
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

     IV CONGRESSO LUSÓFONO DE COMPORTAMENTO 
ORGANIZACIONAL E GESTÃO 

 

 

Danubia Paula Da Silva Menezes 

Mônica Maria Barbosa Gueiros 

 

 

 

SATISFAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO E OS SEUS REFLEXOS NO ATO DE 

REMOÇÃO: UM ESTUDO EM UMA UNIVERSIDADE FEDERAL NO NORDESTE 
 

 
 

RESUMO 
 
Este trabalho teve como objetivo entender os fatores de satisfação no trabalho que implicam 

no ato de remoção dos técnico-administrativos em educação (TAE´s) de uma Universidade 

Federal no Nordeste. Trata-se de uma survey de caráter exploratório e descritivo, com 

abordagem multimétodo no qual traz a combinação da análise bibliográfica, documental, de 

conteúdo, estatística descritiva e inferencial. Os resultados apontaram que o ambiente físico e 

a natureza do trabalho, no geral, foram os fatores que apresentaram o maior índice de 

insatisfação,  sugerindo   uma   possível   influência   na   remoção.   E   mais,  os  resultados 

relacionados à variável relacionamento com a chefia carecem de uma análise mais aprofundada, 

uma vez que mais de 24% dos servidores se dizem indiferentes. Assim, o estudo pode contribuir 

para ampliar o campo de conhecimento sobre satisfação e para despertar o interesse em estudos 

que envolvam a movimentação de pessoal no serviço público brasileiro. 

 
Palavras-chave: Remoção, Satisfação no Trabalho e Serviço Público. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O cenário público brasileiro, diante das constantes transformações impõe, às 

organizações públicas e privadas, uma necessidade maior de integração e de adequação aos 

mais avançados modelos de gestão. Segundo Bresser-Pereira e Spink (2006), nas últimas 

décadas, o setor público tem apresentado um movimento de reforma e modernização pautado 

na lógica da administração pública gerencial. 

Dentro dessa lógica, foi exigido aos gestores um novo comportamento no qual as pessoas 

passaram a ser vistas como uma verdadeira ferramenta competitiva imprescindível ao 

gerenciamento das organizações. E com isso, o estudo sobre satisfação no trabalho se tornou 

relevante na medida em que toma por base um estado subjetivo do indivíduo que influencia 

outras variáveis, trazendo explicações de comportamentos, atitudes e percepções. 

Neste contexto de mudanças e adaptações, as Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES)   como   ambiente   promotor   do   saber   e   disseminação   do   conhecimento   têm 

implementado políticas baseadas na melhoria contínua do seu pessoal e do ambiente ao qual 

estão  inseridas.  Há  uma  preocupação  latente  em  entender  a  satisfação  dentro  dos  mais 

variados ambientes de trabalho e, através desse entendimento, buscar possíveis soluções em 

seus processos, através de melhores condições da qualidade de vida, diminuição do absenteísmo 

e rotatividade. 
Segundo Chang, Wang e Huang (2013) dentre os antecedentes mais comuns na intenção 

de rotatividade destaca-se  a satisfação  no trabalho  e o comprometimento  organizacional.  De 
acordo com Ribeiro (2010), o nível de satisfação ou insatisfação no trabalho pode servir como 
uma  força  motriz para sua permanência  ou saída do seu local de trabalho.  A insatisfação é 
considerada uma das principais causas da rotatividade nas organizações, uma vez que as pessoas 
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com alto índice de insatisfação têm maior probabilidade de se desligar das que se consideram 
satisfeitas (CAMPOS; MALIK, 2008). 

De um modo geral, a rotatividade de pessoal é conceituada como o movimento de 
entrada e saída dos indivíduos de uma organização (LOPES, MORETTI; ALEJANDRO, 
2011). Ela está presente em qualquer organização, independente de sua finalidade e, não 
necessariamente pode ser vista como negativa, uma vez que esse movimento é importante 
para revigorar e faz parte do processo natural de mudança das organizações. O que a torna 

alarmante é quando passa a ser corriqueira, uma vez que, segundo Ferreira e Freire (2001), o 

alto índice de rotatividade é entendido como preocupante em um cenário de competição 

globalizada, pois pode ser visto como a ponta do iceberg de distorções na política de recursos 

humanos das organizações. 

Diante desses conceitos ora legitimados, surge uma ótica diversa para a rotatividade, 

quando Bergue (2014) mostra novos contornos para o fenômeno ao trazer a ideia de que sua 

definição pode variar de acordo com três níveis: cargo, organização e serviço público. Essa 

nova visão permite um paralelo da rotatividade no nível organizacional com um fenômeno 

intrigante do serviço público brasileiro que é a remoção. 
De fato, essa movimentação interna corresponde a entradas e saídas de servidores em 

unidades dentro da própria instituição, através de um procedimento formal amparado por 
legislação específica que envolve todos os entes do serviço público federal. Percebe -se a 
necessidade de um olhar mais atento para o ato de remoção com o intuito de investigar e 
entender os fatores relacionados à satisfação no trabalho que possam ocasionar tal fenômeno 
e, diante dessa identificação, desenvolver estratégias que diminuam essa movimentação. 

