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RESUMO 

 
A presente pesquisa teve como objetivo principal investigar o papel da Gestão de 
Pessoas do Colégio Pedro II, na consecução dos objetivos organizacionais 
estabelecidos no Planejamento Estratégico 2015-2018. Dessa forma, buscou-se 
investigar o andamento dos projetos previstos no planejamento citado, diagnosticar 
quais são os maiores desafios para a Gestão de Pessoas, na percepção dos 
servidores, identificar o nível de maturidade organizacional, segundo o modelo de 
Tanure, Evans e Pucick, assim como sugerir propostas de melhorias para a área. A 
investigação ocorreu por meio de um estudo qualitativo, no qual foram realizadas 
entrevistas orientadas por um roteiro semiestruturado. A análise e tratamento dos 
dados basearam-se na análise de conteúdo de Bardin (2010). Os resultados 
encontrados demonstraram que a Gestão de pessoas encontra-se no segundo 
período da fase da execução, quando as atividades ocorrem, mas desalinhadas com 
as estratégias organizacionais. No que diz respeito à percepção, a maioria dos 
entrevistados ressaltou a importância da Gestão de Pessoas para o funcionamento 
da instituição, ressaltando-se como positiva e fundamental a ampliação das políticas 
de capacitação. A pesquisa contribuirá para a instituição no sentido de historiar a 
evolução da área de pessoal do Colégio e propor melhorias baseando-se no 
diagnóstico realizado através da pesquisa de campo. Os resultados irão contribuir 
também para as organizações, de uma forma geral, pois a valorização humana é 
fundamental para o bom desenvolvimento das mesmas. Contribuirá para a academia 
no sentido de ampliar e difundir os conhecimentos de Gestão de Pessoas. A conclusão 
apresentada demonstrou o alcance no atendimento ao proposto nos objetivos 
específicos. Dentre os apontamentos, foi demonstrada a insatisfação dos 
entrevistados com o excesso de burocracia e a aprovação no que tange a perspectiva 
inicial quando da transformação da área em Pró-Reitoria, ressaltando-se as ações de 
qualidade de vida e de capacitação ocorridas na época, mas que não perduraram, 
gerando insatisfação e desmotivação no corpo funcional. Como desafio principal 
destacou-se a diversidade existente no órgão, seja no corpo funcional, devido à 
variedade de cargos ou quanto à localização física dos Campi, além do choque de 
gerações ocorrido devido ao elevado número de aposentadorias recentemente. Foram 
apresentadas propostas de melhorias tais como retomada dos projetos interrompidos, 
ampliação das ações de capacitação e incentivo à integração entre os servidores dos 
diversos Campi da Instituição.  

Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Administração Pública. Maturidade 
organizacional. 

 
  



 

ABSTRACT 

 

The present search had as main goal investigate the paper of the People Management 
from Colégio Pedro II, in achievement of the objects organizational established in 
Strategic Plann 2015-2018. For that reason, searched investigate the progress of the 
projects expected at the plan mencionated before, diagnose which are the bigger 
challenges for the People Management. In the perspective of the workers, identify the 
level of the organizational maturity, according to the model of Tanure, Evans and 
Pucick, as well as proposals of improvements to the área. The investigation happen 
through one qualitative study, wich in was realized oriented interviews by one 
semistructured script. The review and the treatment of the facts based on the Bardin 
(2010) analysis. The results found show that the People Management are at the 
second period of the execution fase when the activities happens, 
but out of alignment with the organizatinal strategies. Concerning the view, the most of 
the interviewed talk in the importance of the People Management for the instituional 
funcional, talking about the extension of the training politics and how is positive and 
fundamental. The search will contribute for the institution because will show the 
evolution of the people area of the school and propose improvements based on 
the diagnostic from the field research. The results will also contribute for the 
organizations, in a general form, because the human valorization is fundamental for 
the good development for this people. This will contribute for the academy simplyfing 
and spreanding the acqurements. The conclusion showed that the specific objective 
was achieved. At the points, was exhibited the insatisfation of 
the interviewed about the excess of bureaucracy and the euphoric inicial feeling when 
transformed in Pro-Reitoria detach the actions for the quality of life and capacitation 
that happened at the time, but they do not persist, creating ate the 
workers discontent and desmotivation. At principal challenge emphasised the present 
diversity ate the entity, by the funcional body, therefore the variety of positions or the 
localization of the campuses, due to the conflict of generations that happen because 
of the big numbers of retirementsrecently. Was presented upgrades, for example the 
resumption of interruped projects, the ampliation of trainning projects and 
the encourage of the incorparationbetween the employees from the campuses of the 
entity. 

Keywords: People Management. Public Administration. Organizational Maturity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mundo atual está em constante mudança e o avanço tecnológico exige 

profissionais qualificados que atendam às novas demandas. O grande desafio da área 

de Gestão de Pessoas (GP) é evoluir adequando suas práticas de forma que as 

transformações ocorridas permitam que as organizações continuem competitivas e, 

ao mesmo tempo, promovam o desenvolvimento do seu corpo funcional, seja ele 

privado ou público (WOOD JR; TONELLI; COOKE, 2011). 

Segundo Wood JR; Tonelli; e Cooke (2011), a evolução das práticas de GP no 

Brasil ocorreu com a vinda de algumas empresas multinacionais após o final da 

Segunda Guerra Mundial. Essas empresas foram as principais responsáveis pela 

introdução, no Brasil, de princípios de divisão do trabalho, de valores relacionados à 

meritocracia e de práticas de Gestão de Recursos Humanos (GRH), tais como 

recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento.  

“Além das multinacionais, as escolas de administração tiveram um papel de 

suma importância para a disseminação dos modelos e práticas de Recursos Humanos 

no Brasil” (WOOD JR; TONELLI; COOKE, 2011, p. 232). 

Ainda segundo Wood Jr, Tonelli e Cooke (2011), a importação e a 

implementação de modelos e práticas de GRH desempenharam um papel importante 

na profissionalização das empresas, na melhoria das práticas administrativas e na 

modernização das relações de trabalho. Dessa forma pode-se dizer que a GRH é uma 

atividade de base científica, estruturada e sistemática, que constitui um vetor para a 

modernização da gestão das empresas e para o progresso social. 

A globalização dos mercados e a falência do modelo intervencionista de Estado 

ocasionaram uma série de reformas na Administração Pública de diversos países 

(BRESSER-PEREIRA, 1998). O Estado deixou de atuar diretamente na produção de 

bens e serviços, para desempenhar uma função de agente regulador e promotor do 

desenvolvimento econômico e social (BRESSER-PEREIRA, 1998; PACHECO, 2002). 

No Brasil, de acordo com Peci, Pieranti e Rodrigues (2008), as reformas 

pretendiam a superação do modelo burocrático, através da ideologia do New Public 

Management, o qual estabelecia a perspectiva gerencialista, visando maior eficiência 

e foco nos resultados. Para alcançar esse objetivo, dentre as atividades que deveriam 



14 
 

ser modernizadas encontra-se a GRH, até então voltada, no Governo como um todo, 

para sua função clássica de registro e controle de custos de funcionários (PACHECO, 

2002). 

Dessa forma, a Gestão de Pessoas tornou-se fundamental para o cumprimento 

das estratégias organizacionais, pois, por meio dela, se repensam os conceitos das 

ações estratégicas de recursos humanos, indo-se além da visão das pessoas e das 

organizações, mas se enxergando também as ações relativas à competitividade 

(SILVA, 2002). 

Nesse contexto, a legislação determina que as instituições devam se adequar 

aos novos tempos. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 (BRASIL, 1967), 

já previa a necessidade de valorização do servidor e dignificação da função pública; 

aumento da produtividade; profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público; 

fortalecimento do sistema de mérito para ingresso na função pública e para indicação 

de ocupantes de cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração; e 

constituição de quadros de dirigentes mediante formação e aperfeiçoamento de 

administradores capacitados a garantir a qualidade, produtividade e continuidade da 

ação governamental. 

A maior de todas as Leis, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 39, § 

2º (BRASIL, 1988) determina quanto à promoção do desenvolvimento e 

aperfeiçoamento dos servidores: 

 
 
A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para 
a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a 
participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, 
facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes 
federados. 
 
 

Conforme o constante no Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006 

(BRASIL, 2006a), que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal 

(PNDP), no âmbito da administração pública federal direta, indireta, autárquica e 

fundacional destacam, dentre suas finalidades, o desenvolvimento permanente do 

servidor e a adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos 

das instituições.  

No Decreto, conceitua-se gestão por competência como a gestão da 

capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, 
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habilidades e as atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, 

visando ao alcance dos objetivos da instituição. 

No entanto, é preciso ter uma visão crítica sobre as práticas gerencialistas que 

têm determinado as ações na Administração Pública. Siqueira e Mendes (2009) 

ressaltam que a orientação gerencialista está cada vez mais voltada para tarefas e 

menos para pessoas, precarizando o trabalho, desmotivando o servidor e fazendo 

com que as tarefas laborais pressionem cada vez mais o indivíduo, dificultando a 

criação de espaços de diálogo e de exercício da criatividade. 

O estudo no Colégio Pedro II se justifica por ser uma autarquia federal de 

ensino, que tem como finalidade formar cidadãos para a sociedade. São cento e 

oitenta anos de história, período no qual a instituição evoluiu tentando sempre se 

adequar às novas realidades existentes. Em uma instituição cujos valores são 

pautados na ética, excelência, competência, compromisso social e inovação (CP2, 

2017), a evolução do setor de Recursos Humanos foi inadiável, sendo necessário 

mudar a visão sobre o papel do servidor, não o vendo como mais um recurso da 

instituição, mas como sua força motriz. 

Durante muito tempo, existiu no Colégio Pedro II, o que chamavam de DP, 

Departamento de Pessoal, onde as tarefas executadas eram apenas o cadastro dos 

dados funcionais dos servidores e a administração da folha de pagamento, muito 

embora, o Diretor-Geral da época, já equiparava a importância dada à área de ensino 

com a administração.  

Em um segundo momento, a nomenclatura mudou para CRH, Coordenadoria 

de Recursos Humanos. Suas tarefas não foram muito ampliadas, mas já surgiam 

alguns projetos voltados para a vida funcional do servidor. As políticas de gestão ainda 

não eram formuladas, mas já havia duas gerências: a executiva, que cuidava da parte 

burocrática, e a de planejamento, que iniciava os processos de planejamento na área 

de pessoas. Ainda nessa época, surgiram as seções de capacitação e benefício, 

iniciando assim ações com perfis menos técnicos. 

A grande mudança começou a ocorrer quando a área passou a ser uma 

diretoria sistêmica, vinculada diretamente ao chefe maior da instituição, na época, o 

Diretor-Geral, o que propiciava certa autonomia administrativa. Assim foi criada a 

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP, com seções mais humanas e comprometidas 

a promover o desenvolvimento do corpo funcional e, por consequência, a do ambiente 

organizacional de todas as áreas do Colégio Pedro II. 
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As modificações da GP não pararam e, em 2013, a área ganhou o status de 

Pró-Reitoria, surgindo a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGESP, e sua 

atuação foi ampliada. As áreas de capacitação, qualidade de vida e saúde do servidor 

foram valorizadas e puderam, inicialmente, promover muitos projetos com o objetivo 

de melhorar o dia a dia dos servidores. Atualmente algumas ações foram suspensas 

devido à crise financeira que o país enfrenta e também pela ocorrência da mudança 

de perspectiva da GP proposta pela alta gestão da instituição. Vale ressaltar que a 

evolução da área de recursos humanos não está documentada oficialmente e o 

histórico relatado foi possível através da conversa com dirigentes antigos da área na 

instituição. 

Para obter esse alinhamento, a GP não pode ficar sob a responsabilidade de 

uma única unidade administrativa da Autarquia, pois todos precisam assumir a 

responsabilidade de gerenciar, ou melhor, liderar pessoas, por possuir um número 

significativo de servidores e ter uma diversidade de cargos e funções que, em sua 

complexidade, exigem formas de atuação diversas e pontuais para que possa existir 

um clima organizacional enriquecido de trocas de conhecimentos. 

Tratar o tema gestão de pessoas na Administração Pública é relevante porque 

as organizações são movidas pelo coro funcional que nela atua e, dessa forma, a 

gestão estratégica é fundamental a fim de contribuir para o desenvolvimento dos 

potenciais dos membros desse corpo, e de atingir objetivos organizacionais. 

 

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

A Gestão de Pessoas no Colégio Pedro II foi se desenvolvendo ao longo dos 

anos, de forma a se adequar à legislação vigente, às mudanças tecnológicas e às 

novas necessidades dos servidores da instituição. 

A forma de condução dessa evolução foi baseada na troca de informações 

entre as instituições do mesmo nível, muito embora, a especificidade de atuação do 

Colégio Pedro II seja única, pois seus profissionais atuam em áreas desde a educação 

infantil, com crianças a partir de três anos, até alunos adultos da pós-graduação. 

A equiparação da instituição com os Institutos Federais de Ensino (IFEs), 

determinado na Lei nº 12.677, de 25 de junho de 2012 (BRASIL, 2012), acarretou mais 

uma necessidade de adequação da instituição, pois nele ficou determinada a 
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descentralização orçamentária. Anteriormente, a Reitoria administrava todos os 

recursos financeiros da instituição. Nessa mudança, os quatorze Campi receberam a 

incumbência de administrar seus recursos financeiros. Surgiu então um problema de 

gestão de pessoal, pois a atribuição foi dada, mas o aumento e a capacitação da força 

de trabalho não ocorreram. 

Para atender a nova necessidade da instituição foi realizado um 

redimensionamento da força de trabalho, no qual alguns servidores foram deslocados 

de seus postos de trabalho para compor os novos setores, que foram criados nos 

Campi do Colégio e, em alguns casos, esse deslocamento não causou satisfação aos 

servidores movimentados. 

A GP também sofreu modificações, diminuiu seu quantitativo e algumas áreas 

passaram a ter suas atividades otimizadas. Para que toda a evolução organizacional 

na área de pessoal se mantenha, faz-se necessário que a mesma possua seus 

objetivos alinhados com a alta gestão. 

Segundo a definição da GP do Colégio Pedro II, conforme consta no endereço 

eletrônico do Órgão, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP) é uma 

unidade organizacional responsável pela elaboração, implantação, planejamento, 

execução e avaliação das ações de gestão, qualidade de vida e desenvolvimento de 

pessoas, que abrange os servidores docentes, técnico-administrativos, professores 

contratados e terceirizados. A instituição utiliza como premissa que todos são agentes 

responsáveis pela construção e gestão do Colégio.  A eficiência da entidade depende 

da competência de seus servidores, independentemente do papel que possam 

desempenhar. 

Segundo Tanure, Evans e Cançado (2010), os valores corporativos da gestão 

de pessoas são comuns, muito embora, as práticas tenham que se adequar onde 

estão ocorrendo, ou seja, à realidade local, ao contexto social e à cultura 

organizacional daquela instituição. Um dos grandes problemas é não observar o 

quanto a área de RH pode contribuir para melhorar o desempenho da instituição 

analisada. 

Levando em consideração que a força motriz da Instituição é as pessoas e que 

cabe à área de gestão de pessoas diagnosticar o que é necessário fazer para que os 

servidores cumpram o que a instituição espera deles, pois diante da diversidade 

existente no quadro de profissionais, há de se tratá-los em sua especificidade para 

que possam corresponder às suas atividades laborais de forma adequada. 
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Conforme diz Almeida (2006), uma das tarefas básicas da área de recursos 

humanos para que se tenha um viés estratégico seria a identificação das 

necessidades dos servidores, de forma a garantir a satisfação na execução das 

tarefas e um melhor aproveitamento de suas aptidões, garantindo o princípio da 

eficiência e eficácia no desempenho das atividades. 

Buscando traçar metas para melhorar a atividade fim da instituição, a alta 

gestão formou um grupo de trabalho para elaborar o Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI, e o Planejamento Estratégico da instituição. O PDI é o documento 

construído pela Comunidade Escolar que define os objetivos, estratégias e que orienta 

as ações da Instituição. Este é o identificador da instituição, no que diz respeito à sua 

filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que 

orientam suas ações, a sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que 

desenvolve e/ou que pretende desenvolver (CP2, 2016). 

O Planejamento Estratégico 2015-2018 foi elaborado com a assessoria técnica 

da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e tinha o objetivo de realizar um Diagnóstico 

Estratégico por meio da análise do ambiente interno e externo do Colégio Pedro II. 

Este diagnóstico contemplou uma série de atividades como análise documental, 

entrevistas com técnicos e gestores, pesquisas de experiências exitosas, oficinas de 

trabalho e consulta online à comunidade do CPII, para detectar as prioridades da 

instituição (CP2, 2015).  

No mapa de objetivos do CPII, a área de pessoas tem como objetivo: 

1. Desenvolver as competências dos servidores em sintonia com o PDI; 

2. Fortalecer os canais de comunicação entre a comunidade escolar; 

3. Promover o bom desempenho profissional; 

4. Monitorar a implementação das ações do Plano de Ação 2015; 

5. Garantir a sustentabilidade socioambiental e econômica pela redução de 

consumo, reciclagem e reutilização de recursos; 

6. Adequar os ambientes pedagógicos e administrativos no sentido de 

promover qualidade de vida acessibilidade e sustentabilidade. 

 

De forma a cumprir os objetivos do mapa, alguns projetos foram propostos para 

serem cumpridos no quadriênio 2015-2018. A área de Gestão de Pessoas possuía 

quatro projetos sob sua responsabilidade: Projeto Integrar; Política de 
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Desenvolvimento e Educação Corporativa; Programa Bem-estar para os servidores 

do CPII; e Projeto turma 100%.  

Sobre gestão estratégica de Recurso Humanos, Dutra (2009, p.40), afirma que: 

 
 
A gestão estratégica do Recurso Humano pode ser compreendida como a 
definição de políticas e diretrizes em relação aos recursos humanos para 
aumentar a habilidade dos servidores e, por consequência, do próprio órgão 
público para realizar seu trabalho de modo a alcançar seus objetivos 
(DUTRA, 2009, p 40). 
 

 
Nesse contexto surge a seguinte questão central da pesquisa: qual o papel da 

Gestão de Pessoas do Colégio Pedro II na consecução das estratégias 

organizacionais da instituição? 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Depois de identificados o problema da pesquisa e os questionamentos 

existentes, traçaram-se o objetivo geral e os objetivos específicos deste estudo. 

 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

 

A pesquisa tem por objetivo investigar o papel da Gestão de Pessoas no 

Colégio Pedro II, na consecução dos objetivos organizacionais, estabelecidos no 

Planejamento Estratégico 2015-2018.  

Para tal, serão identificadas e analisadas as percepções de servidores e 

gestores do Colégio Pedro II sobre o posicionamento da área em relação às 

estratégias organizacionais. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Verificar o andamento dos projetos previstos no Planejamento 

Estratégico 2015-1018; 

● Diagnosticar quais são os maiores desafios da área de Gestão de 

Pessoas do Colégio Pedro II, a partir da percepção de servidores e gestores; 
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● Identificar o nível de maturidade organizacional que se encontra a área 

de Gestão de Pessoas do Colégio Pedro II, a partir do modelo de quatro faces 

proposto por Tanure et al (2010); 

● Analisar comparativamente as percepções dos servidores e gestores 

entrevistados relativamente à área de Gestão de Pessoas do Colégio Pedro II; 

● Sugerir propostas de melhorias na área de gestão de pessoas de acordo 

com a percepção dos entrevistados e da análise do previsto no Planejamento 

Estratégico. 

 

1.4 RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

O estudo proposto vem para contribuir na construção de teorias mais 

abrangentes no campo, pois estudar a área de gestão de pessoas em uma 

organização pública poderá colaborar cientificamente de forma a demonstrar como o 

alinhamento organizacional desta área com os objetivos principais da instituição, pode 

ensejar no alcance dos objetivos precípuos da administração pública, que é a 

prestação de serviços com eficácia e eficiência. 

Avaliar a aplicabilidade e o andamento do planejamento estratégico, depois de 

transcorrido mais do que metade do tempo (2015-2018), que o mesmo foi decidido 

pode auxiliar a alta gestão na construção das metas para o novo período. 

Medir a maturidade organizacional de uma instituição pública torna-se relevante 

para os órgãos públicos, pois permitirá um diagnóstico pouco realizado em 

organizações dessa natureza, possibilitando um avanço na gestão pública e podendo 

tornar-se um exemplo para outras de mesmo caráter.  

Quanto à contribuição para a instituição pesquisada, este trabalho será de 

grande valia, uma vez que poderá servir como fonte de informação, para a atual e 

futuras gerações, pois não há documentação referente à história da Gestão de 

Pessoas no Colégio Pedro II.  

Por ser uma Instituição Federal de Ensino, este tema se reveste de importância 

para a sociedade, pois tem forte impacto na comunidade interna e externa à 

Instituição. 

 



21 
 

1.5 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

O estudo será realizado no Colégio Pedro II, autarquia de ensino federal, 

localizado no Estado do Rio de Janeiro. O foco desta pesquisa é entender se o papel 

da Gestão de Pessoas está sendo exercido de forma a contribuir para os objetivos 

organizacionais da Instituição. Para que o estudo possa apresentar resultados 

próximos à realidade, ele ocorrerá nos quatorze Campi do Colégio Pedro II, 

delimitando-se geograficamente às cidades do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e 

Niterói. 

Diante do papel ocupado pelo Colégio Pedro II na educação brasileira, este 

estudo será pautado nos valores éticos e morais de forma a respeitar a tradição da 

Instituição alcançada através do trabalho exercido pelo seu corpo funcional. 

A delimitação teórica estará atrelada ao modelo de maturidade de RH proposto 

por Tanure, Evans e Cançado (2010) e nos conceitos de Gestão Estratégica no 

Serviço Público Federal, conforme o abordado nos estudos de Becker, Huselid e 

Ulrich (2001) e Bergue (2011).  

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está organizado em seis capítulos. O primeiro introduz o tema de 

pesquisa, o problema estudado, os objetivos, sua relevância e a delimitação do 

estudo. 

O capítulo dois traz a revisão da literatura, a análise bibliométrica e os principais 

aspectos teóricos desta pesquisa. 

O capítulo três tem como objetivo caracterizar a instituição pesquisada. 

O capítulo quatro aborda a metodologia da pesquisa, que apresenta a 

caracterização da pesquisa, assim como o universo e sujeitos, o perfil dos sujeitos 

pesquisados, assim como foram coletados e tratados os dados.  

O capítulo cinco apresenta a análise e a discussão dos resultados das 

entrevistas e dos estudos realizados. 

Finalmente, no capítulo seis e último, são apresentadas as conclusões e 

considerações finais da pesquisa. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Segundo Gray (2012, p.84), “uma revisão bibliográfica abrangente é essencial 

porque cumpre uma série de propósitos, como proporcionar um entendimento 

atualizado sobre o tema, e a sua importância, além de identificar as principais lacunas 

sobre o que está sendo estudado”. 

O objetivo deste capítulo é apresentar uma revisão bibliográfica sobre a gestão 

estratégica de pessoas e a maturidade organizacional das organizações. 

Este capítulo está composto de duas partes: a primeira é análise bibliométrica 

nas bases de dados Scopus, Web of Science, Spell e do catálogo de teses e 

dissertações da CAPES; e a segunda, a contextualização dos temas Gestão de 

Pessoas no Brasil, Gestão Estratégica de Pessoas, Gestão de Pessoas na 

Administração Pública e Maturidade de Recursos Humanos. 

 

2.1 Análise Bibliométrica 

 

A Bibliometria auxilia na avaliação da produtividade, das revistas, identificação 

do núcleo de autores e das áreas que atuam (WALLACE, LARIVIÃRE, e GINGRAS, 

2009). 

Segundo Costa (2010), através da análise bibliométrica, é possível avaliar 

quantitativamente um conjunto de informações acerca de um grupo de artigos 

selecionados, tais como: autores, periódicos, quantitativo a cada ano, dentre outras, 

de forma a contribuir para pesquisas futuras na área em questão.  

Dessa forma foi realizado para os fins desta pesquisa um estudo bibliométrico 

através do portal de Periódicos Capes. O primeiro passo foi pesquisar a importância 

das bases para o assunto tratado e, assim, determinar as melhores opções para a 

pesquisa. Foram selecionadas quatro bases: Scopus, Web Of Science, Spell e o 

Catálogo de teses e dissertações da CAPES. As buscas nas bases de dados foram 

realizadas pela autora no mês de julho de 2017 e novembro de 2017. 

O segundo passo foi selecionar as palavras-chave. O grupo de palavras 

utilizado foi: Organizational Maturity/Maturidade Organizacional, Public 

Administration/Administração Pública, People Management/Gestão de Pessoas e 

Human Resource Management/Gestão de Recursos Humanos. 
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O terceiro e decisivo passo foi a busca direcionada nas bases escolhidas. Vale 

ressaltar que a determinação de utilização dessas palavras levou em consideração o 

tema central deste estudo, que é a pesquisa da maturidade organizacional, voltando-

se sempre o estudo para a gestão de pessoas na administração pública.  

A primeira base a ser consultada foi a base Scopus do grupo ELSEVIER. A 

base foi escolhida por ser uma das bases mais utilizadas internacionalmente e assim 

possuir um número considerável de documentos. Nesta base foram realizadas buscas 

apenas com as palavras-chave em inglês. O quadro um apresenta o número de 

registros obtidos a partir da combinação das palavras-chave utilizando a aba Search 

da página de busca da Base Scopus. 

 

Palavras-chave Nº de registros 

Organizational Maturity AND Public Administration 25 

Organizational Maturity AND People Management 89 

Organizational Maturity AND Human Resource Management 86 

Quadro 1 - Documentos encontrados na Base Scopus. 
Fonte: Scopus julho/2017. 

 

 

Para que fosse reduzido o número de documentos e a busca fosse aprimorada, 

foi realizado um segundo refinamento pelo número de artigos encontrados, nos 

últimos cinco anos (2013 a 2017), na língua inglesa, conforme mostra o quadro dois. 

 

 

Palavras-chave Nº de registros 

Organizational Maturity AND Public Administration 06 

Organizational Maturity AND People Management 12 

Organizational Maturity AND Human Resource Management 23 

Quadro 2 - Artigos dos últimos cinco anos encontrados na Base Scopus. 
Fonte: Scopus julho/2017. 
 

Somando as três buscas foram obtidos 41 registros. Após análise do abstract, 

foram encontrados sete artigos relevantes para o tema da pesquisa, que foram 

listados no quadro três. 
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Autores Título 

Kamalanabhan, T.J., 

Kothandaraman, K.  

A Scale to Measure Perceptions of Organizational Maturity 

Terouhid, S.A., Ries, R. Organizational sustainability excellence of construction firms – 

a framework 

Gyllstrom, E., Gearin, K., 

Frauendienst, R., Larson, M., Riley, 

W. 

Local health department factors associated with performance 

in the successful implementation of community-based 

strategies: A mixed-methods approach 

Feliciano, J. , Almeida, R., Santos, 

A., (...), Covas, D., Alegre, H. 

Assessing human resources renovation needs in water utilities 

Ghasemi, M., Bandani, E., 

Shahriyari, H., Younesi, A.R. 

The impact of it strategic planning on human resource 

management information system 

Ghobadi, A., Salimi, F., Sharifi, H. The effect of staffs organizational intelligence on the promotion 

of organizational effectiveness (case Study: Hamadan 

Municipality) 

Tortorella, G.L., Marodin, G.A., 

Fogliatto, F.S., Miorando, R. 

Learning organisation and human resources management 

practices: An exploratory research in medium-sized 

enterprises undergoing a lean implementation 

Quadro 3 - Artigos relevantes para a pesquisa encontrados na Base Scopus. 
Fonte: Scopus Julho/2017. 
 

Uma nova busca foi feita na mesma aba Search da Base Scopus, agora com 

outra combinação das palavras-chave. O objetivo foi observar a concomitância das 

mesmas nos documentos produzidos. As combinações e os resultados foram listados 

no quadro quatro. 

 

Palavras-Chave Nº de registros 

Organizational Maturity AND Public Administration AND People Management 0 

Organizational Maturity AND Public Administration OR Human Resource 

Management 

07 

Quadro 4 - Documentos em concomitância na Base Scopus. 
Fonte: Scopus Julho/2017. 
 

Conforme pode ser observado no quadro quatro, foram encontrados registros 

apenas na combinação Organizational Maturity AND Public Administration OR Human 

Resource Management. Após análise do abstract dos sete resultados, foram 

https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6506172840&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57193845784&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-85017098491&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=organizational+maturity+AND+people+management&nlo=&nlr=&nls=&sid=1CE496432F6174B4FC0D7B5658969967.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a200&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=60&s=TITLE-ABS-KEY%28organizational+maturity+AND+people+management%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56700432600&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56389370600&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-85015247848&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=organizational+maturity+AND+people+management&nlo=&nlr=&nls=&sid=8101876AE562F94204114AE2ECDCE405.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a100&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=60&s=TITLE-ABS-KEY%28organizational+maturity+AND+people+management%29&relpos=5&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-85015247848&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=organizational+maturity+AND+people+management&nlo=&nlr=&nls=&sid=8101876AE562F94204114AE2ECDCE405.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a100&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=60&s=TITLE-ABS-KEY%28organizational+maturity+AND+people+management%29&relpos=5&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55391591700&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55392218800&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=24437791700&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55356387400&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7101610268&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7101610268&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84924735576&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=organizational+maturity+AND+public+administration&nlo=&nlr=&nls=&sid=8101876AE562F94204114AE2ECDCE405.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a280&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=64&s=TITLE-ABS-KEY%28organizational+maturity+AND+public+administration%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84924735576&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=organizational+maturity+AND+public+administration&nlo=&nlr=&nls=&sid=8101876AE562F94204114AE2ECDCE405.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a280&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=64&s=TITLE-ABS-KEY%28organizational+maturity+AND+public+administration%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84924735576&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=organizational+maturity+AND+public+administration&nlo=&nlr=&nls=&sid=8101876AE562F94204114AE2ECDCE405.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a280&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=64&s=TITLE-ABS-KEY%28organizational+maturity+AND+public+administration%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57062303600&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56022029700&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7402213773&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7402213773&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7003453962&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6602420658&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-85006819401&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=organizational+maturity+AND+human+resources+management&nlo=&nlr=&nls=&sid=B5BE7C85197906A239DF8454D5BB51C9.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a100&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=69&s=TITLE-ABS-KEY%28organizational+maturity+AND+human+resources+management%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57132274400&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57191675493&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57192697617&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57194283922&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-85019587616&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=organizational+maturity+AND+human+resources+management&nlo=&nlr=&nls=&sid=B5BE7C85197906A239DF8454D5BB51C9.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a100&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=69&s=TITLE-ABS-KEY%28organizational+maturity+AND+human+resources+management%29&relpos=7&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-85019587616&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=organizational+maturity+AND+human+resources+management&nlo=&nlr=&nls=&sid=B5BE7C85197906A239DF8454D5BB51C9.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a100&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=69&s=TITLE-ABS-KEY%28organizational+maturity+AND+human+resources+management%29&relpos=7&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57191189950&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57191194226&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57191193206&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84987850212&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=organizational+maturity+AND+human+resources+management&nlo=&nlr=&nls=&sid=B5BE7C85197906A239DF8454D5BB51C9.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a100&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=69&s=TITLE-ABS-KEY%28organizational+maturity+AND+human+resources+management%29&relpos=8&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84987850212&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=organizational+maturity+AND+human+resources+management&nlo=&nlr=&nls=&sid=B5BE7C85197906A239DF8454D5BB51C9.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a100&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=69&s=TITLE-ABS-KEY%28organizational+maturity+AND+human+resources+management%29&relpos=8&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84987850212&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=organizational+maturity+AND+human+resources+management&nlo=&nlr=&nls=&sid=B5BE7C85197906A239DF8454D5BB51C9.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a100&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=69&s=TITLE-ABS-KEY%28organizational+maturity+AND+human+resources+management%29&relpos=8&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=26535178500&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=36983113200&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603637370&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55246085000&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84929518728&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=organizational+maturity+AND+human+resources+management&nlo=&nlr=&nls=&sid=B5BE7C85197906A239DF8454D5BB51C9.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a100&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=69&s=TITLE-ABS-KEY%28organizational+maturity+AND+human+resources+management%29&relpos=13&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84929518728&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=organizational+maturity+AND+human+resources+management&nlo=&nlr=&nls=&sid=B5BE7C85197906A239DF8454D5BB51C9.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a100&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=69&s=TITLE-ABS-KEY%28organizational+maturity+AND+human+resources+management%29&relpos=13&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84929518728&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=organizational+maturity+AND+human+resources+management&nlo=&nlr=&nls=&sid=B5BE7C85197906A239DF8454D5BB51C9.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a100&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=69&s=TITLE-ABS-KEY%28organizational+maturity+AND+human+resources+management%29&relpos=13&citeCnt=0&searchTerm=
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encontrados apenas dois com relevância para a pesquisa, de acordo com o constante 

no quadro cinco. 

 

Autor Título 

Horita, F.E.A., Hisatomi, M.I., 

Gaffo, F.H., De Barros, R.M. 

Maturity model and lesson learned for improve the quality of 

organizational knowledge and human resources management in 

software development 

Scholl, H.J., Fidel, R., Liua, S., 

Paulsmeyer, M., Unsworth, K. 

E-government field force automation: Promises, challenges, and 

stakeholders. 

Quadro 5 - Artigos encontrados na Base Scopus. 
Fonte: Scopus Julho/2017. 
 

A segunda base utilizada foi a Web of Science, base de dados eletrônica 

pertence à ISI Web of Knowledge da Thomson Reuters. Esta base é considerada 

muito importante por disponibilizar mais de 9.200 títulos de periódicos e por possuir 

ferramentas de busca que facilitam a pesquisa bibliométrica. Proporciona uma 

pesquisa de alta qualidade, associando registros, buscando por autores relevantes na 

área de interesse, por referência citada, recebendo alertas de publicação para 

assuntos, publicações ou autores, processando os resultados de uma busca e 

salvando-os ou enviando-os por email, salvando o histórico de buscas, entre outras 

possibilidades.  

Nesta base foram usadas as mesmas palavras-chave da base anterior, e os 

resultados podem ser visualizados no quadro seis: 

 

Palavras-chave Nº de registros 

Organizational Maturity AND Public Administration 08 

Organizational Maturity AND People Management 33 

Organizational Maturity AND Human Resource Management 28 

Quadro 6 - Documentos encontrados na Base Web Of Science. 
Fonte: Web Of Science julho/2017. 
 

Para que pudessem ser analisados os resultados, foi feito um refinamento nos 

documentos a fim de que pudessem ser obtidos resultados apenas com artigos, 

conforme está descrito no quadro sete. 

 

https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55546785600&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56022085000&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55546002700&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55546517500&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84937700149&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Organizational+Maturity+AND+Public+Administration+OR+Human+Resource+Management&st2=&sid=B5BE7C85197906A239DF8454D5BB51C9.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a420&sot=b&sdt=b&sl=93&s=TITLE-ABS-KEY%28Organizational+Maturity+AND+Public+Administration+OR+Human+Resource+Management%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84937700149&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Organizational+Maturity+AND+Public+Administration+OR+Human+Resource+Management&st2=&sid=B5BE7C85197906A239DF8454D5BB51C9.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a420&sot=b&sdt=b&sl=93&s=TITLE-ABS-KEY%28Organizational+Maturity+AND+Public+Administration+OR+Human+Resource+Management%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84937700149&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Organizational+Maturity+AND+Public+Administration+OR+Human+Resource+Management&st2=&sid=B5BE7C85197906A239DF8454D5BB51C9.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a420&sot=b&sdt=b&sl=93&s=TITLE-ABS-KEY%28Organizational+Maturity+AND+Public+Administration+OR+Human+Resource+Management%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=23669008100&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603863731&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=23389768100&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=23390358600&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55389170800&zone=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-38049054789&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Organizational+Maturity+AND+Public+Administration+OR+Human+Resource+Management&st2=&sid=B5BE7C85197906A239DF8454D5BB51C9.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a420&sot=b&sdt=b&sl=93&s=TITLE-ABS-KEY%28Organizational+Maturity+AND+Public+Administration+OR+Human+Resource+Management%29&relpos=5&citeCnt=11&searchTerm=
https://www-scopus-com.ez302.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-38049054789&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Organizational+Maturity+AND+Public+Administration+OR+Human+Resource+Management&st2=&sid=B5BE7C85197906A239DF8454D5BB51C9.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a420&sot=b&sdt=b&sl=93&s=TITLE-ABS-KEY%28Organizational+Maturity+AND+Public+Administration+OR+Human+Resource+Management%29&relpos=5&citeCnt=11&searchTerm=
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Palavras-chave Nº de registros 

Organizational Maturity AND Public Administration 04 

Organizational Maturity AND People Management 13 

Organizational Maturity AND Human Resource Management 14 

Quadro 7 - Artigos encontrados na Base Web Of Science. 
Fonte: Web Of Science julho/2017. 
 

Após o refinamento listado no quadro sete, foram encontrados 31 artigos com 

as palavras-chave selecionadas. Após a análise do abstract dos documentos, foram 

encontrados seis artigos relevantes para a pesquisa. 

 

Autores Título 

Nygren, Katarina Giritli. Narratives of ICT and Organizational Change in Public 

Administration 

van den Heuvel, Sjoerd; 

Bondarouk, Tanya 

The rise (and fall?) of HR analytics A study into the future 

application, value, structure, and system support. 

Barros Ribeiro, Carlos Augusto; 

Pech, Gerson. 

Critical contributor factors to project management maturity by a 

core of experts: a content analysis perspective 

Terouhid, Seyyed Amin; Ries, 

Robert. 

Organizational sustainability excellence of construction firms - 

a framework 

Bassi, Laurie; McMurrer, Daniel. Maximizing your return on people 

Fashami, Camellia Salehi; Babaei, 

Mohammadreza. 

A Behavioral Maturity Model to Establish Knowledge 

Management in an Organization 

Quadro 8 - Artigos relevantes para a pesquisa encontrados na Base Web Of Science. 
Fonte: Web Of Science Julho/2017. 

 

A terceira e última base utilizada foi a Spell, um repositório de artigos científicos 

que proporciona acesso gratuito à informação técnico-científica e concentra, 

inicialmente, a produção científica das áreas de Administração, Administração pública, 

Contabilidade, Engenharia e Turismo, publicadas a partir de 2008. 

A Base Spell é acessada através da página http://www.spell.org.br/. Para 

executar a pesquisa foi selecionada a aba “periódicos”, e as palavras-chaves foram 

então inseridas no campo “pesquisar”. 

A primeira busca realizada na base foi realizada com as palavras-chave em 

português. Os resultados obtidos estão listados no quadro nove. 

http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=1FUupSN8cvuHW1vTYVT&page=1&doc=2
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=1FUupSN8cvuHW1vTYVT&page=1&doc=2
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=1FUupSN8cvuHW1vTYVT&page=1&doc=3
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=1FUupSN8cvuHW1vTYVT&page=1&doc=3
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=1FUupSN8cvuHW1vTYVT&page=1&doc=3
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=1FUupSN8cvuHW1vTYVT&page=1&doc=4
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=1FUupSN8cvuHW1vTYVT&page=1&doc=4
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=1FUupSN8cvuHW1vTYVT&page=1&doc=4
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=1FUupSN8cvuHW1vTYVT&page=2&doc=11
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=1FUupSN8cvuHW1vTYVT&page=2&doc=11
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=12&SID=1FUupSN8cvuHW1vTYVT&page=1&doc=1
http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=12&SID=1FUupSN8cvuHW1vTYVT&page=1&doc=1
http://www.spell.org.br/
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Palavras-chave Nº de Registros 

Maturidade Organizacional 32 

Gestão de Pessoas 1063 

Gestão de Recursos Humanos 476 

Quadro 9 - Documentos na Base Spell. 
Fonte: Spell julho/2017. 
 

O volume de registros com as palavras Gestão de Pessoas e Gestão de 

Recursos humanos foi bem superior, o que demonstra a necessidade de ampliação 

da pesquisa no campo da maturidade organizacional. 

Foi realizado então um filtro na aba “pesquisa avançada”, em cada uma das 

palavras-chave, da seguinte forma: 

1. Período de publicação - 2013/2017; 

2. Tipos de documento - Artigo; 

3. Área de Conhecimento: Administração e Administração pública; 

4. Idioma - português. 

 

Palavras-chave Nº de Registros 

Maturidade Organizacional 14 

Gestão de Pessoas 460 

Gestão de Recursos Humanos 155 

Quadro 10 - Artigos encontrados na Base Spell. 
Fonte: Spell julho/2017. 
 

Os resultados encontrados sugerem que, nos últimos cinco anos, a produção 

de artigos com as palavras utilizadas manteve uma proporção considerável, 

demonstrando a manutenção do interesse nesses assuntos. 

A análise dos resultados também permitiu que fossem visualizados o número 

de artigos por autor, que varia em torno de 4 a 2 artigos. 

Nesta base foram também utilizadas as combinações das palavras-chave, de 

forma a obter resultados na literatura nacional. Os resultados podem ser encontrados 

no quadro 11. 
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Palavras-chave Nº de registros 

Maturidade Organizacional AND Administração pública 02 

Maturidade Organizacional AND Gestão de Pessoas 02 

Maturidade Organizacional AND Gestão de Recursos Humanos 01 

Quadro 11 - Documentos encontrados na Base Spell. 
Fonte: Spell julho/2017. 

 

No quadro 12 estão listados os cinco artigos encontrados como resposta da 

pesquisa de concomitância das palavras-chave. 

 

Autores Título 

José Nivaldo Balbino, Helena de 
Fátima Nunes, Fernanda Cristina 
Barbosa Pereira Queiroz. 

O Estágio de Desenvolvimento da Gestão do Conhecimento 
nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Wellington Galdino Evangelista, João 
Souza Neto. 

Modelo de avaliação da capacidade das organizações da 
administração pública federal para a adoção de Software As 
A Service (SAAS) público 

Carlos Augusto Barros Ribeiro, 

Gerson Pech. 

Fatores contribuintes decisivos para maturidade em 

gerenciamento de projetos segundo um núcleo de 

especialistas: uma perspectiva pela análise de conteúdo 

Gutenberg de Araújo Silveira, Roberto 

Sbragia, Isak Kruglianskas. 

Fatores condicionantes do nível de maturidade em 

gerenciamento de projetos: um estudo empírico em 

empresas brasileiras 

Katia Costa de Menezes, Juliana 
Johann, Patrícia Passeri Valentim, 
Patrícia Scott. 

Gestão do conhecimento nas organizações: Uma 
aprendizagem em rede colaborativa 

Quadro 12 - Artigos relevantes na Base Spell. 
Fonte: Spell Julho/2017. 
 

A busca no Catálogo de teses e dissertações da CAPES foi realizado utilizando 

como palavras-chave: gestão-de-pessoas AND administração-pública AND 

maturidade-organizacional. O resultado obtido foram 11.329 documentos. 

O primeiro refinamento foi realizado marcando-se a opção de tipo como 

mestrado e ano como 2016. O resultado obtido foram 499 dissertações. 

Essas 499 dissertações estavam divididas em cinco áreas de conhecimento, 

conforme o apresentado no quadro 13: 

http://www.spell.org.br/documentos/resultadobusca/?eou%5b%5d=&campo%5b%5d=AUTOR&texto%5b%5d=Jos%C3%A9%20Nivaldo%20Balbino&tipo_busca=simples
http://www.spell.org.br/documentos/resultadobusca/?eou%5b%5d=&campo%5b%5d=AUTOR&texto%5b%5d=Helena%20de%20F%C3%A1tima%20Nunes&tipo_busca=simples
http://www.spell.org.br/documentos/resultadobusca/?eou%5b%5d=&campo%5b%5d=AUTOR&texto%5b%5d=Helena%20de%20F%C3%A1tima%20Nunes&tipo_busca=simples
http://www.spell.org.br/documentos/resultadobusca/?eou%5b%5d=&campo%5b%5d=AUTOR&texto%5b%5d=Fernanda%20Cristina%20Barbosa%20Pereira%20Queiroz&tipo_busca=simples
http://www.spell.org.br/documentos/resultadobusca/?eou%5b%5d=&campo%5b%5d=AUTOR&texto%5b%5d=Fernanda%20Cristina%20Barbosa%20Pereira%20Queiroz&tipo_busca=simples
http://www.spell.org.br/documentos/resultadobusca/?eou%5b%5d=&campo%5b%5d=AUTOR&texto%5b%5d=Wellington%20Galdino%20Evangelista&tipo_busca=simples
http://www.spell.org.br/documentos/resultadobusca/?eou%5b%5d=&campo%5b%5d=AUTOR&texto%5b%5d=Jo%C3%A3o%20Souza%20Neto&tipo_busca=simples
http://www.spell.org.br/documentos/resultadobusca/?eou%5b%5d=&campo%5b%5d=AUTOR&texto%5b%5d=Jo%C3%A3o%20Souza%20Neto&tipo_busca=simples
http://www.spell.org.br/documentos/resultadobusca/?eou%5b%5d=&campo%5b%5d=AUTOR&texto%5b%5d=Carlos%20Augusto%20Barros%20Ribeiro&tipo_busca=simples
http://www.spell.org.br/documentos/resultadobusca/?eou%5b%5d=&campo%5b%5d=AUTOR&texto%5b%5d=Gerson%20Pech&tipo_busca=simples
http://www.spell.org.br/documentos/resultadobusca/?eou%5b%5d=&campo%5b%5d=AUTOR&texto%5b%5d=Gutenberg%20de%20Ara%C3%BAjo%20Silveira&tipo_busca=simples
http://www.spell.org.br/documentos/resultadobusca/?eou%5b%5d=&campo%5b%5d=AUTOR&texto%5b%5d=Roberto%20Sbragia&tipo_busca=simples
http://www.spell.org.br/documentos/resultadobusca/?eou%5b%5d=&campo%5b%5d=AUTOR&texto%5b%5d=Roberto%20Sbragia&tipo_busca=simples
http://www.spell.org.br/documentos/resultadobusca/?eou%5b%5d=&campo%5b%5d=AUTOR&texto%5b%5d=Isak%20Kruglianskas&tipo_busca=simples
http://www.spell.org.br/documentos/ver/11213/fatores-condicionantes-do-nivel-de-maturidade-em-gerenciamento-de-projetos--um-estudo-empirico-em-empresas-brasileiras
http://www.spell.org.br/documentos/ver/11213/fatores-condicionantes-do-nivel-de-maturidade-em-gerenciamento-de-projetos--um-estudo-empirico-em-empresas-brasileiras
http://www.spell.org.br/documentos/ver/11213/fatores-condicionantes-do-nivel-de-maturidade-em-gerenciamento-de-projetos--um-estudo-empirico-em-empresas-brasileiras
http://www.spell.org.br/documentos/resultadobusca/?eou%5b%5d=&campo%5b%5d=AUTOR&texto%5b%5d=Katia%20Costa%20de%20Menezes&tipo_busca=simples
http://www.spell.org.br/documentos/resultadobusca/?eou%5b%5d=&campo%5b%5d=AUTOR&texto%5b%5d=Juliana%20Johann&tipo_busca=simples
http://www.spell.org.br/documentos/resultadobusca/?eou%5b%5d=&campo%5b%5d=AUTOR&texto%5b%5d=Juliana%20Johann&tipo_busca=simples
http://www.spell.org.br/documentos/resultadobusca/?eou%5b%5d=&campo%5b%5d=AUTOR&texto%5b%5d=Patr%C3%ADcia%20Passeri%20Valentim&tipo_busca=simples
http://www.spell.org.br/documentos/resultadobusca/?eou%5b%5d=&campo%5b%5d=AUTOR&texto%5b%5d=Patr%C3%ADcia%20Scott&tipo_busca=simples
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Área Quantidade de teses 

Administração 330 

Ciências Contábeis 36 

Administração de Empresas 30 

Administração Pública 12 

Direito 7 

Quadro 13 - Dissertações no ano de 2016. 
Fonte: Catálogo de teses e dissertações da CAPES Novembro/2017. 

 

As 12 dissertações da área de conhecimento “Administração Pública” foram 

objeto de estudo por estarem ligadas mais diretamente ao tema da pesquisa. No 

quadro 14 são apresentados os principais dados dessas dissertações. 

 

 

Autor Título Universidade 

SOUZA, IGOR 

GUEVARA LOYOLA DE.  

Reputação das áreas de recursos humanos UNIVERSIDADE DE 

BRASÍLIA 

MELLO, GEORGE LEAL 

SCHAFFLOR.  

Tecnologias móveis em contexto de e-learning 

em uma empresa do mercado financeiro. 

UNIVERSIDADE DE 

BRASÍLIA 

ILVA, LANA 

MONTEZANO DA.  

Diagnóstico de competências profissionais 

considerando fatores que influenciam sua 

expressão. 

UNIVERSIDADE DE 

BRASÍLIA 

CORTES, FELIPE 

GUIMARAES.  

Gestão estratégica de pessoas no Legislativo 

Federal: desafios e possibilidades'  

UNIVERSIDADE DE 

BRASÍLIA 

SOUZA, PEDRO 

CESAR ALVES 

RIBEIRO DE.  

Relação entre condições para criar e 
estratégias de aprendizagem no ambiente de 
trabalho 
 

UNIVERSIDADE DE 

BRASÍLIA 

MILHOME, JAQUELINE 

CAVALCANTE.  

A Influência dos vínculos organizacionais na 

qualidade de vida no trabalho. 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA BAHIA 

OLIVEIRA, SOLANGE 

GUEDES DE.  

Modernização no serviço público e cultura 

organizacional: um estudo na Secretaria de 

Estado da Educação de São Paulo. 

UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO 
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COSTA, ANA 

CAROLINA REZENDE. 

 Políticas e práticas de gestão de pessoas 

produzem servidores públicos resilientes? 

Validação de um modelo estrutural e de 

modelos de mensuração. 

UNIVERSIDADE DE 

BRASÍLIA 

JUNIOR, URBANO 

CERQUEIRA MATOS.  

Identificação do nível de maturidade em gestão 

do conhecimento das Instituições de Ensino 

superior: Uma avaliação da escola de 

administração da UFBA. 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA BAHIA 

ESASHIKA, DANIEL 

SHIM DE SOUSA.  

A influência dos patrocinadores nas estruturas 

organizacionais de comunidades de software 

livre 

UNIVERSIDADE DE 

BRASÍLIA 

ALMEIDA, JULIANA 

PASCUALOTE LEMOS 

DE.  

Adoção de tecnologia da informação em 

processos gerenciais e assistenciais em um 

hospital universitário brasileiro' 

UNIVERSIDADE DE 

BRASÍLIA 

GAGO, CLAUDIO 

ARAUJO DE FREITAS.  

A marcação do mercado como metodologia de 

apuração do estoque da dívida pública Federal 

e os impactos em seus indicadores. 

UNIVERSIDADE DE 

BRASÍLIA 

Quadro 14 - Dissertações da área Administração Pública. 
Fonte: Catálogo de teses e dissertações da CAPES Novembro/2017. 

 

 

Após o estudo bibliométrico, pode-se diagnosticar que embora tenhamos um 

vasto material na área de gestão de pessoas, os temas maturidade organizacional e 

Administração Pública ainda têm muito a ser pesquisados. Além dos artigos 

encontrados nas bases pesquisadas, a autora também usou como fontes para sua 

pesquisa livros, dissertações, teses, entre outros. 

 

 

2.2 A Gestão de Pessoas no Brasil 

 

A evolução da Gestão de Pessoas no Brasil, segundo o estudo de Wood Jr., 

Tonelli e Cooke (2011), pode ser dividida em duas etapas: 1950-1980, denominada 

colonização e 1980-2010, denominada neocolonização.  

O período chamado de colonização foi marcado por mudanças significativas na 

área de GRH, tendo como principais responsáveis as políticas trazidas pelas 

empresas multinacionais e o surgimento das escolas de administração. As empresas 

multinacionais apresentaram uma nova forma de atuação com o corpo funcional, 
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introduzindo novas formas de divisão do trabalho, sugerindo a mudança de valores 

relacionados à meritocracia e trazendo novas práticas de GRH, como recrutamento, 

seleção, treinamento e desenvolvimento. 

O papel das escolas de administração foi muito relevante, pois as mesmas 

promoveram a disseminação do conhecimento dos modelos e práticas de GRH 

existentes fora do Brasil. O primeiro curso voltado para a gestão dos negócios foi 

criado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em 1954, onde parte do projeto foi levar 

universitários brasileiros para receberem treinamento nos Estados Unidos. 

As novas relações de trabalho trouxeram benefícios para as organizações, que 

aumentaram a eficiência operacional e para uma parte da força de trabalho, que 

tiveram acesso a vantagens como participação de programas de saúde, de formação 

e de desenvolvimento (WOOD JR., TONELLI e COOKE, 2011). 

Segundo Mascarenhas (2008), desde a Revolução Industrial, surgiu a 

necessidade de se administrar o fator humano coerentemente, já que este seria um 

dos recursos mais custosos e de difícil gestão, de forma a dar ênfase na eficiência, na 

produtividade, na integração vertical e na expansão da produção. 

O segundo período, conhecido como neocolonização, caracteriza-se pelo 

movimento das empresas na busca pelo aumento da eficiência, gerando a 

necessidade de quadros mais qualificados. A GRH, então, passa a ser vista de outra 

forma, saindo do papel de meramente operacional para uma atuação um pouco mais 

próxima da linha de frente dos negócios (WOOD JR., TONELLI e COOKE, 2011). 

A abertura do mercado na década de 1990 motivou que empresas brasileiras 

buscassem desenvolver técnicas e práticas de gestão de recursos humanos mais 

modernas.  Entre o discurso e a prática ocorria um vácuo, de tal forma que surgiu o 

questionamento do grau efetivo de contribuição do RH para a gestão de negócios da 

empresa (LACOMBE E TONELLI, 2001).  

Neste segundo período, surgiram os head hunters - especialistas em selecionar 

executivos, e as práticas de coaching e mentoring - que têm por objetivo desenvolver 

a liderança das organizações. Além dos novos modelos e práticas, a GRH iniciou a 

adoção de políticas de responsabilidade social (RS), da diversidade e dos códigos de 

ética (WOOD JR., TONELLI e COOKE, 2011). 

Essa tendência de importação e implantação de técnicas gerenciais 

estrangeiras justifica-se pela cultura nacional, resultante do modelo de colonização do 
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país, da miscigenação étnica e do próprio desenvolvimento social do povo brasileiro 

(TANURE, EVANS E CANÇADO, 2010, p. 598). 

Quanto à posição estratégica na organização, a área de GRH adotou um novo 

discurso, caracterizado pela presença dos valores individualistas relacionados ao 

sucesso e a excelência, ao culto dos líderes transformacionais e à promoção dos 

princípios da adaptabilidade, inovação e competitividade (WOOD JR.; TONELLI; 

COOKE, 2011, p. 236-237). Assim, a GRH tornou-se estrategicamente importante 

para as empresas, pois esta deveria estar alinhada aos objetivos organizacionais. 

O quadro 15 apresenta as principais características dos períodos de 

colonização e neocolonização da GRH no Brasil. 

 

Características 1950-1980 
Colonização 

1980-2010 
Neocolonização 

Contexto político e 
econômico 
 

Aceleração do processo de 
industrialização, com intervenção do 
Estado, atingindo com maior força a 
região Sudeste. 
Passagem de uma economia 
predominantemente agrícola para 
uma economia industrial. 
Forte processo de urbanização, com a 
emergência de uma classe média 
urbana. 
Existência de grandes desigualdades 

sociais e regionais. 

Crescimento do setor de serviços, 
especialmente, nos grandes centros 
urbanos. 
Adoção de políticas econômicas 
baseadas no Consenso de 
Washington: redução do papel do 
Estado e liberalização econômica. 
Manutenção de grandes 

desigualdades sociais e regionais, 

com uma inversão de tendência na 

última década do período. 

Contexto de 

negócios 

Modelo baseado no tripé: grandes 

empresas de propriedade estatal, 

grandes empresas multinacionais e 

grandes empresas brasileiras de 

propriedade privada, operando em um 

mercado protegido. 

Crescimento dos investimentos 
estrangeiros e das privatizações. 
Crescimento das fusões e aquisições, 
das reestruturações e dos processos 
de terceirização. 
 

Agentes de difusão Estado, organizações de formação 

(por exemplo: IDORT) e escolas de 

administração. 

Escolas de administração, serviços 

de consultoria, editoras de livros e 

revistas, empresas promotoras de 

eventos corporativos com gurus e 

associações profissionais (por 

exemplo: ABRH). 

Características da 

GRH 

Disseminação dos departamentos de 
pessoal, orientados para cumprir as 
leis trabalhistas. 
Divulgação do núcleo básico de 
práticas de GRH, sob liderança das 
empresas multinacionais. 
 

Crescente demanda por 
trabalhadores qualificados, devido à 
abertura do mercado e à introdução 
de novas tecnologias. 
Disseminação da GRH estratégica, 
sob a liderança das empresas 
multinacionais. 
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Novas técnicas e nova retórica 

Elementos chave 

do discurso 

Desenvolvimento, nacionalismo, 

dirigismo, gestão científica. 

Gerencialismo, individualismo, 

empreendedorismo, livre iniciativa. 

Quadro 15 - Características dos períodos de colonização e neocolonização da GRH no Brasil. 
Fonte: Adaptado de Wood Jr., Tonelli e Cooke (2011, p. 238). 
 

Wood Jr., Tonelli e Cooke (2012, p.22) apresentam duas vertentes de críticas 

ao momento atual da Gestão de Pessoas. A primeira aponta que a área é uma porta 

aberta para modismos, como as palestras motivacionais, e para a implantação de 

sistemas pouco adequados à realidade das empresas. Na segunda, as críticas 

apontam a fraqueza conceitual e a formação deficiente dos gestores de RH. 

Os ditos modismos acabam por, muitas vezes, atrapalhar a gestão, pois 

quando a empresa não incorpora novidades gerenciais aos mecanismos similares, o 

fazem por motivos políticos de forma a beneficiar determinados gestores (WOOD JR, 

TONELLI e COOKE, 2012). 

Conforme diz Tanure, Evans e Cançado (2010), a evolução da área de 

Recursos Humanos no Brasil está meio século atrasada, em relação aos países 

desenvolvidos e a modificação tanto na área privada quanto na pública muito ainda 

tem para crescer e se desenvolver.  

 

2.3 Gestão Estratégica de Pessoas 

 

O panorama atual do mundo dos negócios determina que o papel dos 

colaboradores nas organizações se alterou e assumiu uma importância diferente da 

existente anteriormente. Segundo Demo (2010), a Gestão de Pessoas assumiu um 

papel relevante e estratégico na realidade competitiva atual, já que suas políticas e 

práticas devem criar tais capacidades organizacionais que levam a uma 

competitividade maior. 

Para que as organizações sobrevivam nesse novo contexto organizacional, 

além de competitivas, precisam apresentar atividades diferenciadas, de forma a serem 

difíceis de imitar, para que assim se sobrepunham aos seus concorrentes (DEMO, 

2010). 

As propostas pioneiras de gestão estratégica de pessoas, de acordo com 

Mascarenhas et al (2008, p.16), estariam associadas a perspectivas clássicas em 
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estratégia, segundo uma visão da firma baseada na indústria. A premissa era a de 

que as práticas de gestão de pessoas precisavam ser definidas de acordo com o 

posicionamento da empresa no mercado. 

O conceito de gestão estratégica, segundo Schikmann (2010), se refere a um 

tipo de gestão que se preocupa com os objetivos e metas da organização e com o 

desempenho e as formas de atuação mais adequada para concretizá-los, 

considerando-se o curto, o médio, e o longo prazo. Para a autora, o desempenho não 

tem a ver apenas com a organização, mas também com as pessoas que nela atuam. 

O modelo de gestão estratégica de pessoas deve incluir a definição dos perfis 

profissionais e o quantitativo necessário para atuar na organização. Ressalta também 

a necessidade da criação de uma política que sustente esse tipo de gestão 

(SCHIKMANN, 2010). 

Os principais aspectos necessários à implantação de uma política que sustente 

a posição estratégica da gestão de pessoas, segundo Schikmann (2010, p.18 e 19) 

são: 

● A definição de critérios para o recrutamento de pessoal, baseado nas 

competências necessárias à organização; 

● O estabelecimento de uma estratégia de desenvolvimento profissional e 

pessoal que possibilite o aprimoramento contínuo do quadro de pessoal; 

● A estruturação da avaliação do desempenho que permita, além da 

vinculação à progressão do funcionário, a identificação das necessidades de 

capacitação; 

● A definição de critérios para a criação de carreiras que estimulem o 

desenvolvimento profissional; 

● O estabelecimento de uma estratégia de realocação e de redistribuição 

de funcionários que seja compatível com os perfis e quantitativos necessários à 

organização. 

Dessa forma, as mudanças necessárias para o alcance dos resultados 

esperados incorrem na transformação do departamento de pessoal na gestão 

estratégica de pessoas (SCHIKMANN, 2010). 

A área de gestão de pessoas precisa ser repensada, para que possa auxiliar 

nessa tarefa. Assim, ela não pode mais atuar apenas como um órgão executor e de 

apoio aos gestores centrais: 
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A GP não deve ter papel tradicional de suporte, mas sim, constituir 
competência essencial organizacional, uma vez que os recursos humanos 
são responsáveis pela produção de conhecimento, constituindo uma fonte de 
vantagem competitiva, devendo ser valorizados e desenvolvidos por meio de 

políticas de GP, (DEMO et al., 2011, p.16). 
 
 

Boxall (1996) ressalta que a contribuição da gestão de pessoas deve 

ultrapassar as noções relativas da implantação e adaptação, sendo avaliada também 

pela sua capacidade de gerar e sustentar recursos estratégicos, desenvolver 

capacidades e competências organizacionais, criar organizações mais flexíveis e 

inteligentes do que os seus competidores por apresentarem níveis superiores de 

cooperação, coordenação e inovação.  

Para Jacobsen (2006, p.83) a área de recursos humanos de uma empresa pode 

ser considerada peça-chave para o sucesso de uma organização, já as pessoas 

constituem a sua maior riqueza. As pessoas levam consigo os recursos 

organizacionais mais importantes que podem existir: inteligência, experiência, 

conhecimento, inspiração e criatividade. Em tempos de competição acirrada, o 

segredo é posicionar a pessoa certa no local certo, para que se possa obter a tão 

desejada vantagem competitiva.  

A ideia inicial da gestão estratégica de pessoas define que a GP deveria ser 

parceira da alta administração na implementação das estratégias, adaptando suas 

diretrizes e políticas às estratégias corporativas, sendo responsável pelo alinhamento 

estratégico da GP. Competências organizacionais, competências profissionais e 

capitais humano são conceitos que fazem parte do alinhamento estratégico 

(MASCARENHAS, 2008). 

Para alinhar é necessário planejar. O planejamento organizacional se desdobra 

em três níveis: estratégico, tático e operacional, cada um em sua linha de atuação e 

nível organizacional, e é utilizado em prol do crescimento das instituições. Contudo, o 

planejamento estratégico é o que precisa ser primeiramente trabalhado, “pois 

possibilita o planejamento e o desenvolvimento das mudanças organizacionais” 

(FELIX; FELIX; TIMOTEO, 2011, p. 53).  

Vale ressaltar que segundo Mintzberg (1994) a instituição precisa ter cuidado 

ao elaborar o planejamento estratégico, para que ao planejar não deixe de pensar nas 

necessidades e nos objetivos da organização e assim inibir o pensamento estratégico. 

Mintzberg (1994) apud Ota (2014, p.37), aponta que: 
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O planejamento estratégico pode ser útil para garantir coordenação 
entre as pessoas da organização, isso torna a estratégia menos volátil 
diante das turbulências. Visto que, uma vez formalizada, a estratégia 
cria um objetivo e uma visão de futuro comum e declarado para toda 
a organização. Assim, institui um sentimento de comprometimento das 
pessoas para a consecução desse objetivo. Além disso, o mesmo 
autor prossegue afirmando que ao realizar o planejamento estratégico, 
a empresa informa para os seus stakeholders o que a organização 
pretende fazer e como irá proceder para alcançar os seus objetivos 
estratégicos, e quais são os indicadores de desempenho permitindo a 
verificação da performance. (MINTZBERG, 1994 apud OTA, 2014,). 
 

 

Conforme Aranha (2015), no fluxo dessas mudanças, está a mudança de 

atitude no modo de se gerir as pessoas, que implica o reconhecimento, pelos gestores, 

da gestão de pessoas como elemento fundamental para o alcance dos objetivos 

institucionais, a partir de uma parceria estratégica, aliando as necessidades de 

produção e geração de lucro com o cuidado com seu material humano. 

Sobre isso, Dave Ulrich diz que: 

 
 
Os profissionais da área se tornam parceiros estratégicos quando participam 
do processo de definição da estratégia empresarial, quando fazem perguntas 
que convertem a estratégia em ação e quando concebem práticas de RH que 
se ajustam à estratégia empresarial. Como parceiros estratégicos, os 
profissionais de RH devem ser capazes de identificar as práticas que fazem 
com que a estratégia aconteça (ULRICH, 2003, p. 43). 
 
 

As mudanças ocorridas na área de recursos humanos demonstram a evolução 

e a valorização do capital humano das instituições. “O papel dos Recursos Humanos 

nas organizações se alterou e as pessoas passaram a ter um papel central no 

crescimento e na sustentabilidade da empresa, que acabou só sendo obtido com uma 

gestão competente, pois acaba por atingir todas as demais áreas” (GALLON et al, 

2012, p.591). 

Gallon et al (2012) enfatizam que temas como competências, capital intelectual, 

aprimoramento do desempenho, comprometimento e mudança, e trabalho em equipe 

passam a ser centrais na Gestão de Pessoas. Falar em gestão de pessoas significa 

pensar num corpo funcional composto de sujeitos ativos, participantes, mobilizadores, 

transmissores de todos os conhecimentos, e com o propósito de alcançar os objetivos 

organizacionais.  

Para os autores Demo, Fernandes e Fogaça (2017), os modelos de GP são a 

forma como a organização se organiza frente ao gerenciamento do corpo humano, e 
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esses modelos sofrem modificações constantes para se adequar às novas realidades. 

Assim seu corpo funcional precisa ser muito bem administrado para que os objetivos 

organizacionais possam ser alcançados, e somente uma GP alinhada 

estrategicamente pode cumprir efetivamente esse papel. 

Demo et al (2011, p. 39) em seu artigo sobre Políticas de gestão de pessoas 

no novo milênio ressaltam: 

 
 
É consensual entre os autores que a valorização dos colaboradores nas 
organizações assume relevância especial na atual era do conhecimento e em 
tempos de competitividade recrudescente. Nesse sentido, a gestão de 
pessoas (GP) nas organizações assume papel especialmente estratégico, 
uma vez que suas políticas e práticas devem criar capacidades 

organizacionais que levem a uma competitividade maior (DEMO et al, p.39). 
 
 

Snell e Bohlander (2015) ressaltam que em uma pesquisa executada pela 

Human Resource Planning Society foi revelada que 65% das empresas participantes 

acreditavam que sua equipe de RH tinha papel-chave no desenvolvimento do capital 

humano. 

Pensar estrategicamente acaba por ser fundamental no mundo tecnológico 

atual, onde a dinâmica das organizações precisa acompanhar a evolução das 

necessidades da sociedade em que vivemos. A visão da importância da GP por parte 

dos gestores é crucial para o sucesso da área (SNELL e BOHLANDER, 2015). 

Junior e Mozzato (2015) ressaltam que a liderança e o comportamento 

organizacional são dois aspectos dentro do alinhamento estratégico da GP muito 

importantes para que seja definida a estratégia organizacional, delegando uma grande 

responsabilidade para tal área. Daí a necessidade da gestão estratégica entender e 

trabalhar com o comportamento organizacional e, por consequência, com as 

lideranças. 

Em se tratando de liderança, segundo Snell e Bohlander (2015), apesar de ser 

um dos principais assuntos da GRH, no dia a dia, todos os tipos de gestores precisam 

realizar ações específicas para que uma empresa realmente o faça. 

As organizações refletem no mercado o resultado de suas ações internas, 

hábitos, costumes, vícios, cultura, ou seja, a relação que possuem com os clientes 

internos e com os fornecedores internos. Isso faz com que a área de GP se torne cada 

vez mais importante, o que de maneira alguma exime a responsabilidade dos líderes 

(PONTELO, 2012). 
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O corpo funcional precisa ser entendido como a parte mais sensível e mais 

importante da organização. Assim, para Lacombe e Toneli (2001), o planejamento 

estratégico de recursos humanos consiste no desenvolvimento estratégico de quatro 

fatores: a seleção, avaliação, remuneração e o desenvolvimento de pessoas. 

Para Demo (2008) as políticas e prática de gestão de pessoas assumem um 

papel especial e devem possibilitar a formação de organizações que sejam capazes 

de executar estratégias, ser mais eficientes, envolver os funcionários e gerenciar as 

mudanças necessárias. 

Em sua pesquisa sobre as novas competências de RH, Ulrich et al (2011) 

apontaram que em um mundo em constante mudança, nunca foi tão necessário 

identificar o que os profissionais de RH devem ser, saber, fazer e entregar para 

contribuir de maneira plena com suas organizações 

O gestor de RH precisa estar capacitado para desempenhar suas funções de 

maneira que promova a importância da área dentro da organização. Soares (2017, 

p.20) destaca que o gestor de RH precisa ser eficaz desempenhando de forma 

adequada seu papel operacional e ao mesmo tempo ser um líder responsável pelas 

mudanças na empresa e pelo aprimoramento dos processos.  

De acordo com Martinick (2015) é o gestor quem promove ou frustra as 

questões de comprometimento. Portanto gerir comprometimento também significa 

gerir a cultura organizacional (SOARES, 2017). “Mudanças na cultura organizacional 

e na forma de atuar levam tempo, e isso não é diferente na gestão de pessoas” 

(TANURE, EVANS, PUCIK, 2007, p.49). 

“Vale salientar que em relação à formação dos gestores de RH os profissionais 

têm formação variada e apesar de muitos possuírem uma formação complementar 

voltada para a área, seria fundamental que os gestores tivessem uma formação 

humanista, além de aprender os fundamentos da dinâmica organizacional e de 

negócios para que então possam ser agentes propiciadores de mudança” (WOOD 

JR., TONELLI e COOKE, 2012, p.24). 

Snell e Bohlander (2015) apontam que para gerenciar a mudança, os 

executivos e gerentes, incluindo os de RH, devem visualizar o futuro, comunicar essa 

visão aos funcionários, estabelecer expectativas claras quanto ao desempenho e 

desenvolver a capacidade para fazê-lo, reorganizando as pessoas e realocando 

ativos. 

Ainda segundo Snell e Bohlander (2015, p.7): 
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As organizações bem sucedidas na gestão de mudanças: vinculam as 
mudanças à estratégia corporativa; demonstram como as mudanças criam 
benefícios quantificáveis; envolvem desde o início, os principais funcionários, 
clientes e fornecedores; fazem investimentos na implementação e na 
manutenção da cultura da mudança (SNELL E BOHLANDER, 2015, p.7). 
 
 

Nesse contexto, “a GP precisa estar apta a selecionar pessoas capazes de 

atuar de acordo com as necessidades organizacionais, avaliar seu desempenho, 

remunerá-las de acordo com suas atribuições para que possam estar satisfeitas e 

comprometidas com o sucesso organizacional e, por fim, contribuir para o seu 

desenvolvimento interpessoal através de incentivos, treinamento e desafios 

profissionais” (SOARES, 2017, P.22). 

 

2.4 Gestão de Pessoas na Administração Pública 

 

A Administração Pública pode ser entendida com um conjunto de órgãos e de 

servidores que, mantidos com recursos públicos, são encarregados de decidir e 

implementar as normas necessárias ao bem-estar social e das ações necessárias à 

gestão da coisa pública (SILVA, 2013). 

Segundo Silva (2013), a evolução da Administração Pública é um processo de 

aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo Estado à população e pode ser 

representada por três modelos: patrimonial, burocrática e gerencial, conforme o 

apresentado no quadro 16. 

Nesses modelos, o objetivo é suprir uma deficiência do modelo anterior, 

introduzindo novos conceitos ou mudando conceitos ineficientes ou nocivos ao 

aparelhamento do Estado. 

 

Administração 

Pública 

Características  

 
 
 
 
 
 

Patrimonial 

● Típica dos Estados Absolutistas Europeus do século XVIII; 
● Servidores eram da nobreza, indicados pelos governantes, como uma 

forma de premiação; 
● Patrimônio do Estado confundindo com o de quem o administrava; 
● Não ocorria uma separação entre o que era patrimônio público e privado; 
● Entendiam que o Estado era uma entidade que deveria ter suas 

necessidades satisfeitas por meio do trabalho dos seus governados; 
● Grande ocorrência de corrupção e nepotismo; 
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● A Revolução Francesa e o surgimento da democracia determinaram que 

esse modelo fosse superado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burocrática 

● Surgiu com o capitalismo industrial, no século XIX; 
● O Capitalismo precisava da separação entre o público e privado para 

gerar lucro; 
● Princípios: impessoalidade, hierarquia funcional, ideia de carreira pública 

e profissionalização do servidor; 
● Para acabarem com a corrupção e o nepotismo os controles são rígidos 

e prévios em todos os processos, como na contratação de servidores, 
nas contratações de produtos e serviços e em todo o atendimento da 
população; 

● Afastamento entre Estado e sociedade pelo fato de os funcionários se 
concentrarem no controle e na garantia do poder do Estado. 

● Rigidez em normas e procedimentos - burocratização; 
● Foi constatado que não era garantida nem a rapidez, nem boa qualidade 

nem custo baixo para os serviços prestados ao público. Na verdade, era 

cara, lenta, autorreferida e pouco ou nada orientada para o atendimento 

das demandas dos cidadãos.  

 
 
 
 
 
 
 

Gerencial 

● Surgiu com o neoliberalismo após o fim da Segunda Guerra do século 
XX; 

● O foco principal é o aumento da qualidade dos serviços e a redução dos 
custos; 

● Aumento da governança do Estado, buscando eficácia e eficiência; 
● Mudança do posicionamento dos cidadãos ao exigirem mais resultados 

e menos burocracia; 
● Alguns princípios básicos da burocracia mantiveram-se como admissão 

de pessoal segundo critérios rígidos, a meritocracia na carreira pública; 
● Cada vez mais vem se consolidando virtude das mudanças ocorridas nas 

estruturas organizacionais, da redução da máquina estatal, da redução 

de custos, da descentralização dos serviços públicos, da criação das 

agências reguladoras para zelar pela adequada prestação dos serviços 

e pela busca pela padronização dos processos para otimização de tempo 

e recursos. 

Quadro 16 - Modelos de Administração Pública. 
Fonte: Adaptado de SILVA (2013). 

 

Na administração patrimonialista, os governantes tinham o Estado como parte 

do seu patrimônio, o que ocasionava uma confusão entre o que era público e o que 

era privado. A ocorrência da Revolução Francesa foi determinante para que esse 

sistema fosse superado, pois os ideais democráticos pressionaram que a 

administração pública fosse profissionalizada e que os princípios constitucionais como 

isonomia, moralidade e publicidade, entre outros, fossem atendidos. Aliado a isso 

surgiu o crescimento do pensamento capitalista, distinguindo então a sociedade e o 

mercado do Estado (SILVA, 2013). 

O sistema burocrático visava repreender a corrupção e o nepotismo. Seus 

princípios eram: a impessoalidade, a hierarquia funcional, a ideia de carreira pública 

e a profissionalização do servidor. Dessa forma, os controles eram rígidos e prévios, 
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seja na contratação de servidores, nas contratações de produtos e serviços e em todo 

o atendimento da população (SILVA, 2013). 

Nesse contexto, Bresser – Pereira (1995) aponta que a coordenação do 

sistema econômico no capitalismo acaba por ser exercida também pelo Estado, pois 

apesar de o mercado coordenar a economia através de trocas, o Estado também o 

faz através de transferências para os setores que o mercado não logra remunerar 

adequadamente segundo o julgamento político da sociedade. 

Sobre o setor público, Pires et al (2005) apontam que a criação do Conselho 

Federal do Serviço Público e do Departamento Administrativo do Serviço Público 

(DASP) no ano de 1936 marcam o início da profissionalização do serviço público no 

Brasil. As principais medidas tomadas nesse período, segundo os autores foram: 

a) Instituição de um órgão central para a política de Recursos Humanos; 

b) Criação de novas sistemáticas de classificação de cargos; 

c) Estruturação de quadros de pessoal; 

d) Estabelecimento de metas para a profissionalização dos servidores; 

e) Construção de um sistema de carreiras baseado no mérito profissional. 

 

A Administração Pública sofreu graves críticas por afastar a sociedade do 

Estado e pelos funcionários estarem mais determinados a cumprirem as regras do 

que em atender ao solicitado pelos cidadãos (SILVA, 2013).  

Sobre a eficiência do sistema burocrático: 

 
 
Um dos motivos da adoção desse modelo seria porque era uma alternativa 
muito superior à administração patrimonialista do Estado. Entretanto a 
hipótese de eficiência em que se baseava não se revelou autêntico, pois se 
constatou que não garantia nem rapidez, nem boa qualidade nem custo baixo 
para os serviços prestados ao público. Na verdade, a administração 
burocrática é cara, lenta, autorreferida e pouco ou nada orientada para o 
atendimento das demandas dos cidadãos (SILVA, 2013, P.4). 
 
 

Bresser-Pereira (2010, p.5) aponta que “a Reforma Gerencial ocorreu pela 

pressão da sociedade por maior eficiência ou menores custos que se seguiu à 

transformação do Estado Democrático Liberal em Estado Democrático Social”.  

Portanto o sistema Gerencialista visava o aumento na qualidade dos serviços 

e a redução de custos. O objetivo era que as organizações desenvolvessem sua 

capacidade de gerenciar com efetividade e eficiência. Vale ressaltar que o 
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gerencialismo não é o antônimo da burocracia, pois o primeiro apoia-se na segunda, 

conservando os seus princípios básicos, como a admissão de pessoal segundo 

critérios rígidos, a meritocracia na carreira pública (SILVA, 2013). 

Segundo Bresser-Pereira (2010) a reforma gerencial brasileira visava distinguir 

as atividades que eram exclusivas do Estado e as que podem ser realizadas por 

organizações públicas não estatais, de forma a garantir a flexibilidade e eficiência na 

prestação dos serviços. 

Para Matias-Pereira (2008) a reforma gerencialista buscou importar 

ferramentas de gestão provenientes do setor privado, além da aplicação da lógica de 

mercado no setor público, de forma a aumentar a eficiência econômica. A inspiração 

no gerencialismo britânico importou os princípios do New Public Management (NPM), 

que tinha como base a flexibilidade, ênfase nos resultados, foco no cliente e controle 

social. 

Para Bresser-Pereira (1998), os principais objetivos da Administração Pública 

Gerencial, ou Nova Gestão Pública eram: 

● Aprimorar as decisões estratégicas do governo e da burocracia; 

● Promover a eficiência do setor público; 

● Garantir autonomia e capacitação gerencial do administrador público;  

● E certificar a democracia por meio da prestação de serviços públicos 

voltados para o cidadão-cliente e controlados pela sociedade. 

Tornou-se fundamental modernizar a GRH, até então voltada, no Governo 

como um todo, para sua função clássica de registro e controle de custos de 

funcionários (PACHECO, 2002). 

Schikmann (2010), aponta as características comuns à maioria das 

organizações públicas e que podem ser evitadas, entre elas destacam-se: 

● A rigidez imposta pela legislação, que muitas vezes os profissionais têm 

a solução, mas a legislação os impede de implementá-las; 

● A desvinculação da visão do cidadão como destinatário do serviço 

público, tanto por parte dos agentes públicos, que precisam lembrar sempre de que 

estão ali para servir, como por parte do cidadão, que precisa ver o serviço público 

como um local de soluções; 

● Pouca ênfase no desempenho do trabalho, de forma que ele seja 

eficiente, eficaz e efetivo; 
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● Mecanismos de remuneração que desvinculam os vencimentos do 

desempenho; 

● Limites à postura inovativa, além da falta de incentivo remuneratório, 

ainda existem os limites da legislação; 

● Poucos mecanismos de planejamento e pouca preocupação com a 

gestão, o foco acaba por ser o dia a dia do desempenho das tarefas, não existindo 

uma preocupação com o planejamento; 

● Rotatividade na ocupação de posições de chefia; 

● O papel da gratificação, pois em alguns casos a essência da sua 

existência é desviada por falta de mecanismos apropriados de reconhecimento. 

Neste processo de desenvolvimento da Administração Pública brasileira, 

destacam-se algumas leis que contribuíram para a modernização dos modelos e 

práticas de gerenciamento de pessoas, como a Lei n° 3.780, de 12 de julho de 1960, 

que organiza a classificação de cargos e salários, delimitando os quadros de 

funcionários, funções gratificadas e de confiança e o escopo de cada cargo (BRASIL, 

1960). 

O Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967, foi determinante para 

alavancar as mudanças, pois dispõe sobre a organização da administração pública 

federal e estabelece diretrizes para a reforma administrativa (BRASIL, 1967). O 

documento regulamentava que todas as atividades da administração pública 

seguiriam os princípios fundamentais de planejamento, coordenação, 

descentralização, delegação de competência e controle (ARANHA, 2015). 

Em 05 de outubro 1970, foi instituído o Sistema de Pessoal Civil da 

Administração Federal (SIPEC), através do Decreto n° 67.326 (BRASIL, 1970a), com 

o objetivo de organizar os serviços ligados à administração de pessoal. Foi também 

criada a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970 (BRASIL, 1970b), que instituiu uma 

nova classificação de cargos, culminando no Plano Geral de Cargos do Poder 

Executivo (PGPE), através da Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006 (BRASIL, 

2006b). 

Na década de 1980, foi criado o Sistema Integrado de Administração de 

Recursos Humanos (SIAPE), instituído pelo Decreto nº 99.238, de 19 de junho de 

1990 (BRASIL, 1990), com o objetivo de trazer inovação e melhorias nos processos 

de trabalhos de Gestão de Pessoas. Em 2014, foi lançado pela Secretaria de Gestão 

Pública do Ministério do Planejamento, o Sistema de Gestão de Pessoas do Governo 
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Federal (SIGEPE), que substituiu gradativamente as funcionalidades suportadas 

pelos sistemas SIAPE, SIAPE-CAD, SIAPENET e Extrator, todos os sistemas 

utilizados pelas áreas de Recursos Humanos dos órgãos Federais (BRASIL, 2017). 

Também em 1990 foi estipulado o novo regime jurídico único dos servidores 

públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, através da 

Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, entrando apenas em vigor em abril de 1991, 

que vigora até os dias atuais, com suas respectivas alterações (BRASIL, 1991). 

No contexto da gestão de pessoas, tal mudança se consubstanciou na edição 

do Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que instaurou a Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal (PNDP) para os órgãos da administração direta, 

autárquica e fundacional (BRASIL, 2006a). Este decreto acabou por dar ênfase no 

desenvolvimento contínuo dos servidores públicos e o alinhamento das suas 

competências aos objetivos organizacionais (FONSECA et al, 2013). 

O Decreto 5.707/2006 (BRASIL, 2006a) tem suas finalidades destacadas em 

seu Artigo 1°: 

I - melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados 

ao cidadão; 

II - desenvolvimento permanente do servidor público; 

III - adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das 

instituições, tendo como referência o plano plurianual; 

IV - divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; 

V - racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. 

 

Em 22 de setembro 2008, foi instituída a Lei 11.784 (BRASIL, 2008) que dispõe 

sobre a reestruturação do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE) e 

determina o Plano Especial de Cargos e o Plano de Carreiras de diversos órgãos e 

entidades. Nesta Lei surge uma sistemática de gratificação e avaliação de 

desempenho dos servidores da Administração Pública Federal com o objetivo de 

ofertar serviços públicos mais eficientes. Além disso, ao apresentar o Plano de Cargos 

e o Plano de Carreiras de diversos órgãos e entidades, a Lei estabelece o incentivo à 

qualificação, por meio de programas de capacitação para fins de progressão 

profissional (MACHADO et al, 2016). 

Visando estabelecer os critérios para aplicação da 11.784/2008 (BRASIL, 

2008), foi instituído o Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010 (BRASIL, 2010). Este 
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apresentou as definições e regras a serem seguidas pelos órgãos públicos no que 

tange a avaliação de desempenho, tornando-se mais um mecanismo de busca pela 

melhoria da eficiência na prestação do serviço público ao cidadão. 

Nesse contexto, Machado (2016), avalia a criação das legislações da área de 

pessoas como um instrumento valioso, pois possibilita mensurar o desempenho dos 

colaboradores, responsabilizando aqueles que cometem infrações, oportunizando o 

desenvolvimento profissional, entre outros. 

Para Ingraham e Rubaii-Barrett (2007), a transposição de práticas estratégicas 

gerenciais ao setor público pode se tornar dificultosa, tendo em vista que este se 

apresenta como um cenário normalmente mais restritivo do que aquele do setor 

privado. Nesse contexto, no que tange à Administração Pública, nem sempre é 

possível medir a riqueza produzida, pois algumas áreas acabam por gerar frutos em 

longo prazo, o que dificulta as mudanças da área de Gestão de Pessoas de algumas 

instituições públicas. 

Bergue (2010, p. 18) afirma que “uma definição possível para Gestão de 

Pessoas no setor público é: esforço orientado para o suprimento, a manutenção, e o 

desenvolvimento de pessoas nas organizações públicas, em conformidade com os 

ditames constitucionais e legais, observadas as necessidades e condições do 

ambiente em que se inserem”. 

Matias-Pereira (2008) ao falar de eficiência, destaca que as avaliações 

recentes sobre o desempenho da administração pública no Brasil indicam que o ponto 

de estrangulamento do governo federal encontra-se no campo operacional, o que 

sugere que para obter sucesso em suas políticas públicas este depende da 

competência de seus funcionários. 

Paauwe (2004) ressalta que além dos condicionantes e parâmetros previstos 

em normativos gerais do setor público, as características específicas das 

organizações, como estrutura, estratégia, área de atuação e heranças culturais, 

podem definir internamente diferentes modelos de desenvolvimento de pessoas. 

Sobre o campo operacional, estudos de psicologia organizacional apresentam 

dados onde a cultura organizacional mostra-se um tema de grande importância, uma 

vez que é considerada como fator determinante para o desempenho individual, a 

satisfação do funcionário e a produtividade da empresa (TAMAYO; MENDES; PAZ, 

2000).  
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Quando se trata de mudanças organizacionais na administração pública, 

Bergue (2011, p.2) apresenta alguns traços culturais que influenciam nessa questão: 

 
 
Comuns a diferentes autores que se lançam ao estudo dos traços distintivos 
que constituem a cultura brasileira e afetam diretamente a gestão das 
organizações, e com mais ênfase nas organizações públicas, estão o 
legalismo, o personalismo, o patrimonialismo e o clientelismo. Tais atributos, 
além de bastante inter-relacionados, não somente influenciam as estruturas 
e relações organizacionais, como, em particular, regulam seu processo de 
transformação, com especial destaque para as reformas. Nessa perspectiva, 
são destacados como traços fundamentais da cultura organizacional 
brasileira a hierarquia, o personalismo, a malandragem, o sensualismo e a 
aventura (BERGUE, 2011, p.2). 
 
 

Oliveira e Medeiros (2011) concluem que a GP nas organizações precisa ser 

realizada não apenas pelos responsáveis da área, mas por todos os líderes, pois as 

pessoas estão distribuídas em toda a organização. 

Para Fonseca et al (2013), o alinhamento da força de trabalho aos objetivos 

organizacionais depende, portanto, da existência de níveis de autonomia que 

permitam a escolha pelas organizações de diferentes alternativas e modelos de 

desenvolvimento de pessoas que melhor atendam à sua estratégia.  

 

2.5 Maturidade de Recursos Humanos 

 

As formas de atuar na área de Gestão de Pessoas podem variar de acordo com 

as características da organização, como por exemplo, região de atuação, tamanho, 

tipo de negócio, área pública ou privada (TANURE, EVANS E CANÇADO, 2010). Essa 

vertente relativista apoiada por Godard e Delaney (2000) não é unânime, pois para 

Huselid (1995) e Lawler (1992) apesar de na universalidade não existir uma única 

prática capaz de atender a todos, alguns aspectos são comuns a várias organizações. 

As análises das abordagens convergente e divergente realizadas por Tanure 

(2005) acabaram por apresentar uma terceira abordagem denominada divergência 

convergente, a qual faria frente aos desafios apresentados pela globalização. Assim 

as práticas de gestão de pessoas deveriam se adequar às especificidades regionais 

de cada empresa e as outras práticas organizacionais poderiam ser universais 

(TANURE, EVANS, CANÇADO, 2010). 



47 
 

No que tange ao tema Maturidade Organizacional, para o desenvolvimento 

desta pesquisa, foi selecionado o modelo proposto por Tanure, Evans e Pucick (2007) 

e Tanure Evans e Cançado (2010). Este modelo apresenta formas de classificação 

quanto ao nível de maturidade organizacional, do mais simples para o mais complexo. 

O estudo torna-se importante para a organização, porque além de auxiliar na 

identificação de possíveis entraves, também possibilita o desenvolvimento de 

estratégias voltadas para a área de gestão de pessoas. 

Autores como Ulrich (1997), Weiss (1999) e Burke e Cooper (2005) 

desenvolveram alguns modelos que tratam da evolução da GRH. Evans et al (2002) 

destacou-se com sua pesquisa em empresas na Europa e Estados Unidos, 

apresentando três faces: construtor, parceiro da mudança e navegador. Essas faces 

refletem as características de empresas internacionalizadas. 

Considerando que a GRH desenvolveu-se no Brasil a partir de um movimento 

oriundo do estrangeiro segundo Wood Jr, Tonelli e Cooke (2011), pesquisas 

realizadas no Brasil de Fisher e Albuquerque (2001); Hanashiro, Teixeira e Zebinato 

(2001); dentre outros e os estudos de Tanure et al (2007), indicaram a existência de 

uma face anterior à do construtor, denominada executor. 

Essa denominação surgiu por existirem empresas brasileiras onde o RH atua 

somente como registro e movimentação de pessoas, exercendo apenas atividades 

burocráticas. Tanure et al (2007) apresentam a inclusão dessa face, diagnosticando, 

inclusive, que em algumas empresas existem práticas e políticas de RH modernas, 

mas que não estão conectadas com as estratégias organizacionais. 

Segundo Tanure et al (2010), essa quarta face não é exclusiva das empresas 

brasileiras, apenas que a mesma emergiu de estudos sobre a performance da área 

de GRH no Brasil. Em uma análise superficial algumas práticas desenvolvidas nas 

empresas brasileiras são semelhantes às desenvolvidas nos países centrais, muito 

embora exista uma divergência entre o discurso e a prática. 

Conforme Tanure et al (2007), a face do executor é o exercício das clássicas 

funções operacionais, onde o foco é no processo, em detrimento dos resultados. As 

atividades clássicas de GRH são desempenhadas como recrutamento e seleção, 

treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, cargos e salários, 

relações trabalhistas, muito embora estejam desarticuladas com as estratégias 

organizacionais. 
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A face do executor pode ainda se subdividir em duas fases a da meramente 

executora e a da mais moderna, onde existe o discurso da alta gestão sobre a 

importância da área de RH, mas que não se aplica ao dia a dia da gestão. 

A face da construção apresenta o ajuste dos fundamentos da GRH de forma a 

garantir a coerência interna. O objetivo torna-se atrair, motivar e manter as pessoas 

alinhando seus objetivos individuais com os objetivos organizacionais.  

Essa é a face mais conhecida pelos profissionais de RH, aqui ocorrem todas 

as atividades vitais da área de recursos humanos, construindo assim a consistência 

interna da função de GRH (SOARES, 2017). 

O quadro 17 apresenta os fundamentos da GRH, segundo Tanure et al. (2007, 

p. 24). 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
Mão de obra ou planejamento de RH 
Recrutamento 
Gestão de oportunidades iguais 
Transferências internacionais 
Dispensa e realocação 

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
Indução 
Treinamento (em serviço e fora do serviço) 
Análise de desempenho e de potencial 
Desenvolvimento de liderança 

GESTÃO DE CARREIRA 
Planejamento de carreira 
Orientação e acompanhamento 
Gestão de sucessão 

GESTÃO DE DESEMPENHO 
Gestão da motivação e do comprometimento dos empregados (inclusive de políticas como a de 
portas abertas e a de alavancagem de novas atitudes) 
Avaliação do emprego 
Objetivo/estabelecimento de padrões e orçamento 
Mensuração do desempenho 
Avaliação de desempenho 

GESTÃO DE RECOMPENSAS 
Remuneração e benefícios 
Recompensas informais 
Gestão da vida pessoal x profissional 

RELAÇÕES INDUSTRIAIS E DE TRABALHO 

Quadro 17 - Fundamentos da GRH 
Fonte: Adaptado de Tanure, Evans e Pucick (2007, p.24). 
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A grande diferença entre a face do executor com a do construtor, segundo 

Tanure et al (2010), é que o todo é mais importante que a soma das partes, ou seja, 

essas atividades devem estar ligadas aos objetivos organizacionais. 

Essa face pode levar muito tempo para estar consolidada, pois as resistências 

à mudança sempre são muito fortes dentro das organizações. Os gestores também 

precisam prever novas alternativas para área, de forma que não se acomodem com a 

posição estratégica daquele momento e não se tornem apenas administradores da 

posição alcançada. 

Tanure et al (2007) ressalta que quando a função de zelador se instala 

fortemente, a primeira face da GRH - a execução - passa a predominar sobre a 

segunda face. 

Na terceira face, o realinhamento, o objetivo é implementar estratégias que 

facilitem o alcance de novos objetivos organizacionais. Dessa forma, a GRH deve 

atuar de forma compatível com o ambiente externo, ou seja, atuar estrategicamente, 

com as atividades da GRH alinhadas com o que o mercado espera daquela 

organização. 

Storey, Ulrich e Wright (2009) afirmam que a gestão estratégica de pessoas 

envolve uma constelação de políticas e práticas relacionadas à interação entre as 

pessoas e as organizações, desenhadas para permitir às organizações alcançarem 

seus propósitos. 

A abordagem não pode ser voltada para o meio externo, no qual novos 

objetivos são posicionados rapidamente, em forma de modismos, pois quando a 

adequação ao meio externo é maior, gera-se uma inconsistência das práticas de GRH 

(TANURE et al, 2010).  

Embora o RH seja visto como o parceiro de mudança na organização é 

necessário observar que as mudanças precisam ter motivos consistentes e serem 

estruturadas de tal forma que não ocorra o zigue-zague da mudança, pois, segundo 

Tanure et al (2007), este gera investimentos sem a contrapartida de benefícios. Esse 

ciclo pode gerar desconfiança entre os empregados, em torno dos programas que 

proponham mudanças, podendo ocorrer o desprestígio de tais iniciativas e assim 

perder o apoio dos mesmos. 

A quarta e última face chamada de direção apresenta os fatores estratégicos 

da instituição intimamente ligados com os de RH. Tanure et al (2010) apresenta que 
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o foco está no desenvolvimento das capacidades da organização e nas pessoas, para 

prosperarem em um mundo de contínua mudança. 

Esta face é a que faz o RH lidar com forças contraditórias, lidando com o 

presente, e ao mesmo tempo visando à construção do futuro. O RH assume o papel 

de navegador, onde o foco é a criação de um ambiente organizacional capaz de utilizar 

a tensão entre os opostos, como propulsão do sucesso e do desenvolvimento das 

competências organizacionais (TANURE et al, 2010). 

Alguns dos paradoxos que vêm fazendo parte da realidade organizacional e 

dos desafios de RH, segundo Tanure et al. (2007), são resultados dos gestores de RH 

que precisam estar capacitados para transitar entre forças opostas, tais como: curto 

prazo x longo prazo; operacional x estratégico; cooperação x competição; 

descentralização x centralização; processos x estrutura x pessoas, entre outros. 

Segundo Tanure et al. (2010) dessas quatro faces, a menos explorada pela 

literatura é a do navegador. 

Em se tratando das perspectivas que sustentam cada uma das quatro faces, 

os autores apontam: 

 
 
A perspectiva teórica que sustenta o papel do “executor” é a ação. O 
“construtor” é orientado pela adequação interna e pela consistência. A 
perspectiva sobre o papel do “parceiro de mudanças” é a adequação externa, 
associada à gestão estratégica de RH. A perspectiva sobre o papel do 
“navegador” é a teoria da dualidade, ou do paradoxo. (TANURE; EVANS; 
PUCICK, 2007, p.49). 
 
 

O quadro 18 apresenta de forma resumida as características principais de cada 

uma das quatro faces da GRH. 

 

 Atividade Foco de 

atenção 

Perspectiva 

teórica 

Função 

Execução Atividades 

desconectadas da 

estratégia, mesmo 

usando-se 

ferramentas 

sofisticadas. 

Ação Fazer EXECUTOR 

Construção Fundamentos - 

acertando os 

elementos básicos 

Consistência 

interna 

Ajuste interno 

adequação 

CONSTRUTOR 
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Realinhamento Adaptação às 

mudanças do 

ambiente; 

implementação de 

estratégias; 

reconfiguração. 

Mudanças Ajuste externo PARCEIRO DE 

MUDANÇAS 

Direção Capacidade de 

gerenciar contextos 

paradoxais 

Tensão 

construtiva 

entre opostos 

Dualidade/ 
Paradoxo 

NAVEGADOR 

Quadro 18 - As quatro faces da Gestão de Recursos Humanos. 
Fonte: Tanure, Evans e Pucick (2007, p.20). 
 

Nesta revisão teórica foram abordados os conceitos de gestão estratégica de 

pessoas e dos possíveis níveis de maturidade das organizações, segundo os autores 

conceituados nos temas citados. 

Por fim, segundo a análise de Becker et al (2001), a área de gestão de pessoas 

precisa atuar de forma a contribuir para a configuração de uma arquitetura estratégica 

que permita demonstrar, inequivocamente, a importância dessa função administrativa 

no desempenho da organização. 
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3 A INSTITUIÇÃO PESQUISADA 

 

Para que os dados possam ser analisados, fez-se necessário a caracterização 

da instituição pesquisada. O Colégio Pedro II é uma instituição Federal de Ensino, 

subordinada diretamente ao Ministério da Educação - MEC. Fundado em 2 de 

dezembro de 1837, o Colégio Pedro II é considerado pela sociedade brasileira como 

uma das mais tradicionais instituições públicas de ensino básico do Brasil, 

mencionado, inclusive, no § 2° do Art. 242 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1988). 

Ao longo de sua história, a escola foi responsável pela formação de alunos que 

se destacaram por suas carreiras profissionais e influência na sociedade. Seu quadro 

de egressos possui presidentes da República, músicos, compositores, poetas, 

médicos, juristas, professores, historiadores, jornalistas, dentre outros (CP2, 2014).  

Em seus 180 anos, o Colégio passou por períodos de expansão e 

modernização sem deixar de lado as características que o tornaram referência no 

cenário educacional brasileiro. 

O Colégio Pedro II teve três ciclos de expansão, começando pela década de 

50, com a criação de três seções escolares, as duas primeiras ainda no ano de 1952, 

durante o governo de Getúlio Vargas. A Seção Norte foi instalada no Engenho Novo, 

no prédio do antigo Colégio Independência, na Rua Barão do Bom Retiro, depois 

ampliada para atender à crescente demanda de estudantes. 

A Seção Sul começou a funcionar onde antes também era uma instituição de 

ensino, o Colégio Brasil América, na Rua Humaitá, no bairro de mesmo nome. Em 

1957, já no governo Juscelino Kubitscheck, foi instalada a terceira seção na Rua 

Francisco Xavier, na Tijuca, em um prédio que abrigava anteriormente o Colégio 

Felisberto de Meneses. Em 1979, as seções passaram a serem denominadas 

unidades escolares, tendo como complemento o nome do bairro onde se localizavam. 

Finalizado o primeiro ciclo de expansão, o Colégio Pedro II contava, no início 

da década de 60, com cerca de nove mil alunos, em torno de 900 professores e 500 

servidores. Em 1967, o Colégio foi transformado em autarquia do MEC por meio do 

Decreto-Lei n° 245. Como tal, passou a ter autonomia orçamentária, financeira e 

patrimonial, além de personalidade jurídica própria. 

O segundo ciclo de expansão ocorreu na década de 80, com a criação das 

unidades voltadas para os anos iniciais do Ensino Fundamental. A criação dos 
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“Pedrinhos”, como ficou conhecida essas unidades, foi o início da expansão interna 

do Colégio Pedro II.   

O primeiro Pedrinho foi inaugurado em 29 de março de 1984, em um prédio 

anexo à Unidade São Cristóvão. No decorrer da década, outras unidades foram 

implantadas em prédios anexos no Engenho Novo (1986), Humaitá (1987) e na Tijuca 

(1987). 

Em 1999, ocorreu o desmembramento da Unidade São Cristóvão II que passou 

a atender apenas os alunos da segunda etapa do Ensino Fundamental. O Ensino 

Médio foi transferido para o prédio vizinho que abrigou o Internato e, posteriormente, 

uma faculdade de formação de professores (1975 a 1993). A nova unidade escolar 

passou a chamar-se São Cristóvão III. 

O mais recente ciclo de expansão do Colégio Pedro II se deu nos primeiros 

anos deste século, entre os anos de 2004 e 2010, com a criação de unidades 

escolares em Realengo e nos municípios de Niterói e Duque de Caxias, este último 

na Baixada Fluminense. 

A Unidade Realengo foi a oportunidade do Colégio se fazer presente na Zona 

Oeste, região carente do Rio de Janeiro em equipamentos públicos. Começou a 

funcionar de forma provisória em seis de abril de 2004, inicialmente em uma escola 

municipal e, no ano seguinte, em um centro comunitário cedido pela paróquia local. 

No início de 2006, foi transferida para uma área de cerca de 40 mil m² onde no 

passado funcionou uma fábrica de cartuchos do Exército. Tombada pelo município e 

depois cedida pelo Governo Federal ao Colégio Pedro II, a construção passou por 

reformas para abrigar a nova unidade, inaugurada oficialmente, em 2007, pelo 

presidente Luís Inácio Lula da Silva. Em 2010, começou a funcionar no mesmo 

complexo a Unidade de Realengo I. 

Em cinco de abril de 2006, foi inaugurada a Unidade Descentralizada de Niterói, 

a primeira do Colégio Pedro II fora do município do Rio de Janeiro. Depois de funcionar 

em uma escola cedida pelo município, a unidade foi transferida para um CIEP, onde 

se encontra até hoje, enquanto aguarda a construção de um novo espaço físico. O 

novo Campus está sendo construído em uma área vizinha, em parte do antigo 19º 

Batalhão de Logística do Exército, no bairro Barreto.  

Em 2006, o Colégio Pedro II acatou mais uma proposta lançada pelo MEC e 

implantou o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio. 
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Atualmente, o Colégio oferece em alguns Campi duas modalidades: Ensino Médio 

Integrado e Educação de Jovens e Adultos (Proeja). 

A Unidade Duque de Caxias começou a funcionar em 12 de setembro de 2007, 

no Complexo Escolar de Sarapuí. A princípio, a escola oferecia à comunidade apenas 

o curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Subsequente ao Ensino 

Médio - área de formação Informática. 

No ano seguinte, a unidade foi transferida para a Avenida Presidente Kennedy, 

no centro de Duque de Caxias, e começou a ofertar também o Ensino Médio Regular. 

Em 2012, foi inaugurado o novo Campus, no bairro Centenário, oferecendo, até o 

momento, apenas o Ensino Médio. 

Primeira experiência do Colégio Pedro II na etapa inicial da Educação Básica, 

a Unidade de Educação Infantil Realengo começou a funcionar no início de 2012, no 

Campus Realengo I, onde estudam as crianças do Ensino Fundamental (anos 

iniciais). No final de 2013, foi inaugurado um espaço próprio, dentro do Complexo de 

Realengo. Atualmente, estudam na unidade em torno de 170 crianças, inclusive do 

Grupo I (três anos). 

Com quase 13 mil alunos, o Colégio Pedro II oferece turmas desde a Educação 

Infantil até o Ensino Médio Regular e Integrado, além da Educação de Jovens e 

Adultos (Proeja). Recentemente expandiu a área educacional para o ensino superior, 

através da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, pesquisa, Extensão e Cultura - 

PROPGPEC, onde são ofertados cursos de extensão e pós-graduação. 

Equiparado aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com a 

sanção da lei 12.677, de 25 de junho de 2012 (BRASIL, 2012), ocorreu uma alteração 

em sua estrutura organizacional e, com isso, as unidades escolares passaram de 

forma automática, independentemente de qualquer formalidade, à condição de Campi 

da instituição. 

O Colégio Pedro II passou a ter uma unidade administrativa central, chamada 

a partir desta equiparação de Reitoria, e a qual ficaram subordinadas diretamente, 

cinco Pró-Reitorias, quatorze Campi, e um Centro de Referência em Educação Infantil. 

A Reitoria está localizada no bairro de São Cristóvão, onde estão localizados 

três Campi, a saber, Campus São Cristóvão I, Campus São Cristóvão II e Campus 

São Cristóvão III. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas também está localizada no 

bairro de São Cristóvão, assim como todas as outras quatro Pró-Reitorias: Pró-
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Reitoria de Administração - PROAD; Pró-Reitoria de Ensino - PROEN; e a já citada 

PROPGPEC. 

Os outros Campi são: Centro, Engenho Novo I, Engenho Novo II, Tijuca I, Tijuca 

II, Realengo I, Realengo II, Humaitá I, Humaitá II, Niterói e Duque de Caxias. Além 

dos citados, no bairro de Realengo, também está localizado o Centro de Referência 

em Educação Infantil. 

Os Campi são subordinados à Reitoria administrativamente, muito embora 

tenham recebido a autonomia financeira, de acordo com o que rege a equiparação 

ocorrida com a Lei 12.677, de 25 de junho de 2012 (BRASIL, 2012). Estes se mantém 

subordinados, pois a verba é repassada pelo Governo Federal à Reitoria e esta a 

divide entre os Campi. 

Dessa forma é possível dizer que a autonomia outorgada aos Campi é relativa, 

pois continuam dependendo do repasse da Reitoria para que possam administrar seus 

orçamentos internos. 

Cada Campus possui sua organização interna. A uniformização entre os Campi 

foi proposta pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - 

PRODI, de forma a equacionar mais uniformemente a força de trabalho nos Campi. 

Com relação à atuação da área de Gestão de Pessoas nos Campi, foi criado 

um Setor de Gestão de Pessoas - SGP, que atua em parceria com a PROGESP, com 

o objetivo de orientar como atuar com o corpo funcional e também levar as ações de 

GP aos Campi. Os servidores atuantes nessa área participam de reuniões periódicas 

na Pró-Reitoria para que possam estar municiados de informações atualizadas.  
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4 METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada na pesquisa realizada, 

apresentando-se, portanto a caracterização da pesquisa, o universo e sujeitos, assim 

como o perfil dos sujeitos da pesquisa e por fim a coleta e o tratamento dos dados. 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa de campo ocorreu através de entrevistas a partir de roteiro 

semiestruturado, baseado na literatura sobre o tema, cujos resultados foram tratados 

por meio da análise de conteúdo de Bardin (2010). 

Para o desenvolvimento do tema foram utilizados métodos qualitativos, tendo 

em vista o caráter da pesquisa, que demanda investigação de percepções de 

servidores e gestores sobre o fenômeno investigado. 

A pesquisa foi baseada na metodologia de Vergara (2007), que propõe dois 

critérios básicos: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, o trabalho pode 

ser definido como uma pesquisa descritiva e explicativa, pois pretendeu descrever e 

explicar diversos conceitos intrínsecos ao tema abordado, buscando identificar se a 

gestão de pessoas da instituição pesquisada está alinhada com os objetivos 

estratégicos da mesma. 

Quanto aos meios, esta pesquisa pode ser classificada como documental 

porque foi feito o uso de documentos da Instituição pesquisada e bibliográfica porque 

recorreu ao uso de material acessível ao público em geral. 

Classifica-se como um estudo de caso único, pois o estudo é circunscrito a um 

órgão público, o Colégio Pedro II, tendo caráter de profundidade e detalhamento e 

sendo realizado no campo, tal como classificado por Vergara (2007).  

 

4.2 Universo e Sujeitos 

 

A estrutura funcional da Instituição é formada por servidores concursados, 

técnicos e docentes; professores substitutos; e funcionários terceirizados. Os 

professores substitutos são regidos de forma contratual, sendo contratados pelo 

tempo que durar o afastamento do professor titular, permanecendo no máximo por 
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dois anos no Colégio. Os funcionários terceirizados atuam nas áreas de recepção, 

limpeza, manutenção e segurança.  

A estrutura permanente do Colégio Pedro II é dividida entre professores de 

ensino básico, técnico e tecnológico e técnicos administrativos em educação. Os 

cargos de gestão são ocupados por ambas às denominações, sendo o Reitor e os 

quatorzes Diretores-Gerais dos Campi eleitos por consulta pública à comunidade, e 

os demais cargos de direção e assessoramento por indicação. Dessa forma os cargos 

da alta gestão estão divididos em quinze eleitos e 476 indicados. 

O Colégio Pedro II possuía, em agosto de 2017, 2.341 servidores estatutários, 

sendo 1.104 da área técnico-administrativa e 1.237 professores. Para realização da 

pesquisa, foram escolhidos 10 servidores pertencentes ao quadro efetivo da 

Instituição.  

Optou-se por utilizar metodologia qualitativa, corroborando Gray (2012, p.135), 

que afirma “que a pesquisa qualitativa permite captar dados sobre a percepção dos 

atores no campo de estudo; isso significa prestar atenção, suspender os preconceitos 

sobre um tema e criar empatia para com os estudados”. 

A fim de que a pesquisa possa ter representatividade e alcançar todo o âmbito 

de atuação da instituição, foram selecionados seis gestores, sendo os mesmos 

integrantes da alta gestão dos Campi São Cristóvão I, Niterói, Duque de Caxias, 

Realengo I, Realengo II e Humaitá I. Para possibilitar o diagnóstico da atuação da 

área pelos servidores não ligados à gestão, foram escolhidos seis servidores do Setor 

de Supervisão e Orientação Pedagógica – SESOP, dos Campi, São Cristóvão II, São 

Cristóvão III, Engenho Novo I, Engenho Novo II, Humaitá II e Centro de Referência 

em Educação Infantil Realengo.   

A escolha dos Campi se deu de forma a propiciar um conteúdo de informações 

bem diverso, pois as necessidades são muito específicas. Outro fator determinante 

para a escolha foi poder vislumbrar como a posição geográfica pode influenciar no 

fluxo de informações geradas pela Gestão de Pessoas. 

A opção por entrevistar os gestores tem o objetivo de garantir a identificação 

da sua visão sobre a atuação da área de gestão de pessoas e assim poder observar 

quais melhorias podem ser sugeridas para que possa ser ofertado um serviço pleno 

de qualidade para o fim da instituição, que é a educação. 
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Outro fator que influenciou na escolha destes gestores foi a sua importante 

representatividade na comunidade, o que influencia diretamente em seu 

posicionamento perante a alta gestão. 

A escolha dos servidores do SESOP levou em consideração o fato de os 

profissionais que atuam nessa área serem pedagogos, psicólogos e licenciados de 

uma forma geral, e que, por possuírem em sua formação acadêmica uma visão ampla, 

possibilitariam um arcabouço de informações de grande valia para a presente 

pesquisa.  

Outro fator determinante para que a escolha ocorresse dessa forma foi 

considerar que os servidores dessa área também responderiam com a visão do 

usuário, possibilitando, assim, uma oportunidade de determinar uma visão mais 

próxima da classe não ligada à alta gestão, além de buscar medir o alcance das ações 

de gestão de pessoas nos Campi da Instituição. 

A escolha dos Campi onde estão localizados os SESOPs ocorreu de forma a 

contemplar onde não serão entrevistados os seis gestores. 

 

4.3 Perfil dos sujeitos da pesquisa 

 

Dentre os gestores escolhidos estão Diretores-Gerais e Diretores 

Administrativos dos Campi. Todos pertencentes ao quadro efetivo do Colégio, tendo 

sido aprovados em concurso público e possuírem nível superior. 

De forma a respeitar as questões de ética, confidencialidade e de preservação 

da identidade, os doze entrevistados foram identificados segundo o quadro 19: 

 

Entrevistado Sigla 

Entrevistado Gestor 1 EG1 

Entrevistado Gestor 2 EG2 

Entrevistado Gestor 3 EG3 

Entrevistado Gestor 4 EG4 

Entrevistado Gestor 5 EG5 

Entrevistado Gestor 6 EG6 
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Entrevistado SESOP 1 ES1 

Entrevistado SESOP 2 ES2 

Entrevistado SESOP 3 ES3 

Entrevistado SESOP 4 ES4 

Entrevistado SESOP 5 ES5 

Entrevistado SESOP 6 ES6 

Quadro 19 - Legenda dos entrevistados. 
Fonte: A autora (2018). 

 

O quadro 20 apresenta o tempo na instituição e a experiência dos gestores 

entrevistados. 

 

Gestor Tempo na Instituição Tempo como Gestor 

EG1 4 anos 2,5 anos 

EG2 13 anos 9 anos 

EG3 8 anos 4 anos 

EG4 31 anos 4 anos 

EG5 9 anos 6 anos 

EG6 34 anos 13 anos 

Quadro 20 - Caracterização dos gestores entrevistados. 
Fonte: A autora (2018). 

 

 Observa-se que foram escolhidos gestores com muito tempo na Instituição 

(EG2, EG4, EG6), o que possibilitou uma visão mais ampla, pois os mesmos 

passaram por várias fases da área de Gestão de Pessoas da Instituição. 

Os gestores com menos tempo na Instituição (EG1, EG3, EG5) contribuíram 

trazendo sua experiência com a GP fora da Instituição, pois suas carreiras não se 

iniciaram no Colégio Pedro II. 

O quadro 21 apresenta o tempo de serviço no Colégio Pedro II, dos servidores 

entrevistados do SESOP. 

Servidor SESOP Tempo na Instituição 

ES1 9 anos 
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ES2 2 anos 

ES3 9 anos 

ES4 9 anos 

ES5 4 anos 

ES6 4 anos 

Quadro 21 - Caracterização dos servidores entrevistados. 
Fonte: A autora (2018). 

 

Os servidores entrevistados do SESOP também são pertencentes ao quadro 

efetivo do colégio, tendo sido aprovados em concurso público e atuam diretamente 

com pais e alunos. 

O SESOP é um setor de orientação educacional onde os servidores que lá 

atuam, por conta de normativa interna, precisam ser Pedagogos, Técnicos em 

Assuntos Educacionais ou Assistente em Administração com formação em Pedagogia 

ou alguma Licenciatura para que possam saber lidar com as atividades inerentes ao 

setor.  

 

4.4 A coleta e o tratamento dos dados 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, 

utilizando-se, para tal, um roteiro elaborado pela autora, com base na revisão teórica. 

Conforme assinala GRAY (2012, p.302), as entrevistas semiestruturadas permitem 

um aprofundamento das visões e das opiniões onde for desejável que os 

respondentes aprofundem suas respostas, permitindo assim que o pesquisador possa 

ter uma abordagem fenomenológica, cujos objetivos são explorar os sentidos do 

entrevistado, ou que a entrevista possa tomar outro rumo, que embora não esteja 

previsto no roteiro, possa ajudar a alcançar os objetivos da pesquisa. 

Segundo Vergara (2007):  

 
 
O método fenomenológico opõe-se à corrente positivista, para afirmar que 
algo só pode ser entendido a partir do ponto de vista das pessoas que o estão 
vivendo e experimentando, tem, portanto, caráter transcendental, subjetivo 
ou como diria Pirandello no título de sua famosa peça teatral, Assim é, se vos 
parece (VERGARA 2007, p.13). 
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Para que o roteiro fosse validado, foi realizado um pré-teste para o qual foi 

escolhido um servidor da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGESP. Além da 

facilidade de acesso para participar, a seleção levou em consideração os 

conhecimentos tácitos acumulados durante os anos de atuação na área e da sua 

formação acadêmica.  

O pré-teste teve como objetivo diagnosticar possíveis dificuldades em relação 

à ferramenta de pesquisa, para que, se necessário, pudessem ser implementadas as 

melhorias necessárias.  

O entrevistado realizou alguns apontamentos que levaram ao acréscimo da 

pergunta a respeito do planejamento estratégico, bem como a respeito de um desafio 

para a gestão de pessoas do CP2.  Após a validação do roteiro, foi realizada a 

formatação final do mesmo para que pudesse ser usado nas entrevistas com os 

gestores e servidores do SESOP. 

As entrevistas foram realizadas nos meses de novembro e dezembro de 2017 

com os escolhidos pela pesquisadora e realizadas nos Campi onde os servidores 

atuam. 

Antes do início de cada entrevista, foi assinado o termo de consentimento e 

garantido o direito ao anonimato, em relação às suas respostas. Após, foram 

reiterados ao entrevistado os objetivos e a finalidade do estudo, a fim de que este 

pudesse realmente compreender a relevância da pesquisa e a importância de sua 

colaboração para o alcance dos objetivos do estudo.  

Os dados foram tratados segundo as técnicas de análise de conteúdo 

apresentadas por Bardin (2010). Segundo a autora a análise de conteúdo pode ser 

definida como:  

 
 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter; por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 2010, p.37). 
 

 
Após a realização das doze entrevistas, as mesmas foram transcritas de forma 

a possibilitar uma melhor organização de ideias e o planejamento da análise. 

Aplicando os ensinamentos de Bardin (2010), a análise foi organizada em três etapas: 

a pré análise; a exploração do material; e o tratamento dos resultados, a inferência e 

a interpretação dos mesmos (BARDIN, 2010). 
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A pré-análise consistiu na categorização das perguntas e na definição dos 

indicativos que auxiliariam na obtenção das respostas. A exploração do material 

ocorreu com a leitura minuciosa das entrevistas e a determinação de palavras ou 

ideias que se repetiam ou se sobrepunham, além da análise criteriosa dos sujeitos 

entrevistados, tais como posição política, tempo na instituição, convicção filosófica, 

dentre outras características possíveis ao ser humano. 

O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação dos mesmos 

ocorreu com o intuito de alcançar respostas ao objetivo geral e aos objetivos 

específicos, corroborando os autores citados na pesquisa.  
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este Capítulo apresentará os aspectos gerais a respeito das entrevistas, a 

categorização dos dados e o tratamento dos resultados. 

 

5.1 Aspectos Gerais 

 

As entrevistas realizadas tiveram como objetivo principal investigar a visão dos 

gestores e dos servidores do SESOP a respeito da Gestão de Pessoas do Colégio 

Pedro II. Foram momentos de muito aprendizado para a pesquisadora. Vale ressaltar 

a disponibilidade de todos os convidados para participarem da entrevista e a confiança 

depositada ao responderem todas as perguntas com zelo e responsabilidade. 

 

5.2 Categorização dos dados 

 

Segundo Bardin (2010, p.111) “a categorização dos dados é uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, 

seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios 

previamente definidos”. 

Para que a pesquisa fosse elaborada foram definidas categorias principais em 

forma de uma grade fechada, e a partir da análise do conteúdo das entrevistas 

surgiram as subcategorias. 

As categorias principais utilizadas no roteiro da entrevista foram as seguintes: 

1. Planejamento Estratégico; 

2. Gestão de Pessoas; 

3. Maturidade de Gestão de Pessoas; 

4. Atualização das normas legais 

 

O quadro 22 apresenta as perguntas do roteiro e a qual categoria principal elas 

estão ligadas, assim como a literatura pela qual a autora se baseou para desenvolver 

as perguntas: 
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Categoria principal Dimensão teórica Pergunta 

Planejamento 

Estratégico 

Planejamento Estratégico 

Colégio Pedro II 2015-2018 

Schikmann (2010) 

1. Você conhece o Planejamento estratégico 
do CP2?  
2. Você considera que a gestão de pessoas 
está alinhada às estratégias do Colégio? 
 

Gestão de Pessoas 

 
Bergue (2010); 

Carbone (2000) 

3. Como você definiria a Gestão de Pessoas 
no Colégio Pedro II? 
4. Como você vê o funcionamento da área?  
5. Há ferramentas e técnicas modernas? 
Quais? 
Você as considera eficazes? Por quê? 

6. Em sua opinião a GP interage com a 

comunidade? A ouve e é ouvida por ela? As 

ações da GP alcançam os servidores nos 

Campi? 

Maturidade de 
Gestão de Pessoas 

 

Tanure, Evans e Cançado 
(2010) e Tanure, Evans e 
Pucik (2007). 
 

7. Você acha que a área de GP está 
conectada com a Reitoria? Que funciona 
integrada às outras Pró-Reitorias? 
8. Qual o desafio da GP do CP2 em sua 
opinião? 

Atualização das 

normas legais 

Ulrich, Younger, Brockbank 

e Ulrich (2011); 

Gallon (2013) 

9. Para você a GP do Colégio atua de forma a 

auxiliar a Instituição estar atualizada com as 

normas ditadas pelo Governo Federal? 

Quadro 22 - Roteiro da entrevista. 
Fonte: A autora (2017). 

 

A criação do roteiro foi baseada nos autores citados na revisão da literatura e 

foi elaborada de forma a obter dados que auxiliassem a pesquisadora a responder à 

pergunta da pesquisa, ao objetivo geral e aos objetivos específicos. 

As categorias principais Gestão de Pessoas e Maturidade de Gestão de 

Pessoas foram definidas pela pesquisadora, por serem termos largamente usados 

durante a dissertação. A categoria “Atualização das normas legais” foi definida pela 

necessidade de conhecimento legal, por se tratar de um órgão público. E a categoria 

“Planejamento Estratégico” surgiu a partir da validação do roteiro, em que, por 

sugestão do entrevistado da área de GP da Instituição, foram incluídas perguntas 

referentes ao Planejamento estratégico. 

Após a realização das entrevistas e de suas transcrições, ocorreu a pré-análise 

do material, com o objetivo de definir os indicativos presentes nas respostas dos 

entrevistados e assim possibilitar a subcategorização dos dados. 
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O quadro 23 apresenta a categorização dos dados e suas 11 subcategorias, 

que serviram como base para o tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação dos mesmos. 

 

Categoria Subcategorias 

 

1. Planejamento 

Estratégico 

Conhecimento sobre o planejamento estratégico 

Participação da comunidade 

Aplicabilidade 

 
2. Gestão de Pessoas 

 

Burocracia 

Capacitação 

Comunicação 

3. Maturidade de Gestão de 
Pessoas 

Desarticulação 

Estagnação 

Pluralidade 

4. Atualização das normas 

legais 

Informação 

Transparência 

Quadro 23 - Categorização dos dados. 
Fonte: A autora (2017). 
 

5.2.1 Planejamento Estratégico 

 

A categoria Planejamento Estratégico foi um item que surgiu como fundamental 

por estar previsto no objetivo geral da pesquisa. Os entrevistados de uma forma geral 

não demonstraram interesse no tema, por questões diversas, seja por não 

acreditarem na mudança da cultura organizacional da Instituição ou por pouco 

engajamento com as questões organizacionais do Colégio. 

Fonseca et al (2013, p.1456) corroboram diversos autores (Brandão e Bahry, 

2005; OCDE, 2010) “a ideia de que o planejamento estratégico é considerado uma 
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das principais referências para a definição das competências organizacionais e 

individuais de uma instituição”. 

Sobre as competências organizacionais e individuais, o EG1 ressaltou: 

 
 
Os interesses institucionais têm que estar compatibilizados com os interesses 
individuais, essa é a grande missão do gestor (EG1). 
 
 

As três subcategorias que emergiram dos discursos foram definidas por seu 

nível de importância e pela quantidade de vezes que a palavra ou ideia foi citada pelos 

entrevistados. 

 

Categoria Subcategorias 

Planejamento Estratégico Conhecimento sobre o planejamento estratégico 

Participação da comunidade 

Aplicabilidade 

Quadro 24 - Subcategorias do Planejamento Estratégico. 
Fonte: A autora (2018). 

 
Para Shkimann (2010), as mudanças ocorridas nas organizações públicas 

fizeram que as mesmas repensassem seus objetivos e revisassem suas estruturas e 

processos para o alcance do desempenho desejado. 

Assim, o planejamento estratégico do Colégio Pedro II, período 2015-2018, 

teve o objetivo de aumentar a eficácia e eficiência das atividades institucionais tanto 

no âmbito administrativo quanto pedagógico do Colégio Pedro II (CPII, 2015), 

conforme o descrito no endereço eletrônico da Instituição.  

O entrevistado EG3 apresenta o seu contato direto com o planejamento 

estratégico: 

 

 

O meu contato direto com o planejamento estratégico foi quando a gente fez 
o plano de trabalho de cada setor (EG3). 
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Foi observado, através da análise das entrevistas, que de uma forma geral o 

planejamento estratégico apresentou atividades relacionadas com os interesses de 

quem o dirigiu, sem a devida participação e sensibilização da comunidade escolar, o 

que segundo Ota (2014) acaba por levar a organização a formular um documento 

formal de planejamento estratégico que não terá efeito prático e será arquivado. 

 

5.2.1.1 Conhecimento 

 

A subcategoria conhecimento sobre o planejamento estratégico se repetiu na 

maioria das entrevistas, por se tratar de um termo inerente à investigação sobre o 

planejamento estratégico, previsto pela autora.  

O conhecimento do planejamento estratégico da instituição por parte dos 

entrevistados apresenta-se de forma relativa, mesmo por parte dos gestores, como 

pode ser confirmado através da fala do EG2: 

 
 
É o tipo de coisa que nem livro de cabeceira, você lê uma vez e depois 
esquece lá (EG2). 
 
 

Assim, em se tratando de conhecimento sobre o assunto, ficou claro não ser 

uma prioridade dos entrevistados e nem ser fundamental em seu dia a dia. Tal fato 

demonstra a importância da participação formal da área de GP na elaboração 

estratégica da Instituição, de forma a contribuir para que os objetivos organizacionais 

sejam alcançados, conforme destaca Legge (2005). 

O Planejamento Estratégico do Colégio, no período 2015-2018, dentre outras 

metas, prevê alguns projetos para a área de pessoal, como é o caso do Projeto 

Integrar, que possuía duas fases: o mapeamento das competências e o mapeamento 

dos processos (CPII, 2015). 

A primeira fase do projeto previu duas etapas: o acordo de trabalho e o 

mapeamento de competências. O acordo de trabalho previa um impacto na avaliação 

de desempenho dos servidores, pois ficava acordado previamente o que cada servidor 

deveria executar e o que a chefia esperaria dele. No mapeamento de competências 

chefia e subordinados definiam os conhecimentos, habilidades e atitudes que o 

servidor daquele setor precisaria possuir para desempenhar bem seu trabalho. 
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A segunda fase consistiu no mapeamento dos processos por setor. Inicialmente 

a equipe responsável foi até cada Campus e conversou com os Diretores e as Chefias 

explicando como seria o projeto. Para a execução do mapeamento dos principais 

processos foi necessário que a equipe da Seção de Planejamento da Gestão de 

Pessoas capacitasse os servidores, pois o mesmo deveria ser desenvolvido no 

sistema de modelagem de processos bizagi. 

Vale ressaltar que o projeto piloto de mapeamento dos principais processos foi 

realizado na PROGESP e, após ter comprovado a sua eficácia na melhoria da 

prestação de serviço à comunidade, expandido para os outros setores do órgão. 

O projeto concluiu a fase do mapeamento de processos a partir da utilização 

de dois Campi, sendo um Pedrinho e um Pedrão, ficando a critério da gestão de cada 

Campus implementá-lo. 

Em resumo, o objetivo do projeto era mapear as competências necessárias e 

melhorar o fluxo dos principais processos nos diversos setores existentes. A 

interrupção da coordenação do projeto, devido a redução do quantitativo de servidores 

na área de gestão de pessoas, ocasionou a não efetivação do mesmo em alguns 

Campi. 

Em se tratando da atuação da GP, o EG3 destacou a importância do 

mapeamento das competências para o funcionamento do Campus onde atua: 

 

 
Houve uma elaboração do plano de cada setor. O acordo de trabalho. O que 
cada setor fazia. Isso é uma coisa que não existia antes e que passou a existir 
e que naquele período começou e eu achei que aquilo foi muito bom. Deu 
muito trabalho para ser executado, foi muito exigente ser executado, porém 
eu achei que foi útil, porque hoje qualquer servidor que entra a gente tem por 
escrito o que se deve fazer naquele setor. O que se faz na secretaria? O que 
se deve fazer no almoxarifado? O que se deve fazer como assistente de 
aluno? A gente tem hoje isso por escrito (EG3). 
 
 

O mapeamento de processos foi citado pelo EG4, ressaltando a ineficácia do 

mesmo: 

 
 
Eu achei que esse mapeamento ia cooperar para que fosse visto o que 
acontece dentro do Campus e quantos funcionários você precisaria para que 
o mesmo funcionasse, mas isso sumiu. As coisas parecem que vão andar e 
de repente se esvaem (EG4). 
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Assim, Bergue (2005, p.259), “apresenta como um dos mais significativos 

desafios da gestão a concepção de um sistema gerencial capaz de traduzir os 

elementos gerais da estratégia em ações específicas compreensíveis aos integrantes 

da base”. 

A sensibilização de toda comunidade para que o planejamento estratégico 

pudesse alcançar seus objetivos foi um dado importante para a análise. Para os 

gestores, a consulta realizada à comunidade foi ineficiente e assim não era possível 

comprovar que o traçado no planejamento estratégico era o que seria melhor para a 

instituição e seus colaboradores. Os servidores do SESOP demonstraram 

desconhecimento de como foram decididas as diretrizes do planejamento estratégico. 

O gráfico 1 abaixo apresenta os dados sobre o conhecimento dos 12 

entrevistados acerca da existência do planejamento estratégico do Colégio Pedro II. 

 

Gráfico 1 – Conhecimento do planejamento estratégico 
Fonte: A autora (2018) 

O gráfico demonstra que embora sejam todos servidores da mesma instituição 

e tenham acesso à informação sobre o assunto de forma equânime, apenas 4 dos 12 

entrevistados afirmaram conhecer o assunto, muito embora a palavra “conhecer” não 

seja nesse caso, entender plenamente, aplicar e concordar com o previsto no 

planejamento. 

Os demais entrevistados hesitaram ao falar sobre o assunto, e ao afirmar 

“conhecer pouco”, ou “saber que existe” pode-se entender como uma resposta 

paliativa para não deixar a pesquisadora sem uma resposta. 
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Assim, ao analisar o gráfico e a transcrição das entrevistas é possível afirmar 

que a ineficiente publicidade dada ao tema, dificultou a sensibilização dos servidores 

em auxiliarem à alta gestão de forma a aplicá-lo eficazmente. 

 

5.3.1.2 Participação da comunidade 

 

Outro ponto destacado pelos entrevistados foi a pouca participação da 

comunidade na elaboração do planejamento estratégico 2015-2018 e do cumprimento 

das metas estabelecidas. 

O entrevistado EG4 apresentou como justificativa da falta de interesse pelo 

tema exatamente pela baixa participação da comunidade na definição das ações do 

planejamento estratégico: 

 
 
Como não teve a participação da comunidade que devia ter, e a informação 
não foi dissipada, não dei importância (EG4). 
 
 

No entanto, Fonseca et al (2013) informa que a participação é relevante na 

elaboração das estratégias organizacionais sofrendo portanto influência de interesses 

difusos, de agentes internos e externos, além das do ambiente organizacional. 

De uma forma geral, observou-se por parte dos entrevistados, além do baixo 

interesse, uma carência da divulgação do que exatamente resultaria o planejamento 

estratégico. A fala do ES5 demonstra isso: 

 
 
Olha, eu não lembro muito, mas eu lembro de que veio em um dado momento 
pra gente colocar quais eram as atribuições o que cada um executava, mas 
eu não me lembro do resultado e tal (ES5). 

 
 

Ota (2014, p.42) aponta que “na cultura organizacional brasileira os indivíduos 

não são considerados como responsáveis exclusivos para o sucesso, o que acarreta 

em dificuldades de aumentar o grau de autonomia dos escalões mais baixo e 

tendência a encaminhar todas as decisões, mesmo as mais simples, aos níveis 

gerenciais mais altos. Assim, apesar de alguns entrevistados contribuírem 

diretamente em projetos previstos no planejamento estratégico, o interesse em 

relação ao assunto é insignificante”. 
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5.2.1.3 Aplicabilidade 

 

A aplicabilidade foi um termo muito citado pelos entrevistados, por ser o 

planejamento estratégico algo não usual no Colégio e, talvez por isso, muito 

questionado sobre o porquê da sua existência. 

Segundo Ota (2014), o Tribunal de Contas da União (TCU) realizou pesquisas 

nos anos de 2008, 2010 e 2012, a respeito da existência do planejamento estratégico 

nas instituições públicas. Foi observado um aumento significativo nas ações de 

planejamento, onde antes 47% dos órgãos federais não praticavam tal atividade, 

ocorrendo um aumento para 79% em 2010 e 85% em 2012. Esses dados demonstram 

a importância dada pelas instituições públicas em planejar as suas ações de forma a 

melhorar os resultados e a prestação de serviço aos cidadãos. 

Opiniões divergentes foram observadas pela pesquisadora ao analisar as 

entrevistas, pois ao mesmo tempo em que o tema foi desprestigiado por alguns, para 

outros foi ressaltada a importância do mesmo para que a comunidade saiba qual o 

caminho a instituição está se direcionando. 

Em relação à aplicabilidade, um ponto altamente destacado pelos entrevistados 

foi o levantamento das necessidades de capacitação dos servidores, considerando a 

necessidade da elaboração do plano anual de capacitação. Este Plano é um dos itens 

destinados à área de Gestão de Pessoas determinado no Planejamento Estratégico, 

e que responde às demandas do governo federal, por meio do Decreto 5707 (2006a). 

Schikmann (2010) aponta que um dos aspectos necessários a uma gestão 

estratégica eficiente é a identificação das necessidades de capacitação. 

Ressalta-se a discordância entre os entrevistados, pois apesar de concordarem 

que a ação é extremamente importante, a existência ou manutenção da mesma não 

é observada por todos, conforme os relatos a seguir: 

 
 

Não vejo um planejamento alinhado com as nossas necessidades (EG4). 

 
 
Nos últimos três ou quatro anos não vejo mais a pesquisa sobre a capacitação 
dos servidores (EG6). 
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Em contrapartida, o entrevistado ES4, que já trabalhou na área de pessoal 

afirmou que: 

 
 
O levantamento para 2018 foi realizado e irá sair para 2018 também 
envolvendo o segmento dos docentes (ES4). 
 
 

Sobre a necessidade de capacitação, conforme foi dito anteriormente, o 

Decreto nº 5.707 (BRASIL, 2006a) instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoal (PNDP), e dentre suas finalidades está o desenvolvimento permanente do 

servidor. Portanto é dever legal da Instituição promover o desenvolvimento do 

conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes necessárias ao desempenho das 

funções dos servidores da Instituição a qual estão ligados (DURÃO 2015). 

Sobre a promoção da capacitação no Colégio Pedro II, o entrevistado EG1 

afirma: 

 
 
E acho que há uma preocupação na instituição com os colaboradores, a 
gente observa isso em programas formais de educação continuada (EG1). 
 
 

Assim, pode-se concluir que embora não haja unanimidade referente à 

importância do planejamento estratégico no desenvolvimento da instituição, na 

opinião dos entrevistados, a maioria tem conhecimento de algum dos projetos da área 

de gestão de pessoas, estabelecidos no planejamento estratégico. 

Autores como Schikmann (2010) e Demo (2011) afirmam que para que as 

organizações alcancem seus resultados, é necessário desenvolver a área de pessoal, 

valorizando e desenvolvendo seus colaboradores. 

 

 5.2.2 Gestão de Pessoas 

 

A categoria Gestão de Pessoas surgiu como imprescindível para a análise da 

pesquisa, tendo em vista ser o tema de estudo em torno do qual ela foi realizada. 

Gallon et al (2013) ressaltam que a GP precisa ser encarada como atividade 

não somente dos gestores diretos da área, mas de todos os que lidam com pessoas, 
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para que melhor possam ser desenvolvidas as tarefas e os objetivos organizacionais, 

assim como o emprego eficaz das capacidades humanas. 

As entrevistas permitiram à pesquisadora perceber o quanto o tema é 

importante para todos os entrevistados, embora a visão a respeito do funcionamento 

da área dentro da instituição seja em alguns momentos bem discordante. 

As falas dos respondentes muitas vezes são opostas, pois, enquanto uns 

enxergam como evolução a passagem de Diretoria para Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas, outros não atestam as ações da Gestão de Pessoas na vida do servidor, 

conforme exemplificado nas falas a seguir: 

 
 
Se tem uma preocupação de não se manter um setor de Gestão de Pessoas 
nos moldes tradicionais, se tem uma preocupação maior com o servidor 
(ES3). 
 
 
Eu particularmente não consigo enxergar tanta inserção das ações da 
PROGESP no cotidiano do colégio (EG5). 
 
 

Como já foi dito anteriormente, a GP do Colégio Pedro II passou por muitas 

fases no decorrer dos anos e, apesar das alterações no sentido de um 

amadurecimento da gestão, tal fato não é percebido por grande parte dos servidores, 

de acordo com o relato a seguir:  

 
 
O que eu percebo é uma atuação muito isolada, não muito ativa, é o segundo 
Campus que atuo e percebo que as ações da Gestão de Pessoas não tem 
muita visibilidade (ES1). 
 
 

Snell e Bohlander (2015) afirmam que a alta gestão é a instância responsável 

por colaborar com as mudanças que possam ou não ocorrer na área. Portanto se a 

área de GP não for parceira da alta gestão, não há como a evolução da mesma 

ocorrer. (MASCARENHAS, 2008) Assim, a pouca percepção da relevância da área, 

por parte dos servidores, é um fato a ser considerado pelas instâncias superiores, ou 

seja, de sua responsabilidade no isolamento da área, de acordo com percepção de 

ES1. 

 
 
A Pró-Reitoria nem sempre tem o aval da Reitoria em suas ações, a meu ver, 
não é uma questão integrada (ES1). 
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Wood JR, Tonelli e Cooke (2012) apontam que, muitas vezes, as mudanças 

surgem não por necessidade substantiva da instituição, mas em decorrência dos ditos 

“modismos” ou também por razões relacionadas à política interna do órgão, por 

exemplo, ocasionando por vezes ganhos políticos para determinados gestores. 

Após análise criteriosa das entrevistas nos questionamentos direcionados à 

Gestão de Pessoas e sua atuação foi possível chegar a três subcategorias, conforme 

o quadro 25. 

 

Categoria Subcategorias 

Gestão  

de 

 Pessoas 

Burocracia 

Capacitação 

Comunicação 

Quadro 25 - Subcategorias da Gestão de Pessoas. 
Fonte: A autora (2018). 

 

As subcategorias refletiram a constância, interseção e relevância dos 

pensamentos por parte dos entrevistados, possibilitando uma análise ampla da 

questão na Instituição. 

Vale ressaltar que devido aos entrevistados serem de posições diferentes na 

hierarquia organizacional, gestores e não gestores, suas localizações físicas onde 

trabalham serem diversas, e de seu tempo de atuação na instituição, suas respostas 

variaram de acordo com esses fatores e com suas experiências pessoais. 

 

5.3.2.1 Burocracia 

 

A subcategoria Burocracia surgiu em meio aos questionamentos sobre a 

definição de GP, as ferramentas que ela utiliza e a forma de atuar junto à comunidade 

que ela deve atender. 

Os modelos de gestão existentes, patrimonialista, burocrático, gerencialista ou 

nova gestão pública, não foram totalmente descartados, ocorrendo o aperfeiçoamento 

dos métodos eficazes e descarte dos ineficazes (SILVA, 2013). Sobre a forma de 

atuação burocrática na administração pública, este autor afirma que a mesma acaba 
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por estar focada no cumprimento das regras e não em atender ao que o público 

necessita. As falas seguintes expressam exatamente isso: 

 
 
Às vezes eu vejo um excesso de burocracia em algumas coisas, não precisa 
tanto, e eu digo... mas não seria muito mais prático, economizaria custo, 
tempo, trabalho, e então eu ouço... é o procedimento e como sempre foi feito, 
é a resistência ao novo (ES2). 
 
 
Eu acho extremamente burocrática, em pleno 2017, você tem que preencher 
uma coisa no sistema, imprimir e pegar a assinatura do chefe, pra depois 
prosseguir com o papel. Ou não faz o sistema e a gente lida com o papel, ou 
faz um sistema decente (ES6). 
 
 

Segundo Bresser-Pereira (2010), para que a forma de atuação do serviço 

público fosse alterada em prol de maior eficiência e de melhores resultados, ocorreu 

a reforma gerencial. O posicionamento do entrevistado EG2 destaca a tentativa de 

mudanças na estrutura da organização 

 
 
Na realidade o que eu vejo é que existe uma estrutura nova, com um 
pensamento velho. Há uma resistência muito grande pelo novo (EG2). 
 
 

Há certo consenso entre os entrevistados referente ao excesso de etapas para 

que os problemas sejam resolvidos, muito embora alguns enxerguem que a mudança 

já começou, mas que há muito ainda a ser feito: 

 
 
A mudança de sistema de gestão de pessoas, o SIAPE, já foi um progresso, 
mas eu acho que não é usado com todas as suas ferramentas. Ainda se 
mantém técnicas manuais que demandam mais tempo e poderia se tornar o 
sistema mais acessível e facilitar o fluxo da informação (ES1). 
 
 

A fala dos entrevistados indica a percepção de uma atuação burocrática da 

área de Gestão de Pessoas, havendo, portanto a necessidade de mapeamento dos 

processos de forma que seja garantida a melhora da eficiência e eficácia dos 

procedimentos realizados pela mesma. 

Segundo Bergue (2005), para que seja realizado um diagnóstico da estrutura 

administrativa, é necessário uma análise que evidencie suas diretrizes estruturantes, 

dimensões intervenientes e aspectos disfuncionais, de forma a compreender mais 

consistentemente a dimensão da estrutura dos processos e do desempenho das 
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organizações públicas, o que demonstra não ocorrer no Colégio, de acordo com a fala 

de ES2: 

 
 
Eu acho o funcionamento arcaico, não sei se é o procedimento do colégio ou 
se vem em uma orientação acima do colégio que tem que ser feito assim 
(ES2). 
 
 

As entrevistas evidenciaram o excesso de burocracia, a falha na divulgação 

das ações e a unanimidade na defesa da capacitação dos servidores para que atuem 

de forma eficiente e eficaz em suas funções, conforme destacado pelo entrevistado, 

a seguir: 

 
 
Uma equipe motivada faz como que seja mais fácil alcançar a meta e mais 
rápidos sejam alcançados os objetivos organizacionais dentro da missão e 
da visão da organização. EG1. 
 
 

Carbone (2000) critica o conceito de sucesso na esfera pública, destacando 

que o comportamento voltado para o sucesso está mais relacionado à capacidade de 

conciliação de interesses, de apaziguamento de conflitos e de aparentar aquilo que 

não se é, do que de ser inovador, empreendedor, ousado e ter capacidade técnica no 

desempenho das funções públicas.  

Assim, o excesso de burocracia, segundo os respondentes é um ponto negativo 

da Gestão de Pessoas algo que precisa ser modificado para que ela atenda de 

maneira satisfatória a sua comunidade garantindo a eficiência e rapidez na prestação 

de serviço. 

 

5.2.2.2 Capacitação 

 

O tema capacitação foi citado de alguma forma por todos os entrevistados 

como um ponto de suma importância para o desenvolvimento organizacional. Vale 

ressaltar a determinação do desenvolvimento permanente dos servidores prevista no 

já citado Decreto 5.707/2006 (BRASIL, 2006a) que estabeleceu a Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal. 
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Demo (2010) destaca que as políticas e práticas de gestão de pessoas 

precisam favorecer um maior bem estar das pessoas permitindo-lhes uma maior 

realização pessoal e profissional, conforme percebido pelo entrevistado EG6: 

  
 
Olha eu tenho percebido, até em função da descentralização, que tem 
acontecido, vários servidores precisaram se aprimorar ter um tipo de 
capacitação para exercer suas atividades, principalmente na questão do 
financeiro, e o nosso Campus, como foi o último Campus a ter sido criado, 
ele precisou que a pessoa que viesse pra cá e que hoje já está na GP do 
Campus ela tivesse também uma capacitação e acho que a escola atendeu 
de um modo geral, a PROGESP atendeu essa capacitação (EG6). 
 
 

O levantamento de necessidades para a construção do Plano Anual de 

Capacitação é uma das atividades realizadas pela área de gestão de pessoas. Tal 

ação está, inclusive, citada no planejamento estratégico institucional (CP2, 2015). De 

acordo com o entrevistado EG1: 

 
 
Neste tempo de atuação observei iniciativas relevantes, por exemplo, eu 
mesmo já participei de algumas iniciativas, onde você estimulava as suas 
equipes sobre a necessidade de capacitação que ela apresentava, ou seja, 
onde ela percebia que precisava se aprimorar, para que a instituição pudesse 
oferecer ou desenvolver cursos ou treinamentos formais naquelas áreas 
(EG1). 
 
 

Silva, Balassiano e Silva (2014) destacam que um maior incentivo dado à 

capacitação e ao desenvolvimento dos servidores e aos critérios formais para a 

revisão da remuneração e da avaliação de desempenho, propiciam uma renovação 

da gestão de pessoas no setor público. 

O entrevistado EG1 dá sua visão sobre a avaliação de desempenho na 

instituição: 

 
 
Eu acho que a avaliação de desempenho é hoje feita de uma forma boa, mas 
entendo que ela pode ser aperfeiçoada e de repente ser realizada no aspecto 
de 360°, onde o real desempenho do servidor fosse avaliado, inclusive pela 
comunidade que ele atende, não sendo somente por ele e pela chefia 
imediata como atualmente acontece (EG1). 
 
 

Quanto à opinião sobre a atuação da Gestão de Pessoas na área de 

capacitação, os entrevistados EG5, EG4, ES6 e EG3 apresentaram as seguintes 

impressões: 
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Eu acho que ainda tem muito pra melhorar, principalmente na questão da 
capacitação, há o dele entre a demanda e a assunção… até vir para o 
aperfeiçoamento do servidor demora muito, ou não acontece (EG5). 
 
Não vou dizer que é zerada, volta e meia existe uma capacitação, mas eu 
acho que é bem menos do que devia haver (EG4). 
 
Outra coisa que tem, mas é ineficiente é a capacitação, o SESOP, por 
exemplo, é um setor que carece sempre quando chegam novos concursados 
(ES6). 
 
Eu acho que teve um momento que a gente teve muitas capacitações para 
os servidores e foram boas, inclusive, até ajudou na questão de progressão 
da vida dos servidores (EG3). 
 
 

Demo (2010) exalta a importância da valorização das pessoas na organização, 

de forma que é necessário entendê-las como poderosa competência central que cria 

alto valor e diferencia a organização de seus pares. Em relação ao desenvolvimento 

das competências do servidor, o entrevistado ES5 apresentou as suas considerações: 

 
 
O servidor capacitado irá produzir muito mais. Às vezes você entra no Colégio 
e não tem necessariamente os conhecimentos que precisaria, por mais que 
tenha passado num concurso existem coisas específicas que são próprias de 
cada instituição (ES5). 
 

 

A fala do entrevistado ES6 reforça a necessidade de capacitar o servidor para 

atuar nas áreas específicas: 

 
 
O SESOP, por exemplo, é um setor que o concurso pra ele é de técnico em 
assuntos educacionais e que a exigência é a licenciatura e aí você chega aqui 
tem que fazer a orientação educacional. Em qualquer licenciatura você faz 
você tem sete disciplinas que de educação, psicologia, sociologia, etc.… isso 
me qualifica para ser orientadora? Sabendo disso uma Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas não podia fazer um curso (ES6)? 
 
 

Segundo o entrevistado EG5, seus subordinados solicitam capacitação para 

que melhorem a sua atuação: 

 
 
Eles cobram capacitação em áreas bem específicas, com assistente de 
alunos, capacitação para lidar com os discentes, os professores cobram 
capacitação para lidar com portadores de necessidades específicas, agora 
surgirá essa necessidade de falar sobre depressão na adolescência, essas 
questões psicológicas e psiquiátricas (EG5). 
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Levando em conta os depoimentos, percebeu-se vontade por parte dos 

servidores de se capacitarem e melhorarem o desempenho de suas funções, o que 

demonstra interesse em atuar com eficiência na prestação de serviços. 

 

5.2.2.3 Comunicação 

 

A categoria comunicação foi definida após falas dos entrevistados que 

demonstravam a falta de comunicação e publicidade nas ações além da dificuldade 

na obtenção de informações tanto corriqueiras quanto imprescindíveis ao trabalho da 

instituição.  

A comunicação dentro das instituições é sempre um tema muito citado, por 

seus atores, pois ela permeia questões objetivas e subjetivas e influencia diretamente 

no sucesso ou fracasso das ações.  

Matos (2014) ressalta que a comunicação é a condição básica para a saúde 

orgânica da cultura organizacional, de forma que, quando bem administrada, 

possibilita melhor fluxo na informação e, em consequência, melhor gestão.  

De forma a entender o fluxo da informação das ações da área de Gestão de 

Pessoas, cuja atuação deve atender a todos os servidores do Colégio Pedro II nos 

seus 14 Campi, foi perguntado aos entrevistados sobre seus conhecimentos das 

ações da área, bem como se sabiam se elas alcançavam os servidores nos Campi.  

 

 
Eu não sei o que acontece lá. (na PROGESP). A qualidade de vida, por 
exemplo, eu sei que ela existe, mas nãos ei o que ela faz (EG3). 
 
Olha a única ação que eu conheço é a de capacitação (ES6). 
 
Não, não chegam e muitas delas não chegavam nem quando eu trabalhava 
na Reitoria (ES2). 
 
 

As falas retrataram pouco conhecimento a respeito do que a Pró-Reitoria 

desenvolve. Nem todos os respondentes têm a mesma opinião a respeito dessas 

ações. Conforme pode ser observado nas falas seguintes: 

Chega, chega sim. Eu já fiz vários cursos de informática (ES5). 
A gente percebe que algumas iniciativas chegam até a unidade, algumas 
oportunidades, mas algumas decisões já haviam sido tomadas, tornando-se 
assim, parcial (EG1). 
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As falas de ES3 e ES4 apresentam considerações a respeito da falha na 

comunicação entre a PROGESP e os servidores: 

 
 
As ações são propostas, mas há falha em ambos os lados. Não sei se é a 
abrangência do colégio, ou se tudo tá centralizado na Reitoria, e acaba 
girando em torno das próprias Pró-Reitorias, sem emanar para os Campi 
(ES3). 
 
A informação sai da PROGESP, mas, às vezes, pelo dia a dia corrido, a 
pessoa só vai ver aquela informação quando ela tem necessidade (ES4). 
 
 

Assim, de acordo com as falas é possível supor que as ações existem, mas que 

carecem de maior publicidade para que a área tenha visibilidade e possa atender um 

maior número de servidores. A fala do EG5 demonstra essa carência: 

 
 
Eu acho que o nosso SGP com a PROGESP tem um link, que liga, tira 
dúvidas e tal, mas para o grosso dos servidores, o canal é só o SGP, não tem 
esse canal de PROGESP e de toda a linha de ação dela aqui. Acho que fica 
muito distanciado. Não sei se falta publicidade ou mesmo um contato maior 
(EG5). 
 
 

Schermerhorn (1999) define comunicação organizacional como processo 

específico, segundo o qual a informação movimenta-se e é trocada através da 

organização e entre a organização e seu ambiente. No caso da Gestão de Pessoas, 

a movimentação da informação pode ser analisada por meio da consulta da existência 

do canal de escuta entre a área e os servidores. 

Relativamente à comunicação, os entrevistados destacaram a ação dos SGPs 

como ponto de apoio e canal de informação entre a PROGESP e os Campi. A fala do 

entrevistado EG6 destaca essa atuação: 

 
 
Sempre que tem alguma dúvida até gerada aqui pela direção, esse servidor 
do SGP recorre à PROGESP e geralmente traz a resposta, então de um modo 
geral é uma forma de nos atender aqui no Campus (EG6). 
 
 

O entrevistado ES5 destaca a necessidade de existência dos SGPs nos Campi, 

como ponto de apoio e de informação da GP: 

 
 
Eu acho importante ter essa separação aqui no colégio tendo o SGP, porque 
assim a gente tem as informações, e as meninas sempre estão dispostas a 
procurar saber o que a gente precisa. Eu acho muito importante, porque 90% 
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das vezes a gente não tem tempo de ir a São Cristóvão (a sede) e aí a gente 
consegue resolver aqui (ES5). 
 
 

Segundo Nascimento et al (2016),  a prática de ser ouvido e de ouvir tem sido 

utilizada pelas organizações em forma de estratégia, tanto interna quanto externa, de 

forma a saber das expectativas do colaborador em relação à organização, para então 

promover ações que levem à satisfação e à produtividade nas atividades diárias. 

Os entrevistados ES2 e ES6 relatam a necessidade dos representantes da área 

de Gestão de Pessoas irem até os Campi e consultarem as necessidades dos 

servidores: 

 
 
Uma coisa sou eu como servidora ir até a PROGESP e falar o que eu penso, 
o que eu quero. Isso eu posso, é só ir até São Cristóvão. Outra coisa é a 
PROGESP vir até o servidor e perguntar o que ele está precisando (ES2) 
O único canal que eu conheço e é específico de capacitação, não é mais 
amplo de qualidade de vida e de outras coisas. É uma outra coisa também. 
O SESOP lida com todas a tretas do colégio. De violência, de abuso, eu não 
tenho um suporte psicológico, por exemplo, pra lidar com essas situações, eu 
fico usando as minhas sessões de análise. Se eles viessem ao Campus, 
saberiam dessa necessidade (ES6). 
 
 

Sobre os espaços de escuta, o entrevistado ES1 apresenta sua opinião: 

 
 
Eu acho que tem pouco espaço para ouvir, eu acho que ela precisa se 
disponibilizar mais, pois no dia a dia, as pessoas só vão reclamar se 
acontecer um problema grave. Então seria necessário criar um espaço ou ir 
até os Campi pesquisar o que o servidor está precisando (ES1). 
 
 

O entrevistado ES3 aponta a hierarquia como entrave ao fluxo da informação 

dentro do Campus: 

 
 
Eu acho que a PROGESP escuta sim o servidor, que tem uma preocupação 
com o que o servidor tá precisando, mas muitas vezes a hierarquia dentro 
dos Campi atrapalha no fluxo da informação. O servidor até ouve falar em 
capacitação, do formulário anual que tem que preencher, mas há uma 
descrença de que aquilo irá resultar em alguma coisa, então o chefe não 
estimula o preenchimento (ES3). 
 
 

Sobre o atendimento aos seus subordinados o EG5 apresentou seu 

conhecimento sobre o tema: 

 
 
Eu não vejo reclamações de não serem atendidos. Eu não sei se eles têm 
conhecimento do que é feito na PROGESP. Isso é institucional, deveria 
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envolver todos os servidores né… mas eles sequer têm esse conhecimento. 
Falta divulgação (EG5). 
 
 

O uso das tecnologias na comunicação organizacional apresentam vantagens 

e desvantagens, mas há consenso de que acabou se tornando imprescindível que os 

profissionais adquiram essa habilidade. (SCHERMERHORN, 1999). Sobre o uso da 

comunicação via tecnologia, destacam-se os seguintes relatos: 

 
 
A gente observa que existem ferramentas de divulgação e comunicação das 
iniciativas que são feitas lá. Nós temos alguns instrumentos que são 
utilizados, seja através do website ou do email corporativo, através das 
mídias sociais, através de documentações formais (EG1). 
Eu acho que nos exemplos que eu tive que foi agora recente, a gente taí com 
a tecnologia da informação, e eu usei um email e o rapaz resolveu a minha 
questão (EG6). 
 
 

Torna-se, portanto substancial que sejam melhorados os canais de 

comunicação para que as ações realizadas pela área sejam divulgadas e que novas 

ações sejam produzidas a partir da consulta prévia à comunidade atendida. 

  

5.2.3 Maturidade de Gestão de Pessoas 

 

A categoria foi estabelecida com o objetivo de auxiliar a pesquisadora na 

identificação do nível de maturidade organizacional da Gestão de Pessoas do Colégio 

Pedro II, de acordo com o modelo de Tanure, Evans e Pucik (2007). 

Para essa análise os entrevistados foram submetidos a perguntas a respeito 

da conexão com as outras áreas da Instituição e os desafios que a Gestão de Pessoas 

tem que enfrentar para que possa alcançar os objetivos da área, bem como auxiliar 

no alcance dos objetivos organizacionais. 

Segundo Tanure, Evans e Cançado (2010), a Gestão de Pessoas é 

considerada uma das áreas da administração mais sensíveis à cultura local e às suas 

idiossincrasias, bem como só tem sentido se integrada internamente às demais áreas 

da organização. 

A percepção de gestores e servidores do SESOP apresenta-se em alguns 

momentos divergentes, talvez pela diferença no posicionamento na organização e no 

acesso às informações. 
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Os gestores relataram como primordial a conexão entre a PROGESP, as outras 

Pró-Reitorias e a Reitoria, para que a área possa ter uma amplitude de 

desenvolvimento dentro da instituição. No entanto, críticas foram feitas a respeito da 

integração entre as áreas, tal como a do entrevistado EG2: 

 
 
Essa integração com a Reitoria, eu acho que o Pedro II ainda não entendeu 
como funciona a estrutura hierarquizada descentralizada, as pessoas 
confundem que hierarquia tem que ser uma coisa centralizada, não é, tem 
que delegar e dar atenção, não quer dizer que fuja do foco principal, então eu 
acho que isso atrapalha um pouco na gestão do Pedro II, ainda mais na 
gestão de pessoas (EG2). 
 

 

O entrevistado EG5 também apresentou seu posicionamento a respeito do 

tema: 

 
 
Eu não consigo ver uma Pró-Reitoria que funcione sem o alinhamento com a 
Reitoria, na minha cabeça todas as cinco deveriam funcionar com um 
completo alinhamento. Às vezes uma atrapalha a outra, é uma organização 
meio confusa aqui no CP2. Eu não consigo visualizar ela atuando sozinha 
(EG5). 
 
 

Ambos os posicionamentos retratam a importância da conexão da área de GP 

com as demais áreas organizacionais do CP2. 

Os servidores do SESOP foram escolhidos para auxiliar na análise de forma a 

apresentarem uma visão mais próxima da realidade dos servidores não ocupantes de 

função. Assim, segundo eles a GP ainda tem muito a oferecer de melhorias para os 

servidores do Colégio. 

A fala do ES6 critica de uma forma ampla a GP, representando assim a visão 

compartilhada pela maioria dos entrevistados não gestores. 

 
 
A visão que eu tenho é que é uma estrutura muito grande pra muito pouco. 
Você ter na constituição da organização uma PROGESP me parece muito 
pouco pro que faz. Não tem um sistema ágil, não tem um programa de 
capacitação, não tem um programa de qualidade de vida que ofereça, por 
exemplo, atividades pros diversos Campi. Às vezes até oferece, mas em geral 
é em São Cristóvão (ES6). 
 
 

Os entrevistados ressaltaram a centralização das atividades realizadas pela GP 

na área física onde ela se localiza, resultando numa escolha parcial e de certa forma 
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centralizada nos anseios de poucos servidores. O entrevistado EG1 falou um pouco 

sobre o tema: 

 
 
Algumas decisões são tomadas no nível central e de forma a critérios que 
talvez não sejam os mesmos utilizados nos Campi, às decisões tomadas no 
âmbito dos Campi. Essa é uma impressão que eu tenho neste momento 
ainda, apesar de não ser regra, serem exceções, a minha visão é que isso 
ainda acontece (EG1).  
 
 

Para Tanure, Evans e Pucick (2007) as quatro faces da GRH se distinguem 

pela forma de atuação da Gestão de Pessoas na organização. E essa atuação pode 

variar de acordo com a cultura organizacional local. 

A cultura organizacional do Colégio Pedro II, conforme pôde ser observado nas 

entrevistas, apresenta-se em estado de mudança. Por se tratar de um órgão antigo, 

ocorreram muitas saídas e entradas de servidores, devido a aposentadorias, o que 

ocasionou o encontro de gerações. 

Hoje a instituição possui servidores com idade entre 20 e 70 anos, o que 

segundo alguns gestores, os diferenciam em sua maneira de atuar nas atividades 

diárias, conforme destacado no comentário do entrevistado EG3: 

 
 
Hoje eu acho que a gente está vivendo um momento específico, por exemplo, 
hoje a gente está recebendo pessoas do concurso. Hoje a gente tem um 
colégio dividido. Ele tem um grupo de servidores antigos, já em via de 
aposentadoria, que conhecia o colégio, que estava acostumado com o ritmo 
da escola, com algumas manias da escola, podemos dizer assim. E você tem 
uma leva de servidores novos que entraram sendo já orientados a seguir a 
lei. É isso que causa a maior diferença no grupo de servidores que a gente 
tem no colégio. Eu tenho um grupo que tá se aposentando da antiga, que 
vivia o colégio, como se o colégio fosse um mundo que se organizasse 
sozinho e, hoje, você tem um grupo de servidores, conscientes dos seus 
direitos. Conscientes da lei que rege o servidor público federal e você tem um 
grupo organizacional, que visa isso (EG3). 
 
 

A visão sobre o que é ser servidor público não é a mesma de antes, conforme 

o relato deste e dos outros respondentes. O choque entre pensamentos diferentes e 

as mudanças tecnológicas influenciaram na formação do novo grupo de servidores 

públicos. 

Bragança et al (2015) apresentam que a cultura organizacional está 

relacionada a aspectos profundos da organização, levando em consideração as suas 

origens, valores básicos e padrões culturais estabelecidos. 
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A Gestão de Pessoas precisa estar atenta a essas mudanças para auxiliar no 

bom desenvolvimento da organização e da melhor adequação da força de trabalho, 

analisando as competências do corpo funcional de acordo com a necessidade 

existente. 

A partir da análise das respostas dos entrevistados a respeito do tema, as 

subcategorias encontradas foram as seguintes: 

 

Categoria Subcategorias 

Maturidade de 

Gestão de Pessoas 

Desarticulação 

Pluralidade 

Quadro 26 - Subcategorias da Maturidade de Gestão de Pessoas 
Fonte: A autora (2018). 

 

As subcategorias estão intimamente ligadas aos objetivos da pesquisa, pois, 

analisar a maturidade de Gestão de Pessoas, nada mais é do que entender seu 

posicionamento na organização e a complexidade de sua funcionalidade interna, 

auxiliando, assim, a compreensão sobre sua atuação, tanto como parceira estratégica, 

quanto como parceira dos servidores, conforme destacado por Ulrich (2000). 

5.2.3.1 Desarticulação 

 

A subcategoria desarticulação surgiu da fala dos entrevistados ao serem 

questionados a respeito do posicionamento da área de Gestão de Pessoas no Colégio 

Pedro II. 

Segundo Junior e Mozzato (2015), a área de GP tem um papel fundamental em 

disseminar a cultura, a missão, a visão e os valores da organização. Para que isso 

ocorra é necessária uma articulação entre a GP e a alta gestão. O entrevistado ES1 

afirma o isolamento da área, em relação às suas ações: 

 
 
Eu diria que está isolada, eu acho que é meio difícil, não vejo ações 
integradas (ES1). 
 
 

A respeito da integração entre as Pró-Reitorias o entrevistado ES2 também 

apresenta a sua opinião: 
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Não vejo integração, porque às vezes tem a mesma fala, mas o entendimento 
é outro. há um ruído na comunicação. Enquanto um fala A o outro ouve B e 
então a resposta é C (ES2). 
 
 

Se não há comunicação, não ocorre a articulação e a integração de valores; 

assim tudo que precisa ser disseminado não acontece. Uma fala impactante foi a do 

ES4, que atuou durante muitos anos na área de GP da instituição: 

 
 
Eu, enquanto servidor, não sei quais são os objetivos da PROGESP, o que 
ela quer, o que ela queria pleitear, que talvez consiga ou não consiga… Que 
o objetivo da PROGESP hoje é atender o melhor possível ao colégio e aos 
servidores, acredito eu nisso. Acredito que faça. Mas outros propósitos reais 
eu não sei (ES4). 
 
 

A PROGESP tornou-se Pró-Reitoria em 2013 e algumas ações iniciaram-se 

voltadas para a melhoria da vida dos servidores, segundo os entrevistados. Com o 

passar do tempo as práticas ficaram escassas e acabou ocorrendo o que segundo 

Tanure, Evans e Cançado (2010) afirmam:  

 
 
“Esses traços da cultura brasileira ajudam a entender a distância entre o real 
e o faz de conta, ou o para inglês ver, expressão usada no país para explicar 
o que é apenas aparência, um dos aspectos importantes na história e na 
cultura do país.” (TANURE, EVANS CANÇADO, p.598, 2010). 
 
 

O entrevistado ES3 relata exatamente o “para inglês ver” existente na 

Instituição: 

 
 
Tem a preocupação que formalmente existe, até pelo organograma da 
PROGESP, só que muitas vezes as ações não são concretizadas a contento, 
falta uma vontade maior de que a coisa aconteça (ES3). 
 
 

Na face do executor apresentada por Tanure, Evans e Cançado (2010), a 

perspectiva é centrada no fazer, na ação, as ações são desalinhadas entre si e 

descoladas da estratégia da organização, tal como parece ser o caso do Colégio 

Pedro II, pelo relato dos entrevistados.  

No caso do Colégio, as ações da Gestão de Pessoas corriam, mas, pelo 

relatado, não estavam alinhadas à vontade da alta gestão, muito embora conforme 
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também já foi dito, algumas ações da PROGESP estavam previstas no Planejamento 

Estratégico da instituição. 

A face do executor apresentou-se segundo os autores como tendo dois 

segmentos. No primeiro são executadas apenas as tarefas legais e burocráticas, 

representando o departamento pessoal, e, no segundo, são usadas ferramentas de 

gestão de última geração, mas desarticuladas e desalinhadas das estratégias da 

organização. (TANURE, EVANS E CANÇADO, 2010). 

A fala do EG2 demonstra a percepção das mudanças que se iniciaram na 

PROGESP, mas que não perduraram, tal como ocorre na face de executor: 

 
 
Estava avançando para uma linha de gestão de pessoas de entender os 
Campi, tentar procurar ver a realidade de cada local para poder trazer 
melhorias, existiam ferramentas que levavam a isso, mas não durou muito 
(EG2). 
 
 

Sobre a articulação entre a PROGESP e as demais unidades organizacionais, 

os respondentes não vislumbram uma posição privilegiada da área, chegando a 

afirmar que a mesma acaba sendo mera executora, conforme pode ser constatado na 

fala do EG3: 

 
 
Hoje ela (a PROGESP) faz todo encaminhamento exatamente que o Reitor 
quer que ela faça. A Reitoria e a PROGESP, hoje, ela caminha apoiada nas 
decisões do Reitor. Eu tenho essa impressão. Eu só faço o que o meu mestre 
mandar (EG3). 
 
 

Junior e Mozatto (2015) defendem que o sucesso de uma gestão estratégica 

de pessoas ocorre quando a mesma não está focada nas funções operacionais, mas 

sim na estratégia de negócio da organização. 

A GP não sendo parceira da alta gestão, demonstra um desprestígio e suas 

funções acabam por serem meramente operacionais, não conseguindo assim 

contribuir para o alcance da excelência organizacional (ULRICH, 2000). 

A atividade fim do Colégio Pedro II é o ensino e todas as ações ocorridas nele 

devem ter como meta a promoção da educação de qualidade. A atuação dos 

servidores em todo âmbito da instituição, mesmo que indiretamente atingirá em algum 

momento o cliente final, o aluno. 

A inexistência de articulação entre as Pró-Reitorias de Ensino e de Gestão de 

Pessoas é um exemplo apresentado pelo ES3: 
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Olha, eu acredito que, até pela finalidