reta. Ao elevar ao 

quadrado o coeficiente de correlação (r) de 0,325 tem-se um coeficiente de 

determinação (r²) de 0,1056. Isso indica que apenas 10,56% de variância de uma 

variável pode explicar a variância da outra. 

Dessa forma, os resultados da análise de correlação demonstraram que, mesmo 

onde houve correlação, não foi suficiente para afirmar que há relação entre o hardiness 

e a percepção da QVT. 

Concluída a análise de correlação entre os domínios do hardiness e a percepção 

da QVT, a próxima etapa foi verificar a intensidade do hardiness e do grau de QVT 

entre os indivíduos, a fim de atender ao quarto objetivo específico. 

Para tanto, os resultados foram obtidos por meio da Análise de Cluster. A 

Análise de Cluster é um grupo de técnicas multivariadas cujo principal objetivo é 

agrupar objetos a partir de suas características, sendo apropriada ao pesquisador que 

procura representar um conjunto de casos a partir de um número menor de grupos 

(HAIR JUNIOR et al., 2007). 
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Para essa pesquisa, os resultados foram auferidos por meio da análise de 

agrupamento hierárquico, por casos, com o método de Ward e medição do intervalo 

pela distância euclidiana quadrada. 

Incialmente aplicou-se a técnica aos domínios do hardiness, Compromisso, 

Controle e Desafio, onde se obteve o dendrograma da Figura 6, que indica quantos 

agrupamentos existem na amostra considerando que a linha de corte esteja posicionada 

acima da coluna 15. 

 

Figura 6 – Dendrograma usando a ligação de Ward 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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O dendrograma apresentou dois agrupamentos que foram representados no 

Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Agrupamento dos domínios do hardiness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Gráfico 7 tem-se os Grupos 1 e 2. No Grupo 1 encontram-se os indivíduos 

que obtiveram as maiores médias nos domínios Compromisso, Controle e Desafio. Já o 

Grupo 2 são aqueles que obtiveram as menores médias. A Tabela 19 apresentou as 

médias por grupo. 

 

Tabela 19 – Médias dos grupos dos domínios do hardiness 

Domínios Médias do Grupo 1 

n=29 (48,3%) 

Médias do Grupo 2 

n=31 (51,7%) 

Compromisso 2,30 1,87 

Controle 2,24 1,92 

Desafio 1,77 1,29 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Para uma verificação mais analítica foi realizado o Teste t para amostras 

independentes. Field (2009) explica que esse teste é usado quando existem duas 

condições experimentais e diferentes participantes foram designados para cada 

condição. No caso desse estudo, ele é apropriado porque os dois grupos formados 

possuem respondentes das sete universidades e foi utilizado tanto para os domínios do 

hardiness quanto para as dimensões do Modelo BPSO-SP. 

Desse modo, verificando mais analiticamente as diferenças entre as médias, a 

partir do Teste t para amostras independentes, constou-se que as médias dos três 

domínios do hardiness são estatisticamente diferentes, considerando o nível de 

significância de 0,05 (95%). 

Os indivíduos do Grupo 1 tendem a considerar as afirmações referentes aos 

domínios do hardiness como tendendo ao quase tudo verdadeiro, mas acima do ponto 2 

na escala. Os do Grupo 2, nos domínios Compromisso e Controle tendem ao quase tudo 

verdadeiro, mas abaixo do ponto 2 na escala e, o domínio Desafio tende à um pouco 

verdadeiro. 

Considerando os dois agrupamentos identificados no hardiness buscou-se 

identificar se nestes agrupamentos as dimensões do Modelo BPSO-SP também estariam 

distribuídos entre os dois agrupamentos com distinção entre as médias. O Gráfico 8 

apresentou a composição. 
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Gráfico 8 – Agrupamento das dimensões do BPSO-SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No Gráfico 8 tem-se a representação dos dois grupos. No Grupo 1 encontram-

se os indivíduos que obtiveram as maiores médias nas dimensões Biológicas, 

Psicológicas, Sociais e Organizacionais. Já o Grupo 2 são aqueles que obtiveram as 

menores médias. A Tabela 20 mostrou as médias entre os grupos. 

 

Tabela 20 – Médias dos grupos das dimensões do Modelo BPSO-SP 

Dimensões Médias do Grupo 1 

n=29 (48,3%) 

Médias do Grupo 2 

n=31 (51,7%) 

B – Biológicas 3,91 3,59 

P - Psicológicas 4,53 4,15 

S – Sociais 3,79 3,25 

O – Organizacionais 3,80 3,38 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A partir desses resultados, tanto os indivíduos do Grupo 1 como os do Grupo 2 

tendem a estarem indiferentes com relação à percepção da QVT nos aspectos 

Biológicos, Psicológicos, Sociais e Organizacionais. 

Verificando mais analiticamente as diferenças entre as médias, a partir do Teste 

t para amostras independentes, constou-se que as médias das quatro dimensões do 

Modelo BPSO-SP não são estatisticamente diferentes, considerando nível de 

significância de 0,05 (95%). Sendo assim, não existem diferenças entre cada uma das 

dimensões entre os dois grupos. 

Dessa maneira, pelo Teste t para amostras independentes verificou-se que 

houve significância nos domínios do hardiness, mas não houve significância nas 

dimensões do Modelo BPSO-SP, assim, apesar das médias serem graficamente 

parecidas não se pode afirmar que há relação entre o hardiness e a percepção da QVT. 

 

 

4.2  Discussão dos resultados 

 

Os resultados obtidos no estudo mostraram a predominância do gênero 

masculino, entre os profissionais que atuam na área de TI, o que corrobora com os 

estudos de Shih et al. (2014), Shropshire e Kadlec (2012), Calisir, Gumussoy, Iskin 

(2010) e Dhar e Dhar (2010). Considerando que as profissões de TI não envolvem 

distinção de gênero, a procura de pessoas do gênero feminino para atuar nessa área é 

baixa, de acordo com os estudos supracitados e também reforçados por esta pesquisa, as 

quais representam 16,7% da amostra. 

