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Objetivos 
_... O Que Dizem os Resultados 

Quantitativos do Diagnóstico 
de Qualidade de Vida no 
Trabalho na JF1 R ? 

.... O Que Dizem os Resultados 
Qualitativos do Diagnóstico de 
Qualidade de Vida no Trabalho na 
JF1R? 
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_... Perspectivas no pós-diagnóstico de 
Qualidade de Vida no Trabalho 
(QVT) na JF1 R? 
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Brasília-DF, Abril de 2012 
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PRODUTOS GERADOS 

Parte I 

Resultados das Questões 
Objetivas do Inventário de 
Avaliação de Qualidade de 
Vida no Trabalho (IA_ QVT) 
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PARTICIPANTES DA PESQUISA 

PERÍODO DE APLICAÇÃO DO IA_QVT: 08/01 A 29/02/2012 

Servidores e Colaboradores 
Presentes no Período de 

Aplicação 

13.129 

Participantes da 
Pesquisa 

5.164 39,34 

Resultados do Diagnóst ico de Qualidade de Vida no Trabalho na Justiça Federa l da Primeira Região 
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Distribuição dos Respondentes 
por Órgão (N=3742) 
• Total de Respondentes 

SJ DF 137 (11,121% ) 
F=====~==~==========*===~ 1231 

SJ PA 118 (20,06o/o) 
' . 588 

SJ_AM ~ 93 23l96%t 
. 38~ 

SJ_PI ~ 105 25%)4~0 

TRF _lR . 593 (25/61 °/t>) 

• Total de Trabalhadores 

2315 
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SJ MG 

SJ_AP 

SJ_AC 

SJ RR 

SJ_MT 

SJ_TO 

~. ~~~~~~~~~~8~9~1dC~2g6~~9go~%~)==~==========J:========~==========d:====~ 3312 
~._~.5•5•( 2 9,41%) 
r- 187 
~ 85 (31,25%)1 
. 272 

48 (35,03%) 
137 

195 35 ' 4%) 
' . 547 
)-90 (35, 71 %) 
' 252 

~~~~~~~~66~3~(~3~6~,4~$~%~)========d:====~ SJ_BA ~ 1817 

SJ MA 

SJ_RO 

SJ GO 

~~~2~1~6 b3~8~1~6~~6 
102 (40,47°/p ) 

~-- 252 
-:::::~J3~5~1~~~b F:! 845 
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Distribuição dos Respondentes por Cargos na JF1R 6/58 

• Total de Cargos • Total de Respondentes 

Auxiliar Judiciário • 52 
• 32 (61 ,54°/o) 

Servidores sem Vínculo • 42 
24 (57 ,14°/o) 

Analista Judiciário/ Área Administrativa 97 
• 194 ( 48,87' 

Analista Judiciário/ Área Judiciária 1427 
640 44,85°./t ) 

Técnico Judiciário/ Área Administrativa 1363 (37 59°/o) 

Analista Judiciário/ Apoio Especializado • 79 
• 27 (34 ,18°/o) 

Técnico Judiciário/Área Adm./Seg. e Transporte '02 
• 102 ( 25,37°/oD 

Estagiários 22 9 
500 (2 ~,33°/o) 

Prestadores de Serviços 619 ( 18,38°1< ) 

Servidores Requisitados 674 
• 112 ( 16,62°1< ) 

Ana lista Judiciário/ Área Judiciária/Execução de Mandados 72'-
117 I 16,16°1< ) 

Magistrados 427 
• 63 (1<jl ,755) 

o 500 1000 1500 2000 2500 
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Síntese do Perfil dos 
Participantes da Pesquisa 

variáveis Demográficas: 

sexo: Feminino (54°/o) 

Escolaridade: Especialização (38,5°/o) 

Faixa-Etária: 36 a 45 anos (32,4°/o) 
, -Tempo no Orgao: 7,9 anos; DP: 7,5 

Variáveis Profissiográficas: 

Órgão : Seções Judiciárias (52,2°/o) 

Cargo: Téc. Judiciário, Administrativo (34,6°/o) 

Cargo ou Função Comissionada: FC (65,6°/o) 

Seção Judiciária: Goiás (41,53°/o) 

Resultados do Diagnóstico de Qualidade de Vida no Trabal na Justiça 
Brasília -DF, Abril de 2 12 



Nota 
Metodológica 
para melhor 

Compreensão 
dos Resultados 

Obtidos 
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Instrumento Utilizado Para o Diagnóstico de QVT 

Inventário de Avaliação de Qualidade de 
Vida no Trabalho (IA_QVT) 

(Ferreira, 2008) 

Constituído por Cinco Fatores (61 itens) 

Fator 1 (14 itens): Reconhecimento e Crescimento Profissional (alfa 0,91) 

Fator 2 (16 itens): Relações Sócio-Profissionais de Trabalho (alfa 0,89) 

Fator 3 (12 itens): Condições de Trabalho (alfa 0,90) 

Fator 4 (1 O itens): Elo Trabalho-Vida Social (alfa 0,80) 

Fator 5 (9 itens): Organização do Trabalho (alfa 0,73) 

(*)Índice estatístico que mede o grau de confiabilidade do instrumento (>0,70) 

Resultados do Diagnóstico de Qualidade de Vida no Trabalho na Justiça Federa l da Primeira Região 
Brasília-DF, Abril de 2012 

9/58 

o 
.o 

Ergo d: 



10/58 

Escala do Tipo Likert: Exemplo e Parâmetros Básicos de Análise 

Exemplo de Item 

Discordo 
Totalmente 

As oportunidades de crescimento 
profissional são iguais para todos 

Concordo 

Totalmente 

I 
o 1 2 3 4 5 6 7 

X 

8 9 
I 

10 

0,0 1,9 3,9 5,9 
3 

Mal-Estar Intenso Mal-Estar Moderado 

Mal-Estar Dominante 

Resultado negativo <1ue evidencia a predominância de 
representações de mal-estar no trabalho . Representações 

que devem ser transformadas no ambiente 
organizacional. 

Risco de Adoecimento 

Tendência 
Ne,ativa 

5 

Tendência 
Positiva 

Zona de Transição 

Resultado mediano. 
Indicador de "situaçã o
lim ite". O:oexistência de 

mal-estar e bem-estar no 
trabalho. 

