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Mais satisfeitos do que em 90
A mais ampla pesquisa feita com os funcionários da Assembléia revela que, três anos depois de iniciado o processo de modei
Ramiro Batista

Nada menos que 75% dos funcionári-
os da Assembléia Legislativa gostam do
trabalho que fazem, 74% sentem-se res-
peitados pelos seus superiores e 64%, que
são valorizados por sua competência e não
por relações com pessoas influentes. No
geral, 50% estão satisfeitos e 38% muito
satisfeitos de trabalhar na Assembléia, um
índice total de 88%. Os resultados estão na
mais ampla pesquisa interna já feita sobre
o comportamento dos funcionários da As-
sembléia, realizada pela Vox Populi numa
amostragem de 233 pessoas entre os dias
20 e 27 de outubro último.

A pesquisa fez uma checagem geral do
nível de envolvimento, relações, necessi-
dades e aspirações do quadro de funcioná-
rios, estratificada por graus de escolarida-
de, tempo de casa e situação funcional
(Recrutamento Amplo ou Administrati-
vos). E ainda colheu opiniões sobre com
que imagem os funcionários se sentem
vistos pela sociedade, além de uma avali-
ação sobre os serviços e veículos de infor-
mação colocados à disposição do quadro
funcional pela Casa.

Aj algar pelo cruzamento dos dados, as
principais razões para se gostar do traba-
lho na Assembléia é o respeito das chefias
(74% se acham respeitados pelos superio-
res) e o reconhecimento da competência
(64%) - o que representa um grande salto
com relação a uma pesquisa qualitativa,
feita em 90, no inicio do processo de mo-
dernização, em que a maioria ressentia-se
da falta de profissionalização (veja maté-
ria ao lado). Além do reconhecimento pro-
fissional, a nova pesquisa constatou que
43% vêem compatibilidade entre sua for-
mação e o que fazem. Outros 41% atribu-
em à possibilidade de fazer boas relações
uma das razões para se gostar de trabalhar
na AL, enquanto a oportunidade de cresci-
mento é a explicação para apenas 31%.

No geral, 52% se dizem satisfeitos e
28% muito satisfeitos com seus chefes, um
índice total de 80%. A referência é muito
próxima quando se trata de relação com
seus colegas de trabalho: 51% estão satis-
feitos e 32% muito satisfeitos. Os índices
são muito semelhantes tanto no quadro de
RA quanto no de administração, com algu-
mas diferenças interessantes: os de RA são
mais satisfeitos com seus chefes (84%) do
que os administrativos (75%) e mais satis-
feitos com seus chefes (84%) do que com
seus colegas (72%). Os funcionários do
quadro administrativo, ao contrário, gos-
tam mais dos colegas (84%) do que dos
seus chefes (75%).

Como não poderia deixar de ser, há
diferenças de expectativas e aspirações
dependendo da situação funcional e do
nível de escolaridade com relação ao tem-
pode casa. A porcentagem dos que gostam
do trabalho sobe para 85% entre os funci-
onários de Recrutamento Amplo com até

2° grau e para 88% entre
os funcionários adminis-
trativos também de 2°
grau. Entre os adminis-
trativos de nível superior,
com mais de 10 anos de
casa, o coeficiente é de
70%. O pior desempenho
é dos administrativos de
nível superior e menos de
10 anos de AL, em que
apenas 50% gostam do
que fazem.

Nessa categoria é
onde estão também os
mais baixos índices de
avaliação da relação com
as chefias. Enquanto 80%
dos funcionários de nível
superior de RA e admi-
nistrativos com mais de
10 anos de casa acham
que os superiores respei-
tam seu trabalho, só 53%
dos de nível superior com
até 10 anos concordam
com isso. Enquanto uma
média de 48% dos de-
mais admitem que a AL dá oportunidade
de bons relacionamentos com pessoas in-
fluentes, apenas 25% destes pensam o
mesmo. São também os que menos acham
que, para ser valorizado, o funcionário tem
que ser competente. Metade deles (50%)
pensa assim, contra uma média de 58%
(administrativos até 2° grau) a 73% (RA
de nível superior).

Os administrativos com nível superior
com até 10 anos de casa são também os que
se julgam menos compatibilizados com
suas funções. Apenas 28% sejulgam com-
patíveis, contra uma média de 61% dos RA
de 2° grau e 48% dos administrativos
também de 2° grau. De uma forma geral,
porém, entre os funcionários de nível supe-
rior, tanto de RA quanto administrativos, é
baixo o índice dos que julgam
compatibilizados: apenas 36%.

De uma forma geral, os funcionários
de RA de 2° grau são os mais satisfeitos,
acham-se compatibilizados e têm um bom
relacionamento com as chefias, às quais
sempre recorrem para realizar suas tare-
fas. São também, junto aos de nível supe-
rior, os que mais vêem a AL como possibi-
lidade de relacionamento com pessoas in-
fluentes. As respostas mais positivas dos
administrativos de nível superior foram
para a afirmação de que precisaram de
muito treinanento para chegarem onde es-
tão e de que são respeitados pelas chefias.
Entre os de nível superior, tanto de RA
quanto administrativos, está o mais alto
índice de expectativa quanto ao futuro.
Cerca de 60% acreditam que há oportuni-
dade para se crescer dentro da Assem-
bléia.
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Em 1990, funci*oniari
Pesquisa qualitativa mostrava pouca crinç

As reformas implementadas pela As-
sembléia, a partir do processo de moderni-
zação iniciado em 1990, tiveram um e.1tito
positivo nos serviços do Poder Legislativo
e o desempenho de seus funcionários, se-
gundo 81% dos entrevistados pela Vox
Populi. Apenas 6% acham que elas tive-
ram efeito negativo e 7% que não tiveram
efeito. E a primeira vez que a satisfação é
expressa em números e em níveis infinita-
mente superiores à pesquisa realizada em

O QUE MUDOU ENTRE 90 E HOJE

Melhorou Piorou	Continua NS/NRa mesma

A satisfação dos
funcionários
com a Assembléia	47%	16% 22% 14%

O nível de
profissionalização
dos funcionários	68%	3%	15%	13%

O relacionamento
entre os funcionários 46%	6%	34% 14%

A valorização da
Assembléia como
Instituição	 51%	11%	26%	13%

A imagem da
Assembléia perante
a opinião pública	31%	200%	36%	13%
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nização, os funcionários estão gostando mais do que fazem e do ambiente do trabalho

O QUE MELHOROU, NUMA COMPARAÇÃO ENTRE A
ASSEMBLÉIA ATUAL E A ANTERIOR A 1990

Íos viam desmotívação e descrença
1 na profissionalização que, agora, é o principal referencial de motivação

1990, no início de implantação dos pro-
gramas de profissionalização e moderni-
zação.

Realizada pela Idéia Comunicação
com 163 pessoas dos níveis de direção,
coordenação, chefias de divisão e apoio, a
pesquisa qualitativa colheu um descon-
tentamento generalizado contra o inchaço
da máquina e a desmotivação pela falta de
reconhecimento profissional. Uma sínte-
se de respostas dizia que "os funcionários
também são responsáveis pela degrada-
ção do Poder Legislativo. O corpo efetivo
é qualificado, mas desmotivado e des-
crente. Existe um esforço de
profissionalização, de mudança hoje, mas
a fase é de transição. Existem privilégios.
E o privilégio não é de salário e sim de
quem não trabalha"

Na pesquisa recente, os funcionários
indicaram claramente uma relação entre o
processo de modernização e a
profissionalização, responsável, em últi-
ma instância, pelos níveis atuais de satis-
fação. A pergunta sobre quais os efeitos
positivos do processo iniciado em 1990,
22% responderam que ele possibilitou
profissionalização, 18% que garantiumo-
dernização e informatização e, em índices
menores, permitiu ascensão na carreira,
moralização, racionalização do serviço,
melhor entrosamento entre funcionários,
melhoria dos benefícios e maior abertura
para a população.

Em uma pergunta direta pedindo uma
comparação entre a Assembléia atual e a

de 1990, 68% dos
funcionários repe-
tiram que houve	QUE EFEITO
melhora	na
profissionalização, AS MUDANÇA
51%, na valoriza-
ção profissional,
47%, na satisfa-
ção e 46%, no re-	/EFEITO POSITIVO A
lacionamento en-	81.05%

tre funcionários.
Apenas 31%, po-
rém, acharam que
a imagem da As-
sembléia perante
a sociedade melhorou de lá para cá, embora
o desempenho do Legisaltivo para essa
mesma sociedade seja considerado "bom"
Para 43% dos entrevistados e "regular"
para outros 36%.

O que se ressalta, de uma forma geral,
é que em todos os aspectos a Assembléia
tem melhorado mais para os funcionários
administrativos do que os de Recrutamento
Amplo. No caso da profissionalização, por
exemplo, 78% dos administrativos reco-
nhecem as melhorias contra 57% dos RA.
O aspecto de "satisfação", após três anos,
melhorou para 54% dos administrativos e
40% dos RÃ. Há um grande percentual de
RA, entretanto (20 1%), que disseram não ter
conhecimento das mudanças e seus refle-
xos. Isso, segundo avaliação daVoxPopuli,
está relacionado ao fato de que é o quadro
onde há mais funcionários com menos
tempo de casa.