O preconceito e a conciliação com a vida pessoal podem ser explicações para 

esse fenômeno (TOZETTO, 2011). Tozetto (2011) explica que, a atuação do gênero 

feminino não é vista com bons olhos em áreas técnicas e o surgimento de outras 

carreiras que facilitam a conciliação com a vida pessoal são motivos pela baixa procura 

pela área de TI, afinal uma das características dos profissionais dessa área é estar sujeito 

a trabalhar sem horários específicos (SERVINO, 2010). Portanto, esse conjunto de 

fatores pode levar ao desinteresse do gênero feminino em seguir carreira nessa 

profissão. Por outro lado, o prejuízo quanto à conciliação com a vida pessoal não é 

exclusivo do gênero feminino, mas também do masculino. O presente estudo mostrou 

que nos Aspectos Sociais, a média em relação à tendência em estar insatisfeito com a 

QVT ficou em 61,53%. 
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Quanto ao cargo e a escolaridade completa observou-se que a maioria possui 

pós-graduação (Especialização ou Mestrado). No caso das universidades estaduais 

paranaenses há incentivos previstos no PCCS para os agentes universitários que 

buscarem aperfeiçoamento (PARANÁ, 1997, 2006, 2012; PRIMAK et al., 2014). Entre 

os benefícios oferecidos se encontram a oportunidade de desenvolvimento na carreira, 

segurança no emprego e incentivos salariais. Esse conjunto de benefícios pode 

representar satisfação quanto à QVT. A presente pesquisa mostra que 59,26% dos 

respondentes tendem ao grau de satisfação com a QVT quanto à adequação do salário 

ao trabalho realizado e 89,47% dos respondentes também tendem a estarem satisfeitos 

com a QVT. De acordo com Walton (1973), a compensação justa e adequada e a 

oportunidade de desenvolvimento na carreira e segurança no emprego são fatores que 

indicam a QVT. Segundo Amorim (2011), nos estudos que focam a realidade brasileira, 

o oferecimento de vantagens aumenta a QVT. Assim sendo, os profissionais da área de 

TI das universidades parecem estar satisfeitos com a QVT proporcionada por esses 

benefícios. 

Entretanto, a pós-graduação não é um requisito para incentivo salarial para os 

Agentes Universitários de Nível Médio, categoria a qual pertence o Técnico em 

Informática. Os resultados mostraram que 68,2% deles possuem o nível de 

especialização e 4,5% possuem o nível de mestrado. Assim, os profissionais que 

integram essa categoria mostram indícios de possuir características de hardiness. De 

acordo com Mallar e Capitão (2004), Bartone (2006) e Silva et al. (2014;2013), esses 

indivíduos a demonstram por tornar o aperfeiçoamento (profissional ou pessoal) como 

algo relevante no seu ambiente e parecem acreditar no valor de si mesmo, características 

do domínio Compromisso. O desenvolvimento de características do domínio Controle 

reside no fato de que esses profissionais parecem ter a percepção de que uma 

experiência inesperada (como por exemplo, não haver mudança na lei que incluam esse 

nível de escolaridade) os afete. Já no desenvolvimento de características do domínio 

Desafio, algumas explicações podem ser: o aperfeiçoamento profissional, perspectivas 

de mudança na lei que incluam esse nível de escolaridade como fator de incentivo 

salarial, mudança de carreira e a facilidade de acesso a estes cursos por estarem dentro 

de uma universidade. Essas expectativas podem criar nesses profissionais a 

oportunidade de crescimento pessoal, de viverem novas experiências. Dessa forma, 

esses trabalhadores parecem experimentar menos estresse, em relação a esse quesito. 
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Quanto ao cargo e a ocupação principal os resultados mostraram que a maioria 

dos Analistas de Informática trabalha com o desenvolvimento de sistemas. De acordo 

com Seti (2007), essa atribuição pode ser tanto do Analista de Informática quanto do 

Técnico em Informática. 

Merlo et al. (2003) afirmam que a ocupação com o desenvolvimento de 

sistemas pode levar a alta frequência de distúrbios psicológicos relacionados ao estresse. 

Os autores explicam que prazos curtos, sobrecarga de trabalho e pressão exercida pelos 

usuários são fatores que contribuem para esses distúrbios. Guimarães et al. (2011) 

corroboram com Merlo et al. (2003) onde dizem que essa ocupação é caraterizada pela 

alta exigência mental das atividades desenvolvidas. 

Os resultados da pesquisa mostraram que os Analistas de Informática 

representam a maioria dos respondentes, com 51,7%. Dessa forma, a alta frequência de 

distúrbios psicológicos relacionados ao estresse parecem não afetar esses trabalhadores, 

afinal, nos Aspectos Psicológicos, os resultados mostraram que, na média geral, 62,15% 

tendem a estarem satisfeitos com a QVT proporcionada. O achado não corrobora com 

Goldman (2014) no qual afirma que a maioria dos profissionais de TI sofrem doenças 

psicológicas em decorrência de altos níveis de estresse. Por outro lado, esses resultados 

corroboram com Paschoal e Tamayo (2004), os quais afirmam que o estresse só aparece 

se o indivíduo perceber e avaliar os eventos como estressores. Assim, parece que o 

estresse não é um fator relevante a esses profissionais. 

Quanto às atividades concomitantes, tanto os Analistas de Informática quanto 

os Técnicos em Informática são os que possuem em maior quantidade. Servino (2010) 

explica que o excesso de atividades tem o potencial de gerar desajustes na vida familiar 

ou social dos trabalhadores. Os resultados da presente pesquisa corroboram com esse 

achado, pois, em média, 61,53% tendem a estarem insatisfeitos em relação aos Aspectos 

Sociais. Além disso, colabora com essa insatisfação, o fato da maioria ter até dois filhos 

(85%) e, portanto pode explicar a tendência ao grau de insatisfação com a QVT quando 

o assunto é atendimento aos filhos, que resultou em 69,23%. 

Outra explicação para essa concentração de atividades, o fato da gestão de 

pessoas, no serviço público serem centralizadas (CAMÕES; PANTOJA; BERGUE, 

2010). Essa centralização parece atrapalhar os gestores das universidades que não 

podem abrir concursos a fim de adequar o quadro funcional em relação à demanda de 

trabalho. 
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Quando relacionado ao hardiness, os resultados foram comparados com os 

estudos de Kobasa (1979) – trabalho seminal a respeito de hardiness e o de Bartone et 

al. (1989) – trabalho original da EH. Quanto ao primeiro, não se verifica grande 

divergência quanto ao gênero (masculino), faixa etária (de 40 a 49 anos), estado civil 

(casados). No segundo houve também pouca divergência quanto à faixa etária (em 

média 34 anos, que se aproximou da segunda maior faixa etária desse estudo, entre 30 a 

39 anos) e não houve divergência quanto ao gênero (masculino) e estado civil (casados).  

Em relação aos aspectos sociodemográficos, a grande semelhança das 

características dos respondentes, com os da presente pesquisa, parece ser pela pouca 

participação do gênero feminino nas áreas daqueles estudos em relação ao período nos 

quais foram realizados: o primeiro foi com executivos de grandes empresas e o segundo 

foi feito com militares. Como mencionado anteriormente, na área de TI, o gênero 

feminino não é expressivo por opção, nessa pesquisa. 