 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 Remoção do Servidor Público 

 
O processo de movimentação de pessoal possui grande influência na vida das pessoas 

e das organizações, tornando-se, portanto, vital para seu desenvolvimento (DUTRA, 2014). 

No âmbito público federal brasileiro, várias são as formas que permitem esse deslocamento, 

mas a remoção é o ato que desperta maior interesse da pesquisadora por verificar em seu 

ambiente de trabalho inúmeros relatos do desejo de servidores em mudar de unidade 

organizacional. 

A remoção é um ato específico do setor público brasileiro com amparo legal que 

possibilita a movimentação dos servidores dentro do mesmo quadro funcional, a critério da 

Administração ou a pedido do servidor. Quando essa movimentação se origina através da 

solicitação do próprio servidor, vários são os motivos que podem fundamentar seu interesse, 

dentre eles, possivelmente, o mais preocupante é o que decorrente da motivação de cada 

indivíduo ou a falta de satisfação no ambiente de trabalho. 

Embora haja vários estudos (FERREIRA et al, 2007; SIQUEIRA, 2008; VIEIRA et al, 

2014; LEAL et al, 2015, dentre outros) que englobam a satisfação no ambiente de trabalho, 

não foram identificados estudos publicados sobre o ato de remoção como eixo central. Assim, 

a análise dos fatores de satisfação vinculados à remoção dos técnico-administrativos é um 

estudo ainda não explorado. 

A remoção é um ato administrativo jurídico que acontece na esfera interna da 

administração no qual o servidor é movimentado dentro do próprio órgão de sua lotação. 

Como todo ato administrativo, deve apresentar os requisitos de validade: competência, 

finalidade, forma, motivo e objeto, ficando também submetido aos princípios constitucionais da   

legalidade,   impessoalidade,   moralidade,   publicidade   e   eficiência,   dentre   outros 

(OLIVEIRA, 2005). 
De acordo com o artigo 36, caput, da Lei n. 8.112/1990, a “remoção é o deslocamento 

do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede”. 
Esse fenômeno poderá apresentar variação em relação à maior ou menor liberdade de 
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sua prática, sendo, ora predominantemente discricionário, ora predominantemente vinculado. 
E o seu mérito não deverá tomar por base valorações subjetivas da autoridade legalmente 
autorizada à prática do ato, mas sim, a objetivos públicos e de interesse da coletividade. 

As formas de remoção para os servidores públicos civis da União estão preconizadas 

no art. 36 da Lei n. 8.112/1990 e se diferenciam entre si pela motivação do ato (OLIVEIRA, 

2005). Em seu parágrafo único traz as seguintes modalidades: I - de ofício, no interesse da 

Administração; II - a pedido, a critério da Administração e III - a pedido, para outra localidade, 

independentemente do interesse da Administração. 

A remoção será fundamentada, ora em motivos alheios à vontade do servidor, por razões 

administrativas, ora no interesse do servidor e, nesse caso existe a discricionariedade da 

Administração em conceder ou não, como para acompanhar cônjuge ou companheiro, por 

motivo de saúde, por permuta ou em virtude de processo seletivo. No entanto, há casos 

trazidos pela lei em que passa a ser um ato vinculado (OLIVEIRA, 2005). 
A remoção pensada nos limites de um ato administrativo acontece de forma exclusiva no 

setor  público  e  tem  como  finalidade  possibilitar,  não  apenas,  que  o  servidor,  caso  haja 
inadequação  sob qualquer  aspecto,  seja  movimentado  internamente  em busca  de um melhor 
desempenho e qualidade de trabalho. Como também, e, principalmente, para atender o interesse 
público, no ajuste adequado da força de trabalho, das necessidades organizacionais e a qualidade 
de vida do servidor em seu local de trabalho. 

No entanto, entendida como um fenômeno organizacional de deslocamento de pessoal 

pode ser considerada como uma movimentação interna de pessoal ou até mesmo uma rotatividade 

interna pensada a partir da saída do servidor de uma unidade para adentrar em outra na mesma 

instituição.  Ao  fazer  um  paralelo  da remoção com a  rotatividade interna,  não há  aqui a 

intenção de criar novos conceitos, mas sim da adaptação dos fenômenos às novas realidades, 

sob uma perspectiva diversa, uma vez que a remoção traduz essa movimentação de pessoal. 
Assim,  a  rotatividade  no  serviço  público  deve  ser  pensada  sob  uma  perspectiva 

diferenciada, através de uma lente que promova não apenas uma reflexão desse fenômeno em seu 
contexto, como também, de forma eventual, desfazendo elementos de crença que mereçam novo 
significado (BERGUE, 2014). 

Um dos desafios da gestão de pessoas atualmente é gerir a rotatividade, tanto interna 

quanto externa, com o intuito de aproveitar seus talentos e não prejudicar a produtividade, o 

capital intelectual e suas ações.  A retenção  desses  talentos  se relaciona  com fatores  como 

motivação e satisfação (Pomi, 2005), uma vez que pessoas desmotivadas e insatisfeitas tendem a 

sair do local de trabalho. 
É necessário que haja uma atenção diferenciada à gestão desse fenômeno para tentar 

administrar de forma estratégica, uma vez que a troca frequente de servidores é improdutiva não 

apenas  na  visão  dos  custos  do  processo,  mas  também pelo  tempo  e  recursos  investidos  na 

integração e aprendizado dos novos servidores e na própria dinâmica das atividades. 

 
2.2 Satisfação no trabalho 

 
Desde  as  primeiras  décadas  do  século  XX,  o  tema  satisfação  no  trabalho  tem 

despertado interesse de estudiosos do comportamento organizacional e de gestores por 

influenciar os níveis de desempenho, a produtividade e a falta ao trabalho, defendendo com isso, 

a ideia de que o interesse nesse constructo é basicamente econômico (SIQUEIRA; GOMIDE 

JR, 2014). No entanto, há autores que trazem a satisfação no trabalho como um resultado  do  

ambiente  e  como  um  dos  fatores  que  compõe  o  bem-estar  no  trabalho, juntamente com 

e envolvimento e o comprometimento organizacional (SIQUEIRA, 2008). 

Segundo Marqueze e Moreno (2005), nos últimos tempos, o comportamento humano 

vem sendo largamente estudado no contexto do trabalho, com destaque no campo emocional 

para a satisfação do trabalhador em relação à sua atividade. 
Esse é um constructo complexo e de difícil definição por se referir a um estado subjetivo  

e  que  pode  sofrer  variações  entre  sujeitos  e  circunstâncias  (CARLOTTO; CAMARA, 
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2008). Apresenta na evolução do seu entendimento alguns conceitos relacionados à motivação, 
à atitude, a um estado emocional positivo (MARTINEZ; PARAGUAY, 2003) ou a um vínculo 
afetivo no trabalho (SIQUEIRA, 2008). Por isso, para Marqueze e Moreno (2005), a 
complexidade do tema não pode ser estudada apenas por uma única área, uma vez que, 
independente da linha de estudo escolhida, a satisfação interfere “no processo saúde - doença 
e consequentemente no ambiente de trabalho e na vida pessoal dos trabalhadores” 
(MARQUEZE E MORENO, 2005, p. 72). 

Inicialmente, a satisfação foi estudada como parte do processo motivacional, sendo 

considerada uma causa de comportamentos no trabalho. Com base nessa perspectiva, têm-se 

as teorias da motivação-higiene, da satisfação das necessidades e das expectativas e 

instrumentalidade. Entre 1970 e 1980, a satisfação no trabalho passou a ser entendida como uma 

atitude e um fator capaz de prever comportamentos de trabalho como produtividade, 

desempenho, rotatividade e absenteísmo (SIQUEIRA, 2008). 

Outra vertente desse conceito está estritamente ligada a pressupostos humanistas e 

sociais, no qual considera que medir o nível de satisfação dos indivíduos pode servir de 

estratégia para verificar o quanto a organização consegue oferecer ao seu pessoal saúde e 

bem-estar (SIQUEIRA, 2008). 
Considerando a satisfação como um estado emocional, o conceito mais difundido é o 

de Locke (1976) no qual define o constructo como “um estado emocional positivo ou de 
prazer resultante de um trabalho ou experiências de trabalho” (LOCKE, 1969, p. 316). Segundo 
o autor, ela é considerada um estado emocional porque a emoção se origina da avaliação  dos  
valores do  indivíduo  e  possui  dois fenômenos: o  de  alegria  resultante  da 
satisfação  e  o  sofrimento  ou  desprazer,  decorrente  da  insatisfação.  Nessa  perspectiva  a 
satisfação e a insatisfação fazem parte de um mesmo fenômeno (LOCKE, 1969). 

Ainda sobre a temática, Tamayo (2000) apresenta duas abordagens para o estudo da 

dimensionalidade da satisfação: a unidimensional e a multidimensional. A abordagem 

unidimensional defende que a satisfação no trabalho se refere às atitudes ou ao estado afetivo 

em relação ao trabalho como um todo. Na multidimensional, segundo Siqueira e Gomide Júnior 

(2014, p. 320) “conjunto de reações específicas a vários componentes do trabalho, capazes de 

desencadear no indivíduo diferentes graus de satisfação”. Há uma análise do fenômeno   

relacionando-o   com   outros   fatores   que   não   apenas   o   trabalho,   como: relacionamento 

com a chefia, com os colegas de trabalho, com o salário, com as promoções e com o próprio 

salário (SIQUEIRA, 2008), sendo esta abordagem a adotada para este estudo. 

Marqueze e Moreno (2005) publicaram o artigo “Satisfação no trabalho – uma breve 

revisão” que teve como objetivo apresentar um apanhado sobre o constructo e analisar suas 

diversas concepções, além de apresentar as características do trabalho que possuem 

interferência e determinam a satisfação, trazem as consequências da satisfação e insatisfação 

no ambiente de trabalho. Foram observadas diferentes concepções acerca do constructo que 

destacam as vertentes de relação com o estado emocional ou atitude. No entanto, para os autores, 

a concepção de satisfação no trabalho que considera os aspectos psicossociais no trabalho é a 

mais amplamente aceita e divulgada no meio científico, corroborando com a teoria de Locke 

(1969). 