Estado de alerta 

+ 

Bem-Estar Moderado Bem-Estar Intenso 

Bem-Estar Dominante 

Resultado positivo que evidencia a predominância de 
re1>resentações de bem-estar no trabalho. 

Representações que devem ser mantidas e consolidadas 
no ambiente organizacional. 

Promoção de Saúde 

Resultados do Diagnóstico de Qualidade de Vida no Trabalho na Justiça Federal da Primeira Região 
Brasília-DF, Abril de 2012 

o 
_o 

Ergo~ 



11/58 

Como os 
Participantes do 

Diagnóstico Avaliam 
a 

Qualidade de 
Vida no Trabalho 

na JF1R? 
Resultados Provenientes da "Média Global dos 

Cinco Fatores" (alfa 0,94) 

o 
Qualidade de Vida no Trabalho na Justiça Federal da Primeira Região .o 

Brasília-DF, Abril de 2012 Ergo~ 



Resultados do IA_QVT 

Elo 
Trabalho-Vida Social 

Reconhecimento 
e Crescimento 

Profissional 

Condições 
de Trabalho 

Nota Global de 
QVT na JF1R 

Organização 
do Trabalho 

Relações 
Socioprofissionais 

de Trabalho 
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6,28 Como os Respondentes Avaliam Globalmente 13/58 

1 41 a Qualidade de Vida no Trabalho na JF1 R (N = 4.557} 
Mal-Estar 

Dominante 
65 

Zona de 
Transição 

(1,51%) 819 

11 
1111 (18,98%) 

~~~~-i ~ 1~ ~ ~~==~==:riªª 
~~~~~~~~~~==~~~~~=~= 

Dominante 
3.431 

(79,51%) 

I_ 
Mal-Estar Intenso 

2-2,9 3-3,9 

Mal-Estar Moderado 

Bem-Estar Intenso++++ (9-10) 

Bem-Estar Intenso++ (8-8,9) 

Bem-Estar Moderado++ (7-7,9) 

Bem-Estar M oderado+ (6-6,9) 

Tendência Posit iva (5-5,9) 

Tendência Negativa (4-4,9) 

Mal-Estar Moderado- (3-3,9) 

Mal-Estar Moderado - - (2-2,9) 

Mal-Estar Intenso--- (1-1,9) 

Mal-Estar Intenso -- -- (0-0,9) 

Tendência 
Negativa 

4-4,9 

Tendência 
Positiva 

5-5,9 

~ I I I .1 

• 

o 

J 

200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 

+ 
6-6,9 

++ 
7-7,9 

Bem-Estar Moderado Bem-Estar Intenso 
Zona de Transição (18,98°/o) 

Mal-Estar Dominante (1,51°/o) 

Resultado negativo que evidencia a predominância de 
representações de mal-estar no trabalho. 

Representações que devem ser transformadas no 
ambiente organizacional. 

Risco de Adoecimento 

Resultado mediano. Indicador 
de "situação-limite". 

Coexistência de mal -estar e 
bem-estar no trabalho. 

Estado de alerta 

Bem-Estar Dominante (79,51°/o) 

Resultado positivo que evidencia a predominância de 
representações de bem-estar no trabalho. 
Representações que devem ser mantidas e 
consolidadas no ambiente organizacional. 

Promoção de Saúde 

Resultados do Diagnóstico de Qualidade de Vida no Trabalho na Justiça Federal da Primeira Região 
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Como os Participantes 
Avaliam as 

Condições de Trabalho? 

~ Expressa as condições 
físicas 

No s - -... , .. 

(local, espaço, iluminação, tem 
peratura), materiais 
(insumos), instrumentais 
(equipamentos, mobiliário, pos 
to), suporte (apoio técnico) 
que influenciam a atividade de 
trabalho e colocam em risco a 
segurança física. 
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6 95 
1 98 Como os Respondentes Avaliam as 

Condições de Trabalho na JF1 R (N = 4.633) 

O nível de il uminação é suficiente para executar as atividades 

O material de consumo é suficiente 

[INV) O traba lho que realizo coloca em risco a minha segurança física 

o s instrumentos de trabalho são suficientes para realizar as tarefas 

O local de trabalho é confortável 

O posto de trabalho é adequado para realização das tarefas 

O espaço físico é satisfatório 

[INV) Na JF1R, as condições de trabalho são precárias 

A temperatura ambiente é confortável 

[INV) Os equipamentos necessários para realização das tarefas são precários 

O apoio técnico para as atividades é suficiente 

-·· --_ I ___ ----

- ~.-~·i~ ~-- . 
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O mobiliário existente no local de t rabalho é adequado ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2-2,9 3-3,9 

Mal-Estar Moderado 

Mal-Estar Dominante 

Resultado negativo que evidencia a predominância de representações 
de mal-estar no trabalho. Representações que devem ser 

transformadas no ambiente organizacional. 

Risco de Adoecimento 

0,00 1,00 

Tendência 
Negativa 

4-4,9 

2,00 3,00 

Tendência 
Positiva 

5-5,9 

Zona de Transição 

Resultado mediano. Indicador de 
"situação-limite" . Coexistência de 
mal-estar e bem-estar no trabalho. 

Estado de alerta 

4,00 

+ 

6-6,9 

5,00 6,00 

++ 

7-7,9 

7,00 8,00 

Bem-Estar Moderado 

Bem-Estar Dominante 

9,00 10,00 

Resultado positivo que evidencia a predominância de representações 
de bem-estar no trabalho. Representações que devem ser mantidas 

e consolidadas no ambiente organizacional. 

Promoção de Saúde 
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Como os Participantes 
Avaliam a 

Organização do Trabalho? 

~ Expressa as variáveis de 
tempo 
(prazo, pausa), controle 
(fiscalização, pressão, 
cobrança), traços das 
tarefas 
(ritmo, repetição), sobre 
carga e prescrição 
(normas) que 
influenciam a atividade 
de trabalho. 

Resultados do Diagnóstico de Qualidade de Vida no Trao 
~os Brasília-DF, Abril de 



Como os Respondentes Avaliam a 
Organização do Trabalho na JF1 R {N = 4.626) 

17/58 

-----~---.. -"- .. -- --·-· -

Posso executar o meu trabalho sem pressão 

Posso executar o meu trabalho sem sobrecarga de tarefas 

[INV) Falta tempo para ter pausa de descanso no trabalho 

[INV) As normas para execução das tarefas são rígidas 

[INV) O ritmo de trabalho é excessivo 
I 

... . . ' . " --- ' ., 

[INV) Na JF1R, as tarefas são repetitivas 

,a-e~...-~' ~ ,-~·-·- - '" .=-"" -

[INV) Na JF1R, existe forte cobrança por resultados 

[INV) Existe fiscalização do desempenho 

[INV) Há cobrança de prazos para o cumprimento de tarefas 

0,00 

2-2,9 3-3,9 

Mal-Estar Moderado 

Mal-Estar Dominante 

Resultado negativo que evidencia a predominância de representações 
de mal-estar no trabalho. Representações que devem ser 

transformadas no ambiente organizacional. 

Risco de Adoecimento 

1,00 2,00 

Tendência 
Negativa 

4-4,9 

3,00 4,00 

Tendência 
Positiva 

5-5,9 

Zona de Transição 

Resultado mediano. Indicador de 
"situação-limite". Coexistência de 
mal-estar e bem-estar no t rabalho. 

Estado de alerta 

5,00 6,00 

+ 

6-6,9 

7,00 

++ 

7-7,9 

8,00 9,00 10,00 

Bem-Estar Moderado Bem-Estar Intenso 

Bem-Estar Dominante 

Resultado positivo que evidencia a predominância de representações 
de bem-estar no trabalho. Representações que devem ser mantidas 

e consolidadas no ambiente organizacional. 

Promoção de Saúde 
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como os Participantes Avaliam as 
Relações Socioprofissionais 

de Trabalho ? 

./1 nterações sócio-profissionais em 
termos de relações com os 
pares 
(ajuda, harmonia, confiança), 
com as chefias 
(liberdade, diálogo, acesso, inter 
esse, cooperação, atribuição e 
conclusão de 
tarefas), comunicação 
(liberdade de 
expressão), ambiente 
harmonioso e conflitos que 
influenciam a atividade de 
trabalho. 

Resultados do Diagnóstico de Qualidade de Vida no Tra 
N o s Brasília-DF, Abril d --....... 
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7 22 
1 82 Como os Respondentes Avaliam as Relações 

Socioprofissionais de Trabalho na JF1 R (N = 4.619) 

Minhas relações de trabalho com os colegas são harmoniosas 

Minhas relações de trabalho com a chefia são cooperativas 

É fácil o acesso à chefia imediata 

A convivência no ambiente de t rabalho é harmoniosa 

Minha chefia imediata tem interesse em me ajudar 

Meus colegas de trabalho demonstram disposição em me ajudar 

Tenho liberdade na execução das tarefas 

Há confiança entre os colegas 

[INV] É comum a não conclusão de trabalhos iniciados 

O comportamento gerencial é caracterizado pelo diálogo 

[I NV] É comum o conflito no ambiente de trabalho 

Na JF1R, tenho livre acesso às chefias superiores 

[INV] Existem dificuldades na comunicação chefia - subordinado 

[INV] A comunicação entre funcionários é insatisfatória 

A distribuição das tarefas é justa 

Na JF1R ten ho liberdade para dizer o que penso sobre o trabalho 

2-2,9 3-3,9 

Mal-Estar Moderado 

Mal-Estar Dominante 

0,00 1,00 2,00 3,00 

Tendência Tendência 
Negativa Positiva 

4-4,9 5-5,9 

Zona de Transição 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 

+ ++ 
6-6,9 7-7,9 

Bem-Estar Moderado 

Bem-Estar Dominante 
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9,00 10,00 

Resultado negativo que evidencia a predominância de representações 
de mal-estar no trabalho. Representações que devem ser 

transformadas no ambiente organizacional. 

Resultado mediano. Indicador de 
"situação-limite". Coexistência de 
mal-estar e bem-estar no t rabalho. 

Resultado positivo que evidencia a predominância de representações 
de bem-estar no trabalho. Representações que devem ser mantidas 

e consolidadas no ambiente organizacional. 

Risco de Adoecimento 
Estado de alerta 

Promoção de Saúde 
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como os Participantes Avaliam o 
Reconhecimento e Crescimento 

Profissional 

./Expressa variáveis relativas ao 
reconhecimento no trabalho 
(existencial, institucional, realiza 
ção 
profissional, dedicação, resulta
do alcançado) e ao 
crescimento profissional 
(oportunidade, incentivos, equid 
ade, criatividade, desenvolvime 
nto ), que influenciam a atividade 
de trabalho. 

Resultados do Diagnóstico de Qualidade de Vida no 
~qs Brasília-DF, Abril 
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6 01 
2 44 Como os Respondentes Avaliam o Reconhecimento e 

Crescimento Profissional na JF1 R (N = 4.621) 

A prática do reconhecimento contribui para a minha realização profissional 

Tenho a possibilidade de ser criativo no meu trabalho 

(INV) Tenho a impressão de que para a JF1R eu não existo 

Na JF1R, o resultado obtido com meu trabalho é reconhecido 

Na JF1R, minha dedicação ao trabalho é reconhecida 

Na JF1R, recebo incentivos de minha chefia 

[INV] Fa lta apoio das chefias para o meu desenvolvimento profissional 

O desenvolvimento pessoal é uma possibilidade real na JF1R 

o reconhecimento do trabalho coletivo é uma prática efetiva na JF1R 

Há incentivos da JF1R para o crescimento na carreira 

o reconhecimento do trabalho individual é uma prática efetiva na JF1R 

Sinto-me reconhecido pela instituição onde trabalho 

A JF1R oferece oportunidade de crescimento profissional 

As oportunidades de crescimento profissional são iguais para todos 

2-2,9 3-3,9 

Mal-Estar Moderado 

Mal-Estar Dominante 

0,00 1,00 

Tendência 
Negativa 

4-4,9 

2,00 3,00 

Tendência 
Positiva 

5-5,9 

Zona de Transição 

4,00 

+ 
6-6,9 

5,00 6,00 

++ 
7-7,9 

7,00 8,00 

Bem-Estar Moderado 

Bem-Estar Dominante 

9,00 
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10,00 

Resultado negativo que evidencia a predominância de representações 
de mal-estar no trabalho. Representações que devem ser 

transformadas no ambiente organizacional. 