Entretanto, quando se compara com alguns estudos da área de Saúde, a 

divergência que mais se destacou foi a predominância do gênero feminino. Os achados 

de Kirchhof (2013), Bolzan (2012), Batista (2011) e Serrano (2009) foram realizados 

com enfermeiras. De acordo com as autoras, a Enfermagem é uma área essencialmente 

feminina. 

No entanto, esse fator parece não influenciar nos resultados quando assunto é o 

hardiness. Os estudos de Bolzan (2012) e Batista (2011) foram os que mais se 

aproximaram dos achados na presente pesquisa. Os três domínios do hardiness 

obtiveram as médias: Compromisso, 20,1 e 20,34 pontos respectivamente e, da presente 

pesquisa, 20,80 pontos; Controle, 18,74 e 20,58 pontos respectivamente e, da presente 

pesquisa, 20,75 pontos; Desafio, 14,24 e 14,25 respectivamente e, da presente pesquisa, 

15,22 pontos. Esses resultados demonstraram que nem o gênero nem a diferença entre 

as áreas de atuação parecem influenciar quanto a indícios de hardiness. 

O domínio Desafio ganhou destaque por ter apresentado baixa média em 

relação aos outros domínios. Essa característica pode indicar que os participantes dessa 

pesquisa não encaram as mudanças inesperadas na vida como uma oportunidade para o 

crescimento pessoal. Essa observação pode ser vista no CV, no qual foi percebida maior 

variação neste item em relação mesmo dos outros domínios. Isso significa que os 

respondentes podem lidar de formas distintas quando confrontados por mudanças 

inesperadas. 
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De acordo com Andrade (2013) e Bolzan (2012), para que o comportamento do 

indivíduo seja considerado hardy os três domínios devem ser combinados, ou seja, 

serem interdependentes e não são importantes separadamente e, portanto, os indivíduos 

que apresentaram hardiness devem ter as médias em todos os domínios com altos 

escores. Um alto escore só ocorre se o percentil > 75%, ou seja, médias acima de 22,5 

pontos em cada domínio e acima de 67,5 pontos quando considerado a composição total 

da escala (SERRANO; BIANCHI, 2013). Entretanto, Batista (2011) afirma que um 

indivíduo já pode ser considerado hardy se obtiver altos escores em pelo menos dois 

domínios. 

Serrano (2009), explica que todos os escores devem ser altos para caracterizar 

um indivíduo como portador de hardiness, porque pode apresentar uma conduta não 

compatível com o constructo. A autora, em seus achados, explica que quando apenas o 

controle é alto, o indivíduo pode se tornar controlador, não levando em consideração 

pessoas e o seu trabalho, pois mudanças podem tirar-lhe a segurança. 

Ainda de acordo com a autora, aqueles que só são comprometidos podem ter 

ótimas relações interpessoais, mas são vulneráveis às mudanças, tendo nenhuma ou 

pouca individualidade; e os que são só desafiadores, tendem buscar só novidades e não 

se preocupam com relações pessoais duradouras, tão pouco com a organização que 

trabalham. 

Considerando os resultados obtidos, os participantes da amostra não são 

indivíduos que apresentam características da presença do hardiness, afinal em nenhum 

dos domínios o percentil atingiu 75% (Compromisso = 69,33%; Controle = 69,17%; 

Desafio = 50,73%). Sendo assim, os agentes universitários que participaram desse 

estudo apresentaram percentis compatíveis com nível de hardiness moderado, tanto nos 

domínios quanto na composição total da escala. O achado dessa pesquisa corrobora com 

o estudo de Marques (2012), com bombeiros, que também mostrou que, em média, 

aqueles trabalhadores não possuíam hardiness. 

No entanto, o fato deles atingirem um nível moderado de hardiness pode ser 

influencia da natureza da profissão de TI. Servino (2013) e Stair e Reynolds (2007) 

afirmam que esses trabalhadores precisam entender como sua organização funciona e, 

ter a capacidade de interagir com os usuários. Esses autores esclarecem ainda que, os 

usuários são pessoas que atuam dentro e fora do seu ambiente de trabalho, o que 

demanda dos profissionais de TI perícia em comunicações verbais e escritas, além das 
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habilidades técnicas inerentes à sua função. Esse conjunto de fatores reforça média 

encontrada próxima de alta nos domínios Compromisso e Controle. 

Neste sentido, outro fator que pode explicar as médias desses domínios é a 

dependência organizações em relação a TI. Esse aspecto faz com que o indivíduo se 

torne mais compromissado com suas atividades e faz com que os profissionais não se 

sintam surpresos quando, fora do horário de expediente, haja um problema a solucionar. 

Isso pode explicar também nos aspectos psicológicos a alta taxa de satisfação com 

relação ao horário adequado. No entanto, pode trazer insatisfação com a organização e 

afetar as relações sociais. 

Quanto à percepção da QVT, os resultados da pesquisa mostraram que, na 

primeira forma de apresentação, nos Aspectos Biológicos, Sociais e Organizacionais 

houve a tendência ao grau de insatisfação. Já para os Aspectos Psicológicos houve 

tendência ao grau de satisfação. Na segunda forma de apresentação, quando as médias 

foram consideradas sem o ponto neutro, os resultados foram os mesmos da primeira 

forma de apresentação. Entretanto, quando se considera as médias com o ponto neutro, 

todas tendem à indiferença (neutralidade) com relação à percepção da QVT. 

Parece que os agentes universitários são indiferentes quando o assunto é QVT. 

Apenas quando não se considera a neutralidade é que tende a insatisfação em relação à 

percepção da QVT. 

Posto isto, uma possível explicação da tendência à insatisfação ou indiferença 

quanto à percepção da QVT são as universidades não estarem suficientemente 

preocupadas com a satisfação dos agentes universitários. Pestana et al. (2003) afirmam 

que as organizações que se preocupam com a satisfação de seus trabalhadores, os terá 

motivados para executarem suas tarefas com eficiência e eficácia. Entretanto, só a 

garantia da qualidade final de produtos e serviços não é o bastante: é fundamental que 

ela venha acompanhada de QVT considerando as necessidades dos trabalhadores 

(FERREIRA; ALVES; TOSTES, 2009). 

Diante do exposto, a QVT também pode ser aplicada na administração pública, 

conforme Amorim (2010). De acordo com esse autor, ela pode ser capaz de preencher 

uma lacuna verificada, ao longo de muito tempo, no nível de tratamento oferecido ao 

servidor público, relativa à valorização do seu trabalho e preocupação com o seu bem-

estar e o de sua família.  

Desse modo, parece que as universidades não possuem essa preocupação. 

Nesse sentido, os respondentes apontaram que “4.7 Ações de valorização do servidor”, 
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dos Aspectos Organizacionais, tende a causar insatisfação. Essa é uma questão que 

parece não ter tanta importância nas universidades. 

Com relação aos Aspectos Biológicos, a escolha das assertivas “1.5 Aquisição 

de plano de saúde pela Instituição”, “1.8 Convênios com academias e farmácias” e “1.9 

Ambulatório multiprofissional” foram escolhidas, cada uma delas, por mais de um terço 

dos respondentes como “A ação não existe na Instituição ou Não se Aplica”. A assertiva 

“1.2 Ações que promovam o controle dos riscos ergonômicos e ambientais” foi 

escolhida por 76,92% tendências ao grau de insatisfação com a QVT. 

Esses resultados possivelmente contribuem para tendência de insatisfação com 

a QVT, afinal a palavra Saúde foi uma das três palavras mais expressaram a QVT, na 

opinião dos respondentes.  

A assertiva “1.4 Oportunidade de realizar ginástica laboral” representou como 

tendência ao grau de satisfação. Essa constatação é combatida por Pinto et al. (2012). 

Os autores explicam que as atividades desenvolvidas pelo núcleo central de 

QVT nas empresas públicas (atividades físico-corporais, como danças, atividades 

coletivas e de suporte psicossocial, referentes aos grupos de apoio), possuem fortemente 

um caráter compensatório aos desgastes vivenciados pelos servidores. 

Assim, essas atividades desempenham um papel de “medicamento que cura os 

males do trabalho”, indicando, deste modo, o bem-estar como assessório para garantir a 

produtividade, adotando, desta forma uma postura assistencialista com relação à QVT 

(PINTO et al., 2012; FERREIRA, ALVES; TOSTES, 2009). 

Com relação aos Aspectos Psicológicos, a média geral mostrou que a tendência 

é de satisfação com a QVT. Os resultados mostraram, no entanto, que a assertiva “2.1 

Critérios para processos de contratação e de comissionamento” foi o indicador que mais 

gerou insatisfação com a QVT. 

Walton (1973) mostra que normas e regras, respeito à privacidade pessoal e 

adesão a padrões de igualdade resultam na produção de QVT. Possivelmente, nas 

universidades, essas regras podem não estar sendo muito claras e assim passar 

insatisfação em relação à definição de como são as contratações e os comissionamentos. 

A assertiva “2.3 Clima de companheirismo entre as pessoas” foi uma das que 

mais gerou satisfação com a QVT. Walton (1973) explica que a igualdade de 

oportunidades, bons relacionamentos e senso coletivo resultam na produção de QVT. 

Por se tratar de instituições públicas, a igualdade de oportunidades é garantida por lei e, 
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portanto essa pode ser uma possibilidade de satisfação em relação aos colegas de 

trabalho. 

As assertivas “2.7 Segurança no emprego (estabilidade)” e “2.8 Horário de 

trabalho adequado” representam, respectivamente, 89,47% e 82,46%. Essa 

representatividade elevou a média do GS, além de serem as maiores do aspecto em 

questão. 

Walton (1973) explica que as condições de trabalho, incluindo a jornada de 

trabalho adequada, e segurança no emprego constituem-se como fatores que indicam a 

QVT. A estabilidade no emprego pode ser considerada como intrínseca ao serviço 

público sendo este um dos grandes atrativos, pois o vínculo estável é uma garantia 

(RIBEIRO; MANCEBO, 2013). Assim sendo, os resultados obtidos nas assertivas 

corroboraram com o autor. 

Com relação aos Aspectos Sociais, em média, os resultados mostraram que há 

tendência à insatisfação com a QVT. Rossi (2002) explica que a QVT não é entendida 

apenas com relação ao envolvimento com os aspectos físicos e ambientais, já que o 

bem-estar do trabalhador, dentro e fora do local de trabalho também deve ser 

considerado. Dessa forma, Amorim (2010) corrobora com Rossi (2002), no qual explica 

que o exercício profissional ocupa a maior parte do tempo diário na vida das pessoas e 

por isso, exerce grande influencia na dinâmica das relações sociais. 

O grau de satisfação evidenciado nas assertivas “3.4 Eventos de 

confraternização entre os servidores (por exemplo: festa de final de ano, aniversários, 

cafés)” e “3.1 Oportunidade para distração (futebol, lazer, eventos culturais, hobbies, 

etc.)” pode ser resultante dos esforços dos próprios servidores de algumas instituições 

criarem associações recreativas, onde se oportuniza esses tipos de atividades.  

A assertiva “3.5 Possibilidade interação entre a família e a instituição que 

trabalha” foi escolhida por mais de um terço dos respondentes, como sendo “Neutro” 

parece causar indecisão. Considerando que a maioria dos participantes dessa pesquisa 

são casados e com filhos, talvez alguns se sintam desconfortáveis em trazer os 

familiares no local de trabalho, outros não. Assim, caso a organização permita essa 

interação, não agregará nem insatisfação, nem satisfação à QVT. 

A tendência de insatisfação apresentadas nas assertivas “3.3 Financiamento 

para cursos externos (faculdade, inglês, cursos técnicos, profissionalizantes, etc.)” e “3.2 

Atendimento aos filhos (creche, escola, plano de saúde)” podem representar a falta de 

oferecimento de vantagens no que se refere a cursos profissionalizantes e o atendimento 
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da família. Amorim (2010) explica que esse é um dos aspectos apontados como 

importantes para os trabalhadores brasileiros. 

Com relação aos Aspectos Organizacionais, em média, os resultados 

mostraram que há tendência à insatisfação com a QVT. 

O grau de tendência à insatisfação representada pelas assertivas “4.7 Ações de 

valorização do servidor” e “4.6 Qualidade dos procedimentos administrativos visando à 

redução da burocracia” podem corresponder a dois problemas: falta de valorização do 

servidor e o excesso de procedimentos cartoriais dentro das universidades.  

Em pesquisa nos sites institucionais, a UEM e a UNICENTRO oferecem 

programas de ação de valorização do servidor (de modo geral, não apenas aos 

profissionais de TI) e a UEL possui alguns treinamentos.  

A valorização foi uma das palavras que mais expressaram a QVT na opinião 

dos respondentes, em outras palavras, ao se sentirem valorizados, o comprometimento 

com a organização pode aumentar, ou seja, pode contribuir para o aumento do hardiness 

por meio do domínio Compromisso. 

Amorim (2010) mostra que o tratamento parcial pode resultar na redução da 

QVT. Nesse caso, as universidades parecem tratar de forma parcial os servidores, 

porque apesar de existirem algumas iniciativas isoladas relacionadas ao tema, os 

programas de valorização do servidor não parecem ser institucionalizado nas 

universidades. 

Também foi apontada que a “4.6 Qualidade dos procedimentos administrativos 

visando à redução da burocracia” tende ao grau de insatisfação. Affonso e Rocha (2010) 

concordam com o achado da pesquisa. Os autores explicam que a Administração 

Pública ainda tem muito de cartorial e burocrática e, que para que se modernize precisa 

mais de objetividade, inovação e criatividade. Ferreira e Leopoldi (2013) mostraram em 

seu estudo numa universidade federal, que a burocracia tem atrapalhado os esforços de 

inovação e divulgação dos resultados dos trabalhos desenvolvidos. 

As maiores tendências ao grau de satisfação com a QVT foram representadas 

pelas assertivas “4.5 Oportunidade de participar de processos de tomada de decisão” e 

“4.10 Aspecto social do trabalho desenvolvido”. 

Na primeira, a necessidade de participar da solução de problemas e tomada de 

decisões nas organizações brasileiras, elencado por Amorim (2010), parece ser satisfeito 

nas universidades. Na segunda, o envolvimento das universidades com a população do 

seu entorno e a visão como instituição social (MARTINS et al., 2013; MIRANDA, 



94 
 

2010; CHAUÍ, 2003) é percebido como algo gera satisfação em trabalhar em sua 

instituição. 

A terceira forma de buscar a percepção de QVT foi voltada em descobrir quais 

as palavras que mais a expressavam, sendo que Reconhecimento, Valorização e Saúde 

ganharam maior destaque. A escolha dessas palavras como expressão de QVT mostrou 

que Aspectos Psicológicos e os Aspectos Biológicos são considerados os mais 

importantes para os respondentes. 

Como já mencionado, nesses aspectos houve a tendência ao grau de 

insatisfação com a QVT. Os respondentes dessa amostra podem estar sofrendo com 

falta de saúde, no conceito da OMS. Limongi-França (2009) explica que esse conceito 

exprime não apenas a ausência de doença, mas a preservação da integridade física, 

mental e social, ou seja, um completo bem-estar biopsicossocial. 

Os resultados encontrados, nesse estudo, a respeito da QVT corroboram com 

os achados em trabalhos internacionais, como os de Shih et al. (2014), Calisir, 

Gumussoy e Iskin (2010) e Dhar e Dhar (2010), os quais apontam que entre os 

profissionais de TI há insatisfação no trabalho. 

Calisir, Gumussoy e Iskin (2010) e Dhar e Dhar (2010) afirmam que a 

insatisfação no trabalho tem sido motivo para deixar a organização, inclusive a intenção 

de deixar a profissão. Ford, Swayze, Burley (2013) e Shropshire e Kadlec (2012) dizem 

que profissionais de TI, inclusive os que atuam nas universidades americanas, possuem 

essa intenção. Portanto, os resultados encontrados nessa pesquisa não estão destoantes 

com outros trabalhos. 

Quando consideramos os achados da pesquisa quanto às correlações dos 

instrumentos nota-se que as dimensões do Modelo BPSO-SP são mais coesas entre si do 

que os domínios da EH. Isso ocorre, possivelmente, porque o hardiness trata apenas da 

perspectiva psicológica, enquanto que o Modelo BPSO-SP adota uma visão mais ampla 

do indivíduo. 

Essa constatação pode ser corroborada por Serrano (2009) na qual a autora 

explica que, a pessoa com hardiness deve apresentar equilíbrio entre os domínios 

estudados, ou seja, eles devem ser interdependentes e nos mesmos níveis (altos escores 

na EH). Nessa pesquisa observou-se que não foi atingido esse quesito entre os 

domínios. 

Já essa coesão maior quando se trata da abordagem biopsicossocial e 

organizacional, o achado corrobora com Limongi-França (2009; 2015). A autora explica 
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que mesmo sendo interdependentes pode haver desiquilíbrio entre eles, ou seja, as 

respostas apresentam variadas combinações e intensidades entre os níveis. 

Quando se considera a correlação entre os instrumentos houve pouca 

correspondência e fraca intensidade. Uma possibilidade de explicação para esse achado 

pode ser justamente pelo fato de um instrumento focar apenas um aspecto do indivíduo, 

enquanto que outro o analisa como um complexo biopsicossocial, como um todo. 

Os domínios Compromisso e Controle foram os que obtiveram a maior média 

na EH e, por se tratarem da perspectiva psicológica, a correlação com os Aspectos 

Psicológicos podia ser esperada. 

Quanto ao Controle relacionar-se com os Aspectos Sociais também foi algo 

que poderia ser esperado. O achado corrobora com Limongi-França (2009), afinal é nos 

Aspectos Sociais que se centra a família, cultura e crenças, onde a pessoa tende a ter 

mais controle. 

Já os Aspectos Biológicos correlacionarem com o Compromisso aparenta uma 

relação equivocada. Entretanto, como se está tratando do individuo inserido num 

ambiente laboral, esse equívoco pode ter uma explicação.  

Borsoi (2007) traz uma percepção interessante a respeito desse achado na 

pesquisa. A autora, em seu estudo, explica que o trabalho quando se torna efetivo na 

vida das pessoas, ele é tão significativo quanto o sono. Ainda de acordo com a autora, 

essa percepção se deve ao fato de que, sem trabalho não conseguimos satisfazer as 

necessidades básicas de nosso corpo. 

Nesse sentido, Marx e Engels (1846) explicam que para viver, é necessário que 

o homem tenha o que comer, beber, um teto onde se abrigar e vestir-se. Assim, 

podemos fazer ligação com a Teoria de Maslow, na qual o homem é motivado por suas 

necessidades, primeiro pelas fisiológicas, depois as da realização pessoal. 

Além do trabalho se tornar efetivo na vida da pessoa, a característica da 

profissão de TI, faz com que ela fique absorvida física e psicologicamente pela 

organização em virtude da complexidade, da diversidade e dinâmica do mundo 

organizacional, como observam Laudon e Laudon (1996). Posto isto, o Compromisso 

parece ser algo que pode afetar os Aspectos Biológicos desses profissionais. 

Os resultados da análise de cluster mostraram que a quantidade de indivíduos 

nos dois grupos apresentou-se bastante simétrica quando se analisou os domínios do 

hardiness e as dimensões do Modelo BPSO-SP. 
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Os que tenderam ao maior nível de hardiness ficaram no Grupo 1 e os que 

tenderam ao menor, no Grupo 2. Portanto, os indivíduos perceberam a presença do 

hardiness de formas distintas entre os grupos. No caso do Modelo BPSO-SP houve 

indiferença em relação à percepção da QVT nos dois grupos. Deste modo, o hardiness 

parece influenciar os indivíduos, mas não necessariamente no seu ambiente laboral. 

A seguir serão apresentadas as conclusões e considerações finais dessa 

pesquisa, com sugestões de possíveis estudos relacionados ao tema em questão. 

 

 



5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho buscou verificar em que medida a presença do hardiness 

constitui um fator gerador de QVT. Os resultados obtidos mostraram que os 

participantes da pesquisa apresentaram a presença do hardiness de forma moderada e, 

portanto não foi possível atestá-los como indivíduos dotados da personalidade 

resistente. Quanto aos resultados com relação à percepção da QVT houve tendência à 

insatisfação ou indiferença. 

A presença do gênero masculino nas profissões de TI em relação ao gênero 

feminino é bastante significativa, o qual mostrou que a mulher tem uma relação mais 

forte com a vida pessoal e isso pode ser um fator determinante pela não escolha da 

carreira de TI. 

Os participantes da pesquisa parecem estar bastante atentos quando o assunto é 

a obtenção das vantagens oferecidas pelo PCCS, o qual valoriza os agentes 

universitários que buscam aperfeiçoamento, haja vista ser a escolaridade completa o 

nível de pós-graduação, até mesmo daqueles nos quais o PCCS não oferece vantagens 

imediatas. Nesse último caso, o problema reside no engessamento do plano de carreira o 

qual impede a ascensão devido a limites legais. Por outro lado, esses indivíduos 

mostram indícios de hardiness porque conseguem contornar esse problema. 

Os resultados mostraram que 88,4% dos agentes universitários atuantes na área 

de TI, dessa amostra, são provenientes de cargos específicos (Analistas de Informática e 

Técnicos em Informática). Assim, pode-se dizer que é uma profissão altamente técnica. 

Também foi possível observar a alta concentração de atividades concomitantes 

entre os profissionais dessa amostra, que levar à insatisfação em relação à QVT. 

Possivelmente, a falta de pessoal e de treinamento específico pode levar a jornada 

excessiva de trabalho. Entretanto, vale ressaltar que os gestores públicos não podem 

abrir concursos e oferecer treinamentos quando houver necessidade devido às restrições 

previstas em lei. 

Mesmo em nível moderado, os participantes da pesquisa mostraram a presença 

do hardiness nos domínios Compromisso e Controle. A natureza da profissão e a 

dependência da TI exigem dos trabalhadores compromisso com a organização e 

controle diante de situações inesperadas, como por exemplo, a parada de um 

computador central durante um final de semana ou nas férias.  



98 
 

Entretanto, a natureza da profissão e as instituições onde estão lotados esses 

profissionais possivelmente impactam na QVT. Os resultados auferidos apresentaram 

distintas percepções dependendo da forma que os dados foram trabalhados. Quando não 

se considerou a neutralidade (nem concordo, nem discordo) em relação a alguma 

assertiva dos aspectos biopsicossociais e organizacionais, houve uma tendência à 

insatisfação com a QVT, nos quais a natureza da profissão de TI se tornou mais 

evidente.  

Por outro lado, quando foi considerada a neutralidade (nem concordo, nem 

discordo), os resultados mostraram indiferença em relação à QVT. Nesse caso, o fato de 

estar na universidade pública pode ter sido determinante, afinal não se encontrou 

indícios de estímulo à QVT. Porém, justamente por estarem trabalhando em uma 

universidade pública os resultados mostraram a tendência à satisfação da QVT quando o 

assunto é a estabilidade no emprego e o horário de trabalho adequado. 

Em todos os aspectos biopsicossociais e organizacionais houve tendência à 

insatisfação, exceto nos aspectos psicológicos, no qual a tendência foi de satisfação. 

Esse achado pode explicar a satisfação nos aspectos psicológicos e o nível do hardiness 

moderado, pois os participantes da pesquisa talvez não considerem as dificuldades do 

ambiente laboral como estressores. 

Em relação aos instrumentos utilizados na pesquisa, eles mostraram-se 

suficientes para atender aos objetivos. Contudo, não se apresentaram compatíveis entre 

si, exceto em algumas perspectivas. Portanto, um não depende do outro para atingir o 

que cada um se propõe a medir. 

O estudo também mostrou que não existe inter-relação entre a presença do 

hardiness e a satisfação com a QVT, portanto não se pode afirmar que o hardiness pode 

gerar ou influenciar na percepção da QVT, tampouco aferir sua medida. A presença do 

hardiness em nível moderado pode ter influenciado na tendência à satisfação dos 

aspectos psicológicos, talvez porque o escopo dele seja justamente a área psicológica. 

Todavia não é suficiente para determinar a inter-relação, pois o conceito de QVT usado 

neste estudo inclui também os aspectos biológicos, sociais e organizacionais. De modo 

geral, os resultados mostraram que os respondentes não demonstraram satisfação em 

relação à QVT. 

A área de TI pode proporcionar novas experiências, por ser uma área que busca 

experimentar inovações. Talvez o próprio ambiente de trabalho de uma instituição 

pública não seja estimulante para criar situações que exijam desafios, de buscar novas 
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experiências. Essa constatação pode explicar a média baixa do domínio Desafio do 

hardiness. Nas organizações, a tecnologia está bastante presente e as soluções que área 

de TI provém contribuem para o sucesso organizacional. No entanto, em última 

instância, essas soluções afetam pessoas, que são quem solicita e faz uso delas, o que 

torna a área de TI e seus profissionais prestadores de serviço. 

Quanto às limitações da pesquisa, os resultados obtidos só podem ser 

generalizados para a amostra do estudo. Para esse trabalho foram encontrados diversos 

estudos que relacionavam os benefícios que as soluções da TI podiam oferecem às 

organizações, mas eram raros aqueles que se preocupavam em saber a QVT dos 

profissionais de onde provinham essas soluções. A grande maioria eram estudos 

internacionais e mesmo nesses, há carência de mais trabalhos com esses profissionais. 

Essa falta de estudos com profissionais de TI dificultou também a discussão dos 

resultados, sendo esta outra limitação. 

Como sugestões de trabalhos futuros, pode-se incluir a abordagem qualitativa, 

por meio de entrevistas com os gestores de RH das instituições e, fazer triangulação 

com as respostas da abordagem quantitativa. 

O hardiness é um tema bastante forte em estudos da área da Saúde, em 

especial, na Enfermagem e Psicologia. Pode ser ainda bastante explorado na área das 

Ciências Sociais, em especial, na Administração. Como a QVT tem sido alvo de 

diversos estudos para e nas organizações, então estudar uma estratégia que tem a 

possibilidade de combater os aspectos negativos do estresse, parece ser bastante 

promissor. 

Para o caso da percepção da QVT utilizando a abordagem psicossocial e 

organizacional voltada ao serviço público carece-se de mais estudos com profissionais 

que atuam na área de TI, nas esferas municipal, estadual e federal, e em mais 

organizações.  

Concluindo, o estudo contribuiu para diminuir a falta de pesquisas que 

investiguem a percepção da QVT dos profissionais de TI e trouxe uma abordagem 

inovadora ao buscar um conceito bastante difundido nas disciplinas de saúde 

(hardiness) para o estudo na área de Administração abrangendo esses trabalhadores. 

Também usou um instrumento para percepção da QVT baseado em um modelo bastante 

conhecido na literatura, mas com enfoque para o serviço público. 

A partir deste estudo é possível vislumbrar algumas melhorias que podem ser 

aplicadas nas universidades públicas paranaenses: institucionalização de programas de 
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valorização do servidor, nos quais se incluam cuidados com a saúde e acompanhamento 

médico; palestras que envolvam a saúde mental e o trato com pessoas; programas de 

reconhecimento do trabalho realizado e buscar diminuir os procedimentos burocráticos. 
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE A – FORMULÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E OCUPACIONAL DOS 
TRABALHADORES QUE ATUAM NA ÁREA DE TI. 
 

Percepção sobre a Qualidade de Vida no Trabalho e Hardiness no Ambiente de Trabalho 

As organizações estão cada vez mais dependentes das soluções provenientes da área de TI, fazendo com 

que nosso ambiente de trabalho seja rodeado de pressão, sobrecarga e intensificação do nosso trabalho. 

O objetivo desse questionário é saber sua percepção a respeito da Qualidade de Vida no Trabalho, bem 

como a presença da Personalidade Resistente (Hardiness). 

Algumas recomendações: 

1) Ao responder as questões busque respondê-las com bastante sinceridade, pois você não será 

identificado(a); 

2) As questões são diretas e curtas, então não se demore em nenhuma delas; 

3) Utilize o navegador Google Chrome ou Firefox. No Internet Explorer não funciona corretamente o 

formulário. 

Suas respostas serão usadas apenas para essa pesquisa e serão mantidas em sigilo. 

Obrigado por sua colaboração. 

Instituição onde você trabalha o UEL 
o UEM 
o UENP 
o UEPG 
o UNESPAR 
o UNICENTRO 
o UNIOESTE 

Cargo o Analista de Informática 
o Técnico em Informática 
o Outro (especificar) 

Ocupação principal o Desenvolvimento de sistemas 
o Infraestrutura de rede 
o Suporte (helpdesk) 
o Banco de dados 
o Segurança de informações 
o Chefia (Gerência/Coordenação) 
o Outra (especificar) 

Com quantos projetos/atividades você 
atende/trabalha ao mesmo tempo? 

o Um 
o Dois 
o Três 
o Quatro ou mais 

Faixa etária o Até 18 anos 
o De 18 a 29 anos 
o De 30 a 39 anos 
o De 40 a 49 anos 
o De 50 a 59 anos 
o De 60 a 69 anos 
o 70 anos ou mais 

Gênero o Masculino 
o Feminino 

Situação conjugal o Casado (a) ou com união estável 
o Solteiro (a) 
o Divorciado (a) 
o Viúvo (a) 
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Filhos o Nenhum 
o Um filho 
o Dois filhos 
o Três filhos 
o Mais de três filhos 

Escolaridade completa o Ensino Fundamental 
o Ensino Médio 
o Graduação 
o Especialização 
o Mestrado 
o Doutorado 

Há quanto tempo você trabalha nessa Instituição o Menos de 1 ano 
o Entre 1 e 3 anos 
o Entre 3 e 5 anos 
o Entre 5 e 10 anos 
o Entre 10 e 15 anos 
o Entre 15 e 20 anos 
o Entre 20 e 25 anos 
o Entre 25 e 30 anos 
o Entre 30 e 35 anos 
o Mais de 35 anos 

Fonte: elaborado pelo autor baseado em KIRCHHOF (2013). 
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ANEXOS 

 
ANEXO A – ESCALA DE HARDINESS (EH) 
 
Abaixo estão apresentadas afirmações sobre as quais as pessoas costumam ter opiniões diferentes. Aponte 

qual alternativa que mostra a sua opinião sobre cada afirmação. Leia as afirmações com atenção, e 

indique o quanto você acha que cada uma é verdadeira de uma forma geral. Não há respostas certas ou 

erradas, dê sua opinião. 

0 1 2 3 

Nada 

Verdadeiro 

Um pouco 

verdadeiro 
Quase tudo verdadeiro 

Totalmente 

verdadeiro 

1 
A maior parte da minha vida passei fazendo coisas que 

valem a pena 
0 1 2 3 

2 
Planejar antes pode ajudar a evitar a maioria dos 

problemas futuros 
0 1 2 3 

3 
Não importa o quanto eu me esforce, meu esforço 

geralmente não resulta em nada 
0 1 2 3 

4 
Eu não gosto de fazer mudanças na minha 

programação diária 
0 1 2 3 

5 Ouvir a voz da experiência é sempre o melhor caminho 0 1 2 3 

6 
Trabalhar duro não é importante, pois somente os 

chefes ganham com isso 
0 1 2 3 

7 
Trabalhando duro, você sempre pode alcançar seus 

objetivos 
0 1 2 3 

8 
A maioria das coisas que acontece na vida era mesmo 

para acontecer 
0 1 2 3 

9 
Quando faço planos, tenho certeza que poderei realizá-

los. 
0 1 2 3 

10 É estimulante aprender algo sobre mim mesmo 0 1 2 3 

11 Eu realmente tenho expectativas no meu trabalho. 0 1 2 3 

12 
Se eu estou trabalhando numa tarefa difícil, eu sei 

quando pedir ajuda 
0 1 2 3 

13 
Eu não responderei uma pergunta até eu estar 

realmente certo de que a compreendo 
0 1 2 3 

14 Eu gosto de muita variedade no meu trabalho 0 1 2 3 

15 Na maioria das vezes, as pessoas escutam com atenção 

o que eu tenho a dizer 

0 1 2 3 

16 Pensar em si mesmo como uma pessoa livre 

geralmente leva à frustração 

0 1 2 3 

17 Tentar seu melhor no trabalho realmente compensa no 0 1 2 3 
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final 

18 Meus erros são geralmente muito difíceis de corrigir 0 1 2 3 

19 Incomoda-me quando minha rotina diária é 

interrompida 

0 1 2 3 

20 A maioria dos bons atletas e líderes são natos, não são 

produzidos 

0 1 2 3 

21 Eu geralmente levanto animado para retomar as coisas 

que eu deixei paradas na minha vida 

0 1 2 3 

22 Muitas vezes, eu realmente não reconheço meus 

próprios pensamentos 

0 1 2 3 

23 Eu respeito as regras porque elas me guiam 0 1 2 3 

24 Eu gosto quando as coisas são incertas ou 

imprevisíveis 

0 1 2 3 

25 Eu não consigo me prevenir, se alguém quiser me 

prejudicar 

0 1 2 3 

26 Mudanças na rotina são interessantes e estimulantes 

para mim 

0 1 2 3 

27 Na maioria dos dias, a vida é realmente interessante e 

estimulante para mim 

0 1 2 3 

28 É difícil imaginar alguém estar entusiasmado com o 

trabalho 

0 1 2 3 

29 O que acontecerá comigo amanhã depende do que eu 

faço hoje 

0 1 2 3 

30 Trabalho rotineiro é enfadonho demais para valer a 

pena 

0 1 2 3 

Fonte: SERRANO (2009). 
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ANEXO B – PERCEPÇÃO A RESPEITO DA QVT 

Para as próximas questões gostaríamos de saber sua opinião a respeito da QVT. 

BLOCO I – QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

Marque a intensidade equivalente para cada uma das assertivas abaixo, conforme a escala a seguir: 

0 = A ação não existe na Instituição ou não se aplica; 

1 = Totalmente Insatisfeito; 

2 = Muito Insatisfeito; 

3 = Insatisfeito; 

4 = Indiferente; 

5 = Satisfeito; 

6 = Muito Satisfeito; 

7 = Totalmente Satisfeito. 

1. ASPECTOS BIOLÓGICOS 

1.1 Palestras e eventos que promovam a saúde no trabalho. 0 1 2 3 4 5 6 7 

1.2 
Ações que promovam o controle dos riscos ergonômicos 

e ambientais. 
0 1 2 3 4 5 6 7 

1.3 Atendimento aos problemas de saúde do servidor. 0 1 2 3 4 5 6 7 

1.4 Oportunidade de realizar ginástica laboral. 0 1 2 3 4 5 6 7 

1.5 Aquisição de plano de saúde pela Instituição. 0 1 2 3 4 5 6 7 

1.6 Refeitório/restaurante no ambiente de trabalho. 0 1 2 3 4 5 6 7 

1.7 O estado geral de saúde dos colegas e superiores. 0 1 2 3 4 5 6 7 

1.8 Convênios com academias e farmácias. 0 1 2 3 4 5 6 7 

1.9 Ambulatório multiprofissional. 0 1 2 3 4 5 6 7 

2. ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

2.1 
Critérios para processos de contratação e de 

comissionamento. 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2.2 Forma de avaliação do desempenho do meu trabalho. 0 1 2 3 4 5 6 7 

2.3 Clima de companheirismo entre as pessoas. 0 1 2 3 4 5 6 7 

2.4 Práticas de ações de espiritualidade no local de trabalho. 0 1 2 3 4 5 6 7 

2.5 Salário adequado ao trabalho realizado. 0 1 2 3 4 5 6 7 

2.6 
Ausência de interferência na vida pessoal (não levar 

trabalho para casa). 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2.7 Segurança no emprego (estabilidade). 0 1 2 3 4 5 6 7 

2.8 Horário de trabalho adequado. 0 1 2 3 4 5 6 7 

3. ASPECTOS SOCIAIS 

3.1 
Oportunidade para distração (futebol, lazer, eventos 

culturais, hobbies, etc.). 
0 1 2 3 4 5 6 7 

3.2 Atendimento aos filhos (creche, escola, plano de saúde). 0 1 2 3 4 5 6 7 
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3.3 
Financiamento para cursos externos (faculdade, inglês, 

cursos técnicos, profissionalizantes, etc.). 
0 1 2 3 4 5 6 7 

3.4 
Eventos de confraternização entre os servidores (por 

exemplo: festa de final de ano, aniversários, cafés). 
0 1 2 3 4 5 6 7 

3.5 
Possibilidade interação entre a família e a instituição que 

trabalha. 
0 1 2 3 4 5 6 7 

4. ASPECTOS ORGANIZACIONAIS 

4.1 Imagem que os funcionários têm da instituição. 0 1 2 3 4 5 6 7 

4.2 
Oportunidade de treinamento e de desenvolvimento 

profissional. 
0 1 2 3 4 5 6 7 

4.3 Melhorias nos processos de trabalho. 0 1 2 3 4 5 6 7 

4.4 Uso de novas tecnologias. 0 1 2 3 4 5 6 7 

4.5 
Oportunidade de participar de processos de tomada de 

decisão. 
0 1 2 3 4 5 6 7 

4.6 
Qualidade dos procedimentos administrativos visando a 

redução da burocracia. 
0 1 2 3 4 5 6 7 

4.7 Ações de valorização do servidor. 0 1 2 3 4 5 6 7 

4.8 Plano de cargos, carreiras e salários. 0 1 2 3 4 5 6 7 

4.9 
SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho. 
0 1 2 3 4 5 6 7 

4.10 Aspecto social do trabalho desenvolvido. 0 1 2 3 4 5 6 7 

BLOCO II – QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

Neste bloco queremos saber sua opinião sobre o que significa Qualidade de Vida no Trabalho para você. Dentre 

as palavras a seguir indique por ordem de importância TRÊS PALAVRAS que expressem Qualidade de Vida no 

Trabalho. 

LEGENDA: 

1 = mais importante 

2 = segunda mais importante 

3 = terceira mais importante. 

Companheirismo Credibilidade Harmonia Humanismo 

Justiça Motivação Saúde Segurança 

Realização Pessoal Reconhecimento Responsabilidade Valorização 

Fonte: ANDRADE (2016) adaptado de LIMONGI-FRANÇA (1996). 