A partir do século XXI, a satisfação no trabalho passa a ser entendida como “um vínculo 

afetivo do indivíduo com o seu trabalho” (SIQUEIRA, 2008, p. 266). Ainda segundo a autora, 

o termo satisfação com o trabalho “representa a totalização do quanto o indivíduo que trabalha 

vivencia experiências prazerosas no contexto das organizações” (SIQUEIRA, 

2008, p. 267). Por essa perspectiva da afetividade, defende a ideia de que a satisfação no trabalho 

é o resultado do ambiente organizacional sobre a saúde do trabalhador, ou seja, as condições em 

que o trabalho é exercido podem ter influências sobre o bem-estar e a saúde das pessoas. E 

mais, o resultado dessa vivência no ambiente de trabalho pode trazer reflexos nos ambientes: 

familiar e social (SIQUEIRA; GOMIDE JÚNIOR, 2014). 
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Dessa maneira, o presente estudo, adotou o conceito mais recente de satisfação no 

trabalho apresentado Siqueira (2008) que a considera como um vínculo afetivo do indivíduo 

com o seu trabalho, dentro de uma perspectiva multidimensional, acreditando na ideia de que 

essa definição abrange as principais dimensões relacionadas ao construto. Outrossim, a base 

de  sua  definição  remete  à  Teoria  dos dois  Fatores  desenvolvida,  na  década  de  50,  por 

Frederick Herzberg. Também conhecida como a teoria da motivação-higiene, demonstrou que a 

satisfação  e  a  insatisfação  no  trabalho  decorrem de  dois  conjuntos  separados  de fatores,  os 

motivacionais ou intrínsecos e os higiênicos ou extrínsecos (STONER; FREEMAN, 2012). Essa 

teoria  explica  como  o  ambiente  de  trabalho  e  o próprio  trabalho  interagem para produzir  a 

motivação. 

Para Campos e Malik (2008), vários são os fatores que buscam explicar por que os 

profissionais decidem permanecer ou sair de uma organização, mas a satisfação no trabalho 

talvez seja um dos fatores mais pesquisados em sua correlação com a rotatividade. A 

insatisfação no trabalho gera, tanto custos diretos, como indiretos através do absenteísmo e da 

rotatividade, além de baixo compromisso e de baixa cidadania organizacional (WAGNER III; 

HOLLENBECK, 2012). 

Em decorrência dessa inquietação em identificar e compreender esses fatores, vários são 

os estudos desenvolvidos nesse campo. Siqueira e Gomide Júnior (2014) dizem que os estudos 

brasileiros mais recentes estão na área de saúde, ora analisando-a como um indicador de saúde, 

ora como um componente do bem-estar. Mas os próprios autores alertam que esse mapeamento 

ainda será tema de pesquisa por um longo período na área de psicologia organizacional e 

trabalho, comportamento organizacional e saúde ocupacional. 

Em seu artigo: “Bem-estar no trabalho e a predição da exaustão emocional”, Ferreira 

et al. (2007) teve como objetivo investigar o poder da satisfação e dos afetos no trabalho 

relacionados à exaustão emocional. Os resultados foram discutidos e interpretados com base 

na teoria do estresse e de burnout centrada na conservação de recursos revelando que a 

satisfação com a natureza do trabalho contribui de forma negativa para a exaustão emocional 

e que, os afetos negativos dirigidos ao trabalho, contribuem positivamente para a exaustão e 

apresentam maior força associativa. 

Ainda na área de saúde, os autores Sá, Martins-Silva e Funchal (2014) publicaram o 

artigo “Burnout: o impacto da satisfação no trabalho em profissionais de enfermagem” que 

analisou, através de uma abordagem qualitativa, a relação entre fatores de satisfação no trabalho 

e as dimensões da síndrome de Burnout em profissionais de enfermagem de um hospital público 

da região metropolitana de Vitória-ES. Os resultados revelaram que a satisfação com o ambiente 

reduz a exaustão emocional; o aumento com a satisfação com o trabalho e a oportunidade de 

crescimento reduz as dimensões exaustão emocional e despersonalização; e também aumenta a 

realização profissional. 

Os estudos sobre satisfação no trabalho no setor público ganham expressividade, uma 

vez que também esses gestores passaram a reconhecer, através dos resultados de pesquisas, 

que “o indivíduo satisfeito tende também a manter em níveis altos seu envolvimento com o 

trabalho e a se comprometer com a organização que o emprega” (SIQUEIRA; GOMIDE 

JÚNIOR, 2014, p. 321). 
Ladeira, Sonza e Berte (2012) em seu artigo “Antecedentes da satisfação no setor 

público: um estudo de caso na Prefeitura de Santa Maria-RS” faz uma investigação acerca dos 

antecedentes da satisfação com base nas variáveis do ambiente de trabalho que englobam dois 

componentes centrais: características e contexto do trabalho. Na apresentação dos resultados, 

verificou-se que as variáveis rotinas, especificidade e recursos humanos possuem interferência 

direta na satisfação, e, consequentemente, essas características também sofrem influência 

direta do contexto. 

O estudo realizado por Vieira et al. (2014), “Satisfação no serviço público: um estudo 

na  Superintendência  Regional  do  Trabalho  e  Emprego  do  Ceará”  procurou  conhecer  os 
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fatores mais importantes de satisfação no trabalho nesse órgão através da teoria Bifatorial de 

Herzberg (1997). Os resultados apontaram que os fatores motivacionais com predominância 

para gerar a satisfação nos três grupos foram: a realização profissional, as atividades 

desempenhadas e a responsabilidade atribuída. Entre os fatores higiênicos, de um modo geral, 

os respondentes demonstraram maior satisfação com a supervisão e com os relacionamentos 

interpessoais. 

Ainda na linha de estudos no setor público, Leal et al (2015) realizaram um estudo 

intitulado “Satisfação no trabalho: um estudo na Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte” com o objetivo de analisar a percepção dos técnico-administrativos da referida 

universidade em relação à satisfação no trabalho com base na teoria das necessidades de Maslow 

e a teoria bifatorial de Herzberg, levando em consideração a relação deste construto com temas 

como o comportamento organizacional, absenteísmo e rotatividade. Os resultados mostraram 

que, considerando as necessidades básicas humanas, os servidores técnico- administrativos de 

nível médio relatam satisfação apenas ao fator necessidades sociais e indiferentes aos demais. 

Já os técnicos de nível superior, consideraram os fatores necessidades sociais e estima, estando 

indiferentes aos demais fatores também. Quanto aos fatores motivacionais, se   consideram   

satisfeitos   frente   aos   fatores   de   supervisão,  relações interpessoais  e  vida  pessoal,  e,  

insatisfeitos  com  a  remuneração.  Os autores também apresentam indícios de que os 

servidores com menos tempo de serviço estão menos comprometidos e isso, pode influenciar o 

absenteísmo e a rotatividade. 

Ainda no ano de 2015, o artigo “Valores do trabalho e satisfação no serviço público 

brasileiro: estudo em uma seccional da justiça federal” (FERREIRA;  FERRAZ; SOUZA 

COSTA, 2015) traz uma análise da relação entre os valores do trabalho e a satisfação no trabalho 

dos servidores que prestam atendimento à sociedade no referido órgão público. Os resultados 

trazem a confirmação de uma relação positiva entre valores de relação sociais relativos ao  

trabalho  e  a  satisfação  com  o  trabalho,  além  de  apresentarem  uma  relação negativa entre 

os valores da estabilidade no trabalho e a satisfação, mostram também que não há relação entre 

os valores de realização profissional com a satisfação. 

Muitos são os estudos que buscam evidências na relação da satisfação no trabalho com 

outras diferentes variáveis para explicar o comportamento dos indivíduos em seu ambiente de 

trabalho e isso vem demonstrar a importância deste construto para a sobrevivência das 

organizações. Nesse contexto, os gestores, através da identificação do nível de satisfação, 

buscam conferir se suas práticas e políticas de gestão estão sendo adequadas (SIQUEIRA, 

2008), uma vez que os estudos sugerem que o aumento da satisfação no trabalho e 

comprometimento organizacional são boas estratégias para reduzir o absenteísmo e rotatividade 

de funcionários (DUGGUH; AYAGA, 2014). E mais, Siqueira e Gomide Júnior (2014, p. 321) 

afirmam que “existem evidências de que pessoas com níveis alto de contentamento com o 

trabalho são também as que menos planejam sair das empresas onde trabalham, que têm menos 

falta, melhor desempenho e maior produtividade”. 
De acordo com Siqueira e Gomide Júnior (2014), apesar de existir um grande volume 

de estudos que examina a satisfação no trabalho, tentando entender seus antecedentes, correlatos 
e consequentes, percebe-se pouco esforços e raros debates que buscam apresentar uma definição 
mais consensual sobre o conceito. Assim, além da controvérsia que ronda sua definição  e  sua  
essência  psicológica,  têm-se  ainda  divergências  no  que  concerne  a  sua 
dimensionalidade. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

A metodologia de investigação utilizada foi a survey que, segundo Freitas et al (2000) 
tem como características o interesse em produzir descrições quantitativas de uma população e 

faz uso de um instrumento predefinido. A abordagem deu-se dentro de uma perspectiva 

multimétodo na busca de assegurar o caráter científico e a robustez do estudo. Quanto aos 
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fins, esse estudo será exploratório-descritivo e, quanto aos meios, será adotada a pesquisa 

documental e a bibliográfica. 
A pesquisa foi realizada na Universidade Federal de Pernambuco, com uma amostra 

de  124  servidores TAE´s  ativos que  tiveram  remoção  no  período  de  janeiro de  2012  a 
dezembro de 2014. Considerou-se para o cálculo da amostra um nível de confiança de 95% e 
uma margem de erro amostral de 7%. 

Para  a  coleta  de  dados foi  utilizado  um  questionário,  dividido  em  três partes.  A 
primeira parte, composta por questões fechadas, se referiu às informações sócio-demográficas 

do servidor e questões envolvendo o ato de remoção. A segunda parte consistiu na identificação 

do nível de satisfação dos servidores na unidade de lotação antes de serem removidos frente às 

variáveis: satisfação com os colegas de trabalho, satisfação com a chefia, satisfação com a 

natureza do trabalho com base na Escala multidimensional de Satisfação no Trabalho de 

Siqueira (2008), e satisfação com ambiente físico, com questões fechadas. E, por fim, a terceira 

parte apresentou 3 questões abertas formuladas na tentativa de identificar, não apenas a relação 

deste constructo com o ato de remoção, como também de vislumbrar a possibilidade de haver 

algum fator precedente do ato de remoção que não esteja vinculada às categorias elencadas ou 

à temática abordada. E mais, verificar se os servidores percebem políticas  da  instituição  

voltadas  para  essa  situação  e  quais  seriam  suas  sugestões  para contribuir com tal melhoria. 

A análise  estatística  descritiva  foi  feita através de  tabelas,  gráficos e  figuras.  Os 

valores  foram  expressos  em  frequências  relativas.  As  diferenças  entre  as  variáveis  e 

dimensões de satisfação foram determinadas por meio do teste de independência de Qui- 

quadrado de Pearson. Segundo Cooper e Schindler (2011, p. 486) ao utilizarmos o Qui- 

quadrado de Pearson, “testamos diferenças significativas entre a distribuição observada dos 

dados entre as categorias e a distribuição esperada com base na hipótese nula”. 

Para análise das questões abertas, utilizou-se a análise de conteúdo como técnica que, de 

acordo com Bardin (2009, p. 40) consiste em “um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens”. Sua intenção é inferir conhecimentos através de indicadores, enriquecendo a 

leitura dos dados. A análise do conjunto de textos se baseou na frequência de palavras e na 

análise de similaridade, que representa a relação de proximidade dos segmentos de texto. Assim,  

dos 124  servidores que  reponderam  os questionários,  nem todos responderam as questões 

abertas, ou seja, para a primeira questão temos 120 respostas, na segunda questão 

123 responderam, e por fim, a terceira questão apresentou 118 respostas válidas. 

 
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
Para os itens que compõem o questionário de satisfação no trabalho calculou-se o Alfa 

de Cronbach de 0,898, considerando a escala total e o resultado indica que o instrumento possui 

uma boa consistência interna.  Em seguida, observou-se a frequência das respostas para cada 

dimensão apresentada no instrumento de coleta e aplicou-se o teste de Qui-quadrado de Pearson 

que mostrou significância estatística com p-valor <0,001.
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Os fatores aqui estudados são considerados, de acordo com a teoria dos dois fatores de 

Herzberg (1959) apud  Siqueira (2008), como higiênicos (relacionamento com a chefia e 

colegas de trabalho e ambiente físico) e motivadores (natureza do trabalho). 

Dos 124 respondentes, 54% são do sexo feminino, pertencentes ao nível de classificação 

“D”que exige escolaridade nível médio profissionalizante ou médio completo (53,7%), com 

predominância para o cargo de assistente em administração com 47% aproximadamente. Em 

relação ao nível de escolaridade, mais de 80% da amostra possuem nível superior completo e 

pós-graduação, sinalizando que eles apresentam capacitação acima do exigido para o cargo. A 

maioria dos respondentes encontra-se na faixa etária entre 26 e 51 anos, com uma 

representatividade de 79,8% da amostra e com até 8 anos de tempo de serviço na instituição 

(66,2%). 

Em relação à remoção propriamente dita, têm-se que 65,3% da amostra apresentaram 

apenas uma remoção e 2014 foi o ano com o maior índice de ocorrência (41,1%). Quando 

analisada  o  tipo  de  remoção,  verificou-se  que  78,2%  dos  respondentes  relatam  terem 

solicitado o ato, ou seja, a iniciativa da remoção se deu por interesse do servidor. No tocante 

ao motivo da solicitação, pouco mais de 50% dos servidores informaram que o motivo de terem 

solicitado a remoção está relacionado  à sua insatisfação com algo no ambiente de trabalho. 

Esse tópico remete a ideia de que essa insatisfação tem influências na decisão do servidor 

solicitar sua mudança de unidade. 

Quando verificada as categorias de satisfação relacionadas com o tipo de remoção, 

percebe-se que há diferença estatística significativa com p<0,001 entre os tipos de remoção, 

ou seja, quando a remoção for por interesse da instituição, 72,9% dos pesquisados  estão 

satisfeitos ou totalmente satisfeitos contra 43,9% dos respondentes que estão satisfeitos ou 

totalmente satisfeitos na remoção “a pedido”. Com esse resultado, dentro da própria realidade 

da remoção, pode-se inferir que o nível geral de satisfação tem associação com o fato de o 

servidor querer sair do seu ambiente de trabalho, uma vez que o motivo de os servidores pedirem 

para sair da unidade onde exercem suas atividades denota uma discordância ou não aceitação 

de alguns aspectos no local de trabalho. 

No que se refere à distribuição da satisfação considerando a satisfação geral dos 

servidores que solicitaram sua remoção, constatou-se que a variável de maior satisfação é o 

relacionamento com os colegas de trabalho com 58,4% que responderam estarem satisfeitos 

ou totalmente satisfeitos. E mais, o ambiente físico também é considerado como a variável 

com maior nível de insatisfação, entre insatisfeitos e totalmente insatisfeitos, com 46,6%, 

seguida da natureza do trabalho com 45,5% e relacionamento com a chefia com 35,3%. 

Assim, observou-se que esses fatores tiveram índices de insatisfação consideráveis, 

apresentando uma tendência estatística de relação com o pedido de remoção, como mostra a 

figura 1 (4).
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Figura1 (4): Variáveis com maior índice de insatisfação dentre as remoções “a pedido” 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 
O ambiente físico nesse estudo foi a variável que apresentou maior índice de 

insatisfação, seja de uma visão geral da satisfação, seja quando analisada por grupos. Isso é 

ratificado quando se percebe que a unidade organizacional que mais apresentou pedido de 

remoção foi o Hospital das Clínicas (HC). O fato de a maior quantidade de servidores ter 

saído do HC pode ser explicado por ser esta unidade a mais diferenciada em termos de estrutura 

física, atendimento e finalidade, uma vez que possui atividades específicas e complexas e um 

ambiente próprio com características insalubres, de riscos à saúde. E muitos não estão 

preparados para encarar a realidade das unidades de saúde pública em nosso país, em especial 

àqueles que não possuem cargos específicos da referida área, como é o caso dos assistentes 

administrativos que foi o grupo com o maior índice de pedidos da referida unidade 

– dos 22 removidos, 15 são assistentes (68,2%). 

No entanto, a insatisfação com o ambiente físico dos respondentes pode corresponder 

a todos os demais servidores da instituição e não necessariamente ao grupo dos removidos, uma  

vez que  o  contexto  político  e econômico  brasileiro  nos últimos anos não favorece grandes 

mudanças nas estruturas públicas, e a limitação de recursos impossibilita investimentos, dentre 

outros, na estrutura física das instituições. E, por se tratar de um fator higiênico,  não  

apresentaria  influência  no  nível  de  satisfação,  apenas  garant iria  a  não insatisfação. No 

entanto, o estudo aponta um indicativo de que a instituição não está assegurando plenamente 

esses fatores a ponto de não haver insatisfação. 

Em se tratando da variável “natureza do trabalho”, os servidores apontam um baixo nível 

de satisfação na variedade das tarefas que realizam com 43,4% (totalmente insatisfeito e 

insatisfeito) e na capacidade do trabalho absorvê-los com 39%, mas se consideram satisfeitos 

com a autonomia que possuem para a realização das tarefas (53,2% entre totalmente satisfeito 

e  satisfeito).    Reforçando esse  entendimento,  quando  perguntados a  respeito do  grau  de 

importância em realizar tarefas parecidas e rotineiras, 16,1% consideraram sem importância e 
49,2%  pouco  importante,  ou  seja,  percebe-se  que  a  rotinização  das tarefas  e  a  falta  de 
diversificação influencia na satisfação do servidor, uma vez que não exige a busca de seu 
aperfeiçoamento. E mais, na questão aberta que buscou verificar a possível relação do 
constructo com o ato de remoção, a categoria de “tarefas e atividades” foi a que apresentou a 
maior frequência, no que se refere à saturação com as atividades desempenhadas, à sobrecarga 
no trabalho, à realização de tarefas que sejam incompatíveis com habilidades e aptidões, à 
falta de definição e distribuição clara de tarefas e métodos de trabalho, dentre outros. Esses 
achados corroboram o estudo realizado por Ladera, Berte e Sonza (2011) no qual se verificou
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que a satisfação dos servidores da Prefeitura de Santa Maria sofre interferência direta de 

algumas características do  trabalho  como  a  rotina, especificidade  do  trabalho e recursos 

humanos. 

Essa variável, de acordo com a teoria dos dois fatores, tem a capacidade de influenciar 

o nível de satisfação do indivíduo. Trata-se, portanto, de um fator motivador (satisfaciente), 

considerado como intrinsecamente recompensador (ROBBINS, 2000). 
A natureza do trabalho envolve ainda as atribuições a serem desempenhadas pelos 

indivíduos, ou seja, deveres e responsabilidades específicos. Ao serem indagados a respeito da 
importância das atividades desenvolvidas serem compatíveis com as estabelecidas pelo cargo, 
44,5% dos servidores classificaram como extremamente importante, 31,1% como muito 
importante e 20,5% como importante existir essa compatibilidade. 

Outro ponto que pode estar vinculado a um baixo nível de satisfação para essa variável 
é o fato de que 55,3% dos servidores informaram que, ao ingressar na UFPE, possuía um grau 
de escolaridade acima do exigido para o cargo. Acerca dessa questão, têm-se uma possível 
ideia da sobrequalificação no trabalho que se configura através da percepção que o indivíduo 
faz da distância entre sua capacidade e as atividades que está desenvolvendo  (MACIEL; 
CAMARGO, 2013). É o entendimento de que o indivíduo possui qualificações acima das 
exigidas para  a execução  das atividades oferecidas,  assim,  seu  potencial  não está  sendo 
aproveitado de forma adequada. 

No serviço público, a sobrequalificação pode ser entendida decorrente de outro 
fenômeno, denominado por Bergue (2014) como a “indústria dos concursos e concurseiros” que 
envolve, não apenas a busca por estabilidade, status e realização pessoal, como também 
reflete o contexto sociopolítico e econômico do país. 

Ainda há de ser considerada a sobrequalificação no tocante as capacitações e 

qualificações realizadas pelos servidores ativos asseguradas pela Lei 11.091/2005 que dispõe 

sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE) 

onde prevê a progressão por capacitação e o incentivo à qualificação concebendo ao servidor, além de 

incentivos financeiros, a possibilidade de crescimento profissional e intelectual. No entanto,   o  que  

ocorre  muitas  vezes  é  que   as  atribuições  dos  cargos  não   acompanham   o desenvolvimento 

do servidor e isso gera disfunções no sistema que tendem a diminuir o nível de satisfação,  no  sentido  

de,  a  instituição  possuir  um  quadro  muito  capacitado  e  qualificado  para atividades simples e sem 

nenhum atrativo intelectual. 

A variável “relacionamento com a chefia”, através da Escala de Satisfação na análise 

da satisfação geral dos servidores que pediram sua remoção se apresentou como a terceira 

com o maior índice de insatisfação. No entanto, dentre o nível de satisfação com esta variável, 

observou-se que 24,2% dos respondentes declararam estar em um estado de indiferença, ou seja, 

nem satisfeito, nem insatisfeito. 

Esse índice de indiferença carece de um estudo mais aprofundado e direcionado sobre 

o tema, uma vez que a análise textual decorrente de uma das questões abertas mostrou que o 

relacionamento com a chefia obteve a segunda maior frequencia de palavras para as possíveis 

relações entre a satisfação geral e a remoção. 
O  gestor  tem  um  papel  fundamental  na  condução  das  pessoas  dentro  de  uma 

instituição e no alinhamento dos objetivos destas com os da organização, em especial nas 
organizações públicas com suas peculiaridades e limitações. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A pesquisa buscou entender os fatores de satisfação no trabalho que trariam alguma 

implicação no ato de remoção dos  técnico-administrativos em educação da Universidade 

Federal  de  Pernambuco.  Diante  dos  achados,  é  possível  perceber  que,  a  adaptação  e  a 

aplicação da Escala de Satisfação no Trabalho de Siqueira (2008) permitiu verificar o grau de



11 

IV Congresso Lusófono em Comportamento Organizacional e Gestão   

 
 

 

 

satisfação e/ou insatisfação dos servidores com aspectos relacionados aos colegas de trabalho, 

ao comportamento da chefia, à natureza e às condições físicas do trabalho. Nessa perspectiva, 

se faz necessário abordar alguns achados da pesquisa, iniciando com a compreensão de que a 

satisfação no trabalho difere quanto ao tipo de remoção. Os servidores que solicitaram sua 

mudança apresentaram um grau de satisfação consideravelmente menor que aqueles no qual a 

remoção se deu ex-offício. 

Em relação às remoções “a pedido”, tem-se que 63,9% dos servidores relataram o 

vínculo da insatisfação no ambiente de trabalho com o ato em si, fazendo um paralelo, esse 

quantitativo representaria 50,8% da amostra geral, demonstrando com isso uma influência 

positiva dos fatores externos abordados no ato de remoção.  O fator apontado com o maior 

índice de satisfação é o relacionamento com os colegas de trabalho e, para o maior de 

insatisfação tem-se o ambiente físico, natureza do trabalho e o relacionamento com a chefia, 

respectivamente. No entanto, com base na teoria dos dois fatores, o fator que possivelmente 

esteja influenciando a remoção é a natureza do trabalho, uma vez que os demais fatores, quando 

atendidos, apenas garantem a não insatisfação. 

Por fim, se faz necessário entender que a remoção é um benefício, não apenas para o 

servidor  que  deve  enxergá-la  como  um instrumento  na busca de melhores condições de 

trabalho e na tentativa de fortalecer um bom nível de satisfação, como também para a instituição 

que pode utilizá-la de forma estratégica na alocação e alinhamento da sua força de trabalho com 

suas expectativas reais. A movimentação de pessoal dentro de qualquer organização é 

necessária para sua oxigenação, entrada de novos conhecimentos, melhor adequação das 

pessoas e melhores desempenhos. Como também é necessária a desconstrução da ideia de que 

os servidores que passam por um processo de remoção são problemáticos e/ou improdutivos. 

Na realidade só estão tentando encontrar um ambiente que possua maior proximidade com suas 

expectativas. 

O fato é que deve haver uma maior preocupação da instituição quando o pedido para 

ser removido passa a apresentar um alto índice porque causa não apenas transtornos e custos, 

como também enfraquece as políticas existentes. Os gestores devem estar atentos e sensíveis 

aos acontecimentos, procurando desenvolver um acompanhamento e monitoramento eficaz de 

suas ações dentro da área de gestão de pessoas. 

Assim, como recomendações para trabalhos futuros, este estudo pode ser replicado 

para os servidores docentes que passaram pelo processo de remoção, como também numa 

perspectiva de análise envolvendo servidor, chefia imediata e gestão da UFPE. Igualmente, 

ressalta-se a importância de entender outros construtos vinculados à remoção, como clima, 

envolvimento e comprometimento desses servidores. 
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