Resultado mediano. Indicador de 
"situação-limite". Coexistência de 
mal-esta r e bem-estar no trabalho. 

Resultado positivo que evidencia a predominância de representações 
de bem-estar no trabalho. Representações que devem ser mantidas 

e consolidadas no ambiente organizacional. 

Risco de Adoecimento 
Estado de alerta 

Promoção de Saúde 
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como os Participantes Avaliam o 
Elo Trabalho-Vida Social 

./ Expressa as percepções sobre a 
instituição, o trabalho 
(prazer, bem-estar, zelo, tempo 
passado no trabalho, sentimento 
de utilidade, reconhecimento 
social) e as analogias com a 
vida social 
(casa, família, amigos) que 
influenciam a atividade de 
trabalho. 

Resultados do Diagnóstico de Qualidade de Vida no 
~2~ Brasília-DF, Abril 
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7,61 
1,29 Como os Respondentes Avaliam o Elo 

Trabalho-Vida Social na JF1 R {N = 4.660) 

[INV) Sinto-me mais feliz no trabalho na JF1R que com a minha família 

O trabalho que faço é útil para a sociedade 

Gosto da instituição onde trabalho 

[INV) Sinto-me mais feliz no trabalho na JF1R que em minha casa 

[INV) Sinto-me mais feliz no trabalho na JF1R que com os amigos 

Sinto que o meu trabalho na JF1R me faz bem 

Na JF1R, disponho de tempo para executar o meu trabalho com zelo 

Na JF1R, as atividades que realizo são fonte de prazer 

O tempo de trabalho que passo na JF1R me faz feliz 

A sociedade reconhece a importância do meu trabalho 

I ' 

3-3,9 2-2,9 

Mal-Estar Intenso Mal-Estar Moderado 

0,00 1,00 2,00 3,00 

Tendência Tendência 
Negativa Positiva 

4-4,9 5-5,9 

Zona de Transição 

4,00 5,00 

+ 

6-6,9 

6,00 

++ 

7-7,9 

Bem-Estar Moderado 

7,00 8,00 

Mal-Estar Dominante Bem-Estar Dominante 
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9,00 10,00 

Resultado negativo que evidencia a predominância de representações 
de mal-estar no trabalho. Representações que devem ser 

transformadas no ambiente organizacional. 

Resultado mediano. Indicador de 
"situação-limite". Coexistência de 
mal-estar e bem-estar no trabalho. 

Resultado positivo que evidencia a predominância de representações 
de bem-estar no trabalho. Representações que devem ser mantidas 

e consolidadas no ambiente organizacional. 

Risco de Adoecimento 
Estado de alerta 

Promoção de Saúde 
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Médias e Desvios-Padrão por Fator do IA_QVT 

c ondições de 
Trabalho 

Média 

6,95 

Desvio Padrão 

1,98 

Desvio Padrão 

1,63 

2-2,9 3-3,9 

Mal-Estar Moderado 

Mal-Estar Dominante 

Resultado negat ivo que evidencia a predominância de 
representações de mal-estar no trabalho. Representações que 

devem ser transformadas no ambiente organizacional. 

Risco de Adoecimento 

Relações 
Socioprofissionais 

Reconhecimento 
e Crescimento 

Profissional 

Elo TrabalhoNida 
Social 

1-

.... 

Média 

7,22 

Desvio Padrão 

1,82 

Tendência 
Negativa 

4-4,9 

Tendência 
Positiva 

5-5,9 

Zona de Transição 

Média - 6,01 

Desvio Padrão -

+ 
6-6,9 

2,44 

++ 
7-7,9 

Bem-Estar Moderado 

Média - 7,61 

Desvio Padrão - 1,29 

Bem-Estar Intenso 

Bem-Estar Dominante 

Resultado mediano. Indicador Resultado positivo que evidencia a predominância de 
de "situação-limite". representações de bem-estar no trabalho. Representações que 

Coexistência de mal-estar e devem ser mantidas e consolidadas no ambiente organizacional. 
bem-estar no trabalho. 

Estado de alerta Promoção de Saúde 

No s -- .. -
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Resultados Comparativos com Outros Orgãos Federais 25/58 

----~ 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): 
Avaliação Global dos Respondentes 

, 
Orgãos Média DP 

Judiciário Federal 1 6,42 1,44 
Judiciário Federal 2 6,34 1,16 

I Justiça Federal 1R 6,28 1,41 

Executivo Federal 1 6,14 1,48 

Executivo Federal 2 6,07 1,41 

Resultados Comparativos: Fatores de QVT 
, CT OT RST RCP ETVS 
Orgãos 

M DP M DP M DP M DP M DP 

Judiciário 1 6,56 2,20 4,02 1,76 7,22 1,76 5,96 2,34 7,76 1,16 

Judiciário 2 7,47 1,61 4,13 1,18 7,19 1,49 5,54 2,38 7,22 1,31 

Executivo 1 6,54 1,97 4,41 1,74 6,67 1,86 5,27 2,26 7,27 1,49 

Executivo 2 6,76 2,06 4,33 1,63 6,87 1,86 6,87 1,86 7,16 1,56 

I JF1R 6,95 1,98 1,63 7,22 1,82 6,01 2,44 7,61 1,29 

Resu ltados do Diagnóstico de Qualidade de Vida no Trabalho na Justiça Federal da Primeira Região .o 
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PRODUTOS GERADOS 

Parte 11 

Resultados do Tratamento 
das Questões Abertas 

do Inventário de Avaliação 
de Qualidade de Vida no 

Trabalho (IA_QVT) 
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Nota 
Metodológica 
para melhor 

Compreensão 
dos Resultados 

Obtidos 
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Questões Abertas do Diagnóstico 28158 

Comentários e/ou 
sugestões sobre a 

pesquisa. 
(n=3212) 

(22,55% da População) 
(62,16 dos Participantes) 

Na minha opinião, 
Qualidade de Vida no 

Trabalho é ... 
(n=4224) 

(32, 17% da População) 
(81 ,74% dos Participantes) 

® ® 

Quando penso sobre o meu trabalho na 
JF1 R, o que me causa mais Mal-estar é .. . 

(n=4188) 
(31 ,89% da População) 

(81 ,05% dos Participantes) 

Quando penso sobre o 
meu trabalho na 

JF1 R, o que me causa 
mais Bem-estar é ... 

(n=4816) 
(36,68% da População) 

(93,20% dos Participantes) 

Resultados do Diagnóstico de Qualidade de Vida no Trabalho na Justiça Federal da Primeira Região 
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Participantes da Parte Aberta do Diagnóstico 

Participantes 

• O quantitativo de 
servidores que 
participou da pesquisa 
variou entre 3212 
(questão sobre 
comentários e 
sugestões) e 4816 
(questão sobre 
"Quando penso no 
meu trabalho na 
JF1 R, o que mais me 
causa bem-estar no 
trabalho é ... "). 

Significância 
• Total de respondentes da 

pesquisa (5167) 

• Extensão do questionário 

• Tempo de redação 

• Sobrecarga e pressão 
temporal de muitos 
respondentes 

Instrumento 
• Versão 1.0 digital do Inventário de 

Avaliação de Qualidade de Vida no 
Trabalho (IA_ QVT), disponibilizada aos 
participantes em site na Internet. 

Resultados do Diagnóstico de Qualidade de Vida no Trabalho na Justiça Federal da Primeira Região 
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Na minha . . ,., 
op1n1ao, 

Qualidade de 
Vida no 

Trabalho é ... 
(n=4224) 
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Na minha opinião, 
Qualidade de Vida no Trabalho 

, 
e ... 

Gostar do 

--------

Trabalho e Ser 
Reconhecido 

Relações 
Harmoniosas e 
Condições de 

Trabalho 
Adequadas 

59°/o 

17°/o 

Organização 
Humanizada 

(Saudável) do 
Trabalho 

24°/o 
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Núcleos Temáticos Representativos da Questão: "Na Minha Opinião, QVT é ... " 

Núcleo Temático: Gostar do Trabalho e Ser Reconhecido 

Sentir vontade de voltar no dia seguinte. 
Fazer melhor o que produziu no dia anterior 
e sentir que a minha presença faz bem aos 

demais colegas, sabendo que o que 
desempenho surte frutos positivos no 

resultado coletivo. 

Entrar e sair feliz do t rabalho, 
com a consciência de dever 

cumprido, trabalho 
reconhecido e 

bem remunerado. 

Sentir-se bem naquele 
ambiente. Senti r vontade de 
voltar para o trabalho todo 

dia. 

Sentir-se bem no ambiente de 
t rabalho, não ter a vida pessoal 

afetada por problemas no trabalho, 
não ter sobrecarga de trabalho, não se 
sentir psicologicamente pressionado 

no trabalho, ter prazer nas tarefas que 
realiza. 

Ter disposição para trabalhar 
com alegria, harmonia e 

motivação. -
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Núcleos Temáticos Representativos da Questão: "Na Minha Opinião, QVT é ... " 33/58 

Núcleo Temático: Organização Humanizada (Saudável) do Trabalho 

Qualidade de Vida no Trabalho é 
não receber pressão excessiva 

por produção. 

Poder dividir o trabalho com outros 
funcionários, o que não é possível 

pois faltam servidores; ter um 
sistema de informática que 

realmente ajude e tenha lógica e que 
seja, de preferência, unificado e não 

fragmentado em vários sistemas 
diferentes, com vários 

procedimentos a serem feitos. 

Ter tempo para inovar e 
construir pensamentos 

novos. 

Trabalhar sem tanta pressão para 
cumprir metas, e ser tratado com mais 

cordialidade pelos superiores. Eles 
precisam saber que não somos seus 

filhos, somos funcionários também, com 
os mesmos direitos e responsabilidades. 

Sent ir-se bem no ambiente de 
t rabalho, sem pressões e/ ou 

cobranças exageradas que podem 
t razer desconforto ao servidor. 

Resultados do Diagnóstico de Qualidade de Vida no Trabalho na Justiça Federal da Primeira Região 
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34/58 Núcleos Temáticos Representativos da Questão: 11Na Minha Opinião, QVT é ... " 

Núcleo Temático: Rela ões Harmoniosas e Condições de Trabalho Adequadas 

' No s --....... 

Dispor de um ambiente sadio, harmonioso, em 
que predomine a confiança e a amizade, a 
tolerância e o espírito de equipe. Ter um 

relacionamento franco com a chefia, gozar da 
confiança dos superiores e dos subordinados. 

Ter equipamentos e apoio para executar as 
tarefas. 

Bom ambiente de trabalho, com 
computador que funcione bem, cadeiras 

adequadas, respeito entre colegas, 
afinação, confiança e harmonia entre todos 

na realização do trabalho, um salário 

razoável que não fique tanto tempo sem 

aumento. 

Ter condições estruturais, físicas e de 

pessoal apropriadas para 
desempenhar minhas atribuições, 

incluindo móveis, equipamentos, e 
espaço físico; incentivo ao 

aperfeiçoamento, remuneração 

adequada com as reposições salariais 
correspondentes. 

Trabalhar em um ambiente adequado, 
incluindo mobiliário ergonômico e 

equipamentos suficientes, mas, acima de tudo, 
considero que o convívio entre colegas e chefia 

deve ser sempre harmonioso. 

Ter boa convivência com os colegas; ter condições 
ergonômicas satisfatórias para bem desempenhar as 

atividades; e ter momentos de descontração durante o 

horário de trabalho. 
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Quando penso 
sobre o meu 

trabalho na JF1R1 

o que me causa 
mais Bem-estar 

, 
e ... 

(n= 4.816) 
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O Que Causa Mais Bem-Estar no Trabalho 
na JFlR é ... 

36/58 

Ter Convivência 
Agradável com os----:=~· 

Colegas 
15% 

Dispor de Ambiente 
Social Harmonioso 

e Confortável 
16% 

Aprender e Aplicar 
Conhecimentos 

7% 

Fazer o Que Gosta 
20% 

Realizar as Tarefas 
Prescritas 

12% 

Ajudar na 
Promoção da 

Justiça 
30% 

o 
_Q 

No s -- ........ 
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Núcleos Temáticos Representativos da Questão; "Quando Penso no Meu 37/58 
Trabalho na JFlR, o que me Causa Mais Bem-Estar é ... " 

Núcleo Temático: Fazer o Que Gosta 

Eu gosto muito do meu 
trabalho, me sinto feliz no 

meu local de trabalho. Afinal 
tenho o TRF como-se fosse 
minha "casa", já fico mais 

tempo aqui do que na 
minha casa. 

Quando somos felizes no trabalho, 
sendo bem remunerados, e com 

funções comissionadas distribuídas 
por capacidade e igualdade de 

funções exercidas. 

Saber que faço o que gosto, embora muitas vezes não 
sinta a valorização do meu trabalho. E digo mais, esse bem
estar já foi muito maior porque quando comecei a trabalhar 

nessa instituição me perguntava todo dia porque não tinha 
ingressado antes. Mas, hoje muita coisa mudou e já não 
sinto o mesmo prazer de estar aqui como sentia antes. 

o 
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Núcleos Temáticos Representativos da Questão; "Quando Pe_!ls~ no Meu 38/58 
--- Trabalho na JFlR, o que me Causa Ma1s Bem-Estar e ... 

Núcleo Temático: Aprender e Aplicar 
Conhecimentos 

A oportunidade de 
aprender a cada 

dia, aprimorando meus 
conhecimentos 

jurídicos. 

Colocar em prática o 
aprendizado adquirido 

bem como adquirir 
novos conhecimentos. 

A possibilidade de 
aplicar, plenamente, conheci

mentos da minha área 
profissional especifica. 

A oportunidade de 
aprender coisas novas e 
vivenciar experiências 

reais, pertinentes a minha 
área de formação. 
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Núcleos Temáticos Representativos da Questão; "Quando Penso no Meu 39/58 ._--J'\ Trabalho na JFlR, o que me Causa Mais Bem-Estar é ... " 

'fi ~ Núcleo Temático: Ajudar na Promoção da Justiça 

Saber que o meu trabalho 
faz uma diferença efetiva 
na vida de várias pessoas 
e que posso, dessa forma, 

contribuir para uma 
sociedade melhor. 

Poder atender aos anseios 
daqueles que buscam no judiciário 

amparo para a solução de seus 
conflitos e interesses. Poder 

contribuir para a promoção da 
justiça, ajudando a diminuir as 

desigualdades. 

Poder contribuir para as soluções das lides que, em 
última análise, pacificam o meio social. Entendo que meu 
trabalho na justiça federal contribui para a manutenção do 

bom conceito que a instituição goza na sociedade, 
afetando-me positivamente, pois também usufruo desse 

conceito. 
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Núcleos Temáticos Representativos da Questão; "Quando Penso no Meu 40/58 
Trabalho na JFlR, o que me Causa Mais Bem-Estar é ... " 

Núcleo Temático: Dispor de Ambiente Social 
Harmonioso e Confortável 

O local de trabalho e as 
pessoas com quem trabalho. 
As instalações do prédio 

são maravilhosas, o 
ambiente de trabalho é 

confortável e limpo. 

O ambiente de trabalho. 
Chefia e colegas em 

harmonia e respeito. 
Ambiente leve, com equipe 

entrosada. 

Tem uma boa estrutura em termos de 
equipamentos e móveis e o ambiente é limpo e 

agradável. 
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Núcleos Temáticos Representativos da Questão; "Quando Penso no Meu 41/58 
,___~ Trabalho na JFlR, o que me Causa Mais Bem-Estar é ... " 

· ~Núcleo Temático: Ter Convivência Agradável com os Colegas 

Encontrar os 
colegas e 

compartilhar da 
sua companhia. 

A união dos colegas e 
-a compreensao. 

Os momentos de 
descontração com 

os colegas. 

O relacionamento e a 
convivência com alguns de 
meus colegas de trabalho. 
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Núcleos Temáticos Representativos da Questão; "Quando Penso no 42/58 
Meu Trabalho na JFlR, o que me Causa Mais Bem-Estar é ... " 

Núcleo Temático: Realizar as Tarefas Prescritas 

Realizar as atividades com as 
quais me identifico. Por 

exemplo, a elaboração de 
minutas de sentenças, decisões 

e despachos. 

Conseguir atingir 
resultados 

significativos, graças 
ao meu desempenho. 

Conseguir cumprir 
as tarefas recebidas 

com qualidade e 
dentro dos prazos 

determinados. 

Executar as atividades 
para qual fui contratado e, 

ainda, contar com apoio de 
profissionais qualificados. 

u 
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Quando penso 
sobre o meu 
trabalho na 

JFlR, o que me 
causa mais Mal

Estar é ... 
(n= 4.816) 
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O Que Causa Mais Mal-Estar no 
Trabalho na JFlR é ... 

Sobrecarga, ___ _ 
Cobrança e 

Pressão 
21 °/o 

Condições 
Precárias de 

Trabalho 
12°/o 

----Relacionamento 
Conflituoso e 

Forma de 
Tratamento 

38°/o 

Falta de 
~---Reconhecimento 

e Crescimento 
Profissional 

29°/o 
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Núcleos Temáticos Representativos da Questão; "Quando Penso no Meu 
~ Trabalho na JFlR, o que me Causa Mais Mal-Estar é .. . " 
~ Núcleo Temático: Relacionamento Conflituoso e 

Forma de Tratamento 

45/58 

Me incomoda o verdadeiro apartheid 
entre juízes e servidores. Isto é algo 
que sinto desde as questões menos 
relevantes, como a precedência do 

nome dos juízes na lista de 
aniversários da justiça federal, 

enquanto os demais são colocados em 
ordem alfabética. 

Bom, às vezes, somos tratados com muita 
estupidez pelas pessoas que vem, através da 
justiça federal, buscar seus direitos. Acho um 

descaso, pois não temos culpa se o magistrado 
julga improcedente o pedido do cidadão. 

Lembrar que tenho que vir trabalhar e 
saber que tudo o que é feito não está 

bom. Sempre querem mais e mais dos 
servidores, sem fim, até que todos fiquem 

doentes, estressados e depressivos. 

As práticas ainda existentes da 
chefia que entende, para fins de 
gerenciamento de pessoas, que 

se faz necessário o tom 
desrespeitoso quando precisa 
esclarecer o trabalho aos seus 

servidores. 
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Núcleos Temáticos Representativos da Questão; "Quando Penso no Meu 
Trabalho na JFlR, o que me Causa Mais Mal-Estar é .. . " 

Núcleo Temático: Falta de Reconhecimento e 
Crescimento Profissional 

A ausência de valorização do 
servidor. As desigualdades e falta de 
transparência enfrentadas em relação 

ao processo seletivo de remoção 
que, sobretudo, não distingue 

servidores que estão em varas de difícil 
provimento e servidores que estão em 

boas cidades. 

Falta de reconhecimento do 
esforço de cada um no que 

tange a trabalhos fora do horário 
de expediente. 

Falta de reconhecimento 
por parte da união e 

sociedade do valor dos 
servidores, falta de 

comunicação, privilégios de 
poucas pessoas em 

detrimento das demais. 

Quanto ao crescimento profissional é 
muito limitado, pois as atividades são 
rotineiras e a maioria dos altos cargos 
são de servidores que tem ligação de 

amizade ou coisa do tipo. 
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".Â Núcleos Temáticos Representativos da Questão; "Quando Penso no Meu 
~ ~ Trabalho na JFlR, o que me Causa Mais Mal-Estar é .. . " 

47/58 

~ Núcleo Temático: Sobrecarga, Cobrança e Pressão 

Saber que apesar de todo meu esforço e de 
todos os meus colegas de trabalho, não 

conseguimos dar a celeridade necessária nos 
processos, uma vez que o número de 

processos é bastante excessivo considerado 
o número de servidores e juízes e que com 

isso quem é prejudicado são, em grande parte, 
as pessoas mais humildes e de baixa renda, 

jurisdicionados do JF. 

A pressão por cumprir as metas 
impostas, sem as necessárias 
condições para alcançá-las, só 
sendo possível com o trabalho 
extra, sem remuneração, o que 

acarreta um completo desgaste da 
vida pessoal . 

A todo tempo chegam mais e mais 
processos, sem contudo, aumentar 
o número de servidores. Há uma 
desproporção evidente entre o 

volume de trabalho e o número 
de servidores para realizá-lo. 

O excesso de trabalho. A demanda judicial tem 
aumentado muito a cada ano e o número de 

servidores tem reduzido. Alguns são requisitados e 
não são substituídos, causando sobrecarga de 

atividades, desgaste físico e mental e 
sentimento de frustração. 

A massacrante sobrecarga de trabalho a 
que estamos submetidos e a cobrança 

_;' 

decorrente desta sobrecarga. 
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Núcleos Temáticos Representativos da Questão; "Quando Penso no Meu 48/58 
~ Trabalho na JFlR, o que me Causa Mais Mal-Estar é ... " 

~ Núcleo Temático: Condições Precárias de Trabalho 

Saber que o ambiente físico pode 
prejudicar minha saúde. Não há rotina 
de limpeza nos condicionadores de ar. 

Sempre há reformas 
e, conseqüente, poeira e, raramente, há 
limpeza pesada. Além do acúmulo de 
papéis velhos e ambiente com pouca 

troca de ar externo. 

Sala improvisada, onde se trabalha de 6 a 
7 pessoas, com pouco espaço entre as 
mesas de colegas, pouca iluminação e 

pouca ventilação natural e, se houver um 
incêndio no prédio, não tem saída de 

emergência ou escapatória. 

Cadeira e mesa não são 
ergonômicas. O sistema JEF 
virtual também não possui 
interface amistosa, exigindo 
intenso trabalho das mãos e 

mouse para tarefas 
extremamente repetitivas. 

O desconforto dos 
móveis, cadeiras, armários mal 

projetados. Ar condicionado que nunca 
vi limparem. Não há espaço para 

refeições. Os banheiros e elevadores 
vivem com problema. Material de 

consumo de t1ãixa qualidade. 

l O S , __ ,,_ 
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Comentários e 
Sugestões dos l 
Participantes 

sobre o 
Diagnóstico 

(n= 3212} 

o 
Resultados do Diagnóstico de Qualidade de Vida no Trabalho na Justiça Federal da Primeira Região .o 

~- Brasília-Df;, Abr:i~de 201 2 Ergo cS: 



-----=--~-

Queixa 1: Comentários e Sugestões 
Descompasso entre 
Carga de Trabalho e 
Disponibilidade de 

Pessoal 
20°/o 

Elogios e 
pectativas em 
relação ao 
Jiagnóstico 

gofo 

Queixa 2: 
!fasagem Salarial 

1 Oo/o 
Sugestões de 

Melhoria da JF1 R 
16°/o 

s 
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Realização de 
Atividades de 
Qualificação 
Permanente 

29°/o 

50/58 

Felicidade em 
trabalhar na JF1 R 

16% 
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Núcleos Temáticos Representativos da Questão; "Comentários e Sugestões" 51/58 

Núcleo Temático: Felicidade em Trabalhar na JFlR 

Trabalhar na Justiça Federal é 
significante e 

importante, aprendemos não 
apenas como futuros profissionais 

do Direito, mas também como 
pessoas, seres humanos, com 

tantas histórias de 

Sinto-me muito feliz por pertencer ao 
quadro da Justiça Federal, acredito na 

instituição e sinto orgulho por ela. 

vida, experiências trocadas a cada 
dia que passa. 

Apenas registrar que sou feliz com o que faço e 
plenamente satisfeita com o meu local de 

trabalho. Sempre podemos melhorar, claro, mas 
por aqui não temos muito do que reclamar. 

Adoro meu trabalho! Estou 
feliz com minha escolha 

profissional. 

Sinto-me orgulhoso de 
trabalhar na Justiça Federal 

e estou feliz no meu 
trabalho. 

o 
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Núcleo Temático: Sugestões de Melhoria na JFlR 

No nosso ambiente de trabalho temos diversos 
problemas: ar 

condicionado, mobiliário, material de trabalho. 
No prédio falta: 

ambulatório, restaurante, recursos humanos, a 
lanchonete que funciona nas dependências do 

prédio é péssima, já chegou até a fornecer 
lanches com data de validade vencida e/ ou 

estragados. 

O ambiente é quente e quando o ar 
condicionado é acionado só joga poeira em 
cima dos trabalhadores, pois não passa por 

limpeza e manutenção. 

Melhorar o sistema informatizado 
e o mobiliário. 

O prédio precisa ser reformado. O 
mobiliário precisa ser trocado. Deveria 

existir inspeção de medicina no trabalho 
para detectar os locais em que as 

pessoas trabalham sem a aparelhagem 
adequada para evitar problemas de 

saúde ou doenças ocupacionais. 

Sugiro a criação de mais vagas para 
estacionamento dos servidores, melhoria das 
cadeiras/poltronas que utilizamos nas varas 

federais, bem como a criação de restaurante/ 
lanchonete nas seções judiciárias vinculadas 

ao TRF1 R. 

:::.·s 
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Núcleo Temático: Realização de Atividades de Qualificação Permanente 

Promover cursos de gestão de 
pessoas não apenas para os 

diretores/chefes de seção e sim 
para os magistrados que são quem 

efetivamente administram o 
pessoal. 

Sugiro um treinamento . 
ma1or para os novos 

servidores. 

Que se crie uma escola de 
formação dos cargos da 

Justiça Federal. 

Que sejam realizados mais 
treinamentos com real 

possibilidade de participação dos 
servidores, inclusive em cursos de 

pós-graduação. 

Sugiro mais cursos de capacitação 
em prol do desenvolvimento dos 

servidores, voltados para as áreas 
de atuação. 
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Núcleo Temático - Queixa 1: Descompasso entre Carga de Trabalho e 
Disponibilidade de Pessoal . 

Nos últimos anos, com a criação dos 
Juizados Especiais Federais e a 

virtualização dos processos, o volume de 
trabalho na Justiça Federal cresceu muito. 

Porém, o número de servidores e a 
estrutura não, gerando sobrecarga de 

jornada de trabalho para atingir o mínimo 
das metas estabelecidas pelas instâncias 

supenores. 

O baixo número de servidores gera 
sobrecarga no trabalho, atrasando os 

processos e trazendo uma demora no serviço 
jurisdicional. 

Creio que um dos problemas enfrentados 
pelas varas e subseções é o engessamento do 

seu quadro funcional. As 
desproporcionalidades quanto ao quantitativo 

processual das varas federais são 
absurdas, umas chegam a ter 20 vezes mais 

processos do que outras, sendo o quadro 
funcional idêntico em ambos. 

Temos que desempenhar 
atividades de várias funções por 
conta da falta de pessoal e isso 
gera uma grande fadiga física e 

Para a melhoria da qualidade de vida no ambiente da JF1 R 
é necessário o aumento do número de vagas de 

servidores, pois o quantitativo hoje é absolutamente 
insuficiente em relação a demanda. 

mental, haja vista que temos que 
trabalhar mais horas e, mesmo 

assim, o trabalho parece que não 
diminui. 
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Núcleo Temático - Queixa 2: Defasagem Salarial 

O salário está muito defasado, pois 
há 6 anos não temos aumentos 

salariais. 

Na situação atual 
estamos em luta por 

mísera reposição 
salarial. 

Que haja mais interesse pelas autoridades 
superiores do TRF1 R em obter uma 

remuneração mais justa e que garanta 
uma efetiva qualidade de vida para o 

servidor e sua família. 

Não temos uma política salarial nem 
mesmo para reposição da inflação e nem 

data base a categoria tem. Essas 
questões contribuem para a 
desmotivação do servidor. 

É muito importante a 
valorização salarial dos 
servidores da Justiça 

Federal, principalmente a 
reposição salarial. 
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Núcleo Temático: Expectativas em Relação ao Diagnóstico 

Muito bom esse trabalho de pesquisa de 
Qualidade de Vida no Trabalho. Quero 

parabenizar a iniciativa e a equipe. Espero 
que os resultados sejam avaliados e 

políticas para melhora de Qualidade de Vida 
implementadas. 

Só espero que o Tribunal de fato 
adote medidas no sentido de 

melhorar nossa Qualidade de Vida no 
Trabalho, pois já estou cansada de 
responder questionários e não ver 

;pera que esta pesquisa sirva de fato 
ara a realização de mudanças e não 
apenas para colher dados, pois é 

undamental para a saúde de todo o 
gão a plena satisfação daqueles que 
ltribuem através do seu trabalho para 

o objetivo final. 

resultado algum. 

Espero que esta pesquisa faça um diagnóstico 
preciso da nossa Qualidade de Vida no Trabalho 

e que gere ações efetivas e de 
qualidade, lembrando que é fundamental um 

feedback do TRF1 R em relação às soluções a 
serem implementadas. 

Essa pesquisa só tem significado se for realizada com freqüência, pelo menos a 
cada 1 ano, a fim de identificar a evolução ou a involução da Qualidade de Vida 

no TRF1 R e, ainda, se for dada transparência à mesma. 
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Pers~ectivas 
Os resultados do diagnósticos fornecem bases empíricas e 
confiabilidade científica para a reconcepção do Programa de 
Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) da JFlR e a formulação de 
uma política sustentável de QVT. 

Os resultados fornecem três eixos distintos e interdependentes 
para intervenção: zona de mal-estar no trabalho (agir 
urgentemente no campo da OT), zona de transição (ações a curto e 
médio prazo) e zona de bem-estar no trabalho (ações a 
:urto, médio e longo prazo) para consolidar e "exportar" as 
~xperiências positivas para o conjunto da JFlR 

~fundamental divulgar os resultados do diagnóstico para todos da 
FlR para responder as expectativas criadas e, sobretudo, tomada 
ie consciência para o enfrentamento dos desafios postos pelo 
jiagnóstico. 

iá, certamente, um conjunto de desafios que é da governabilidade 
los dirigentes e gestores da JflR e outro que implicam e requerem 
r iciativas no âmbito do poder judiciário brasileiro. 
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Prof. Dr. Mário César Ferreira 
Prof. Msc. Rodrigo Rezende Ferreira 
Mestranda Lívia Carolina Fernandes 
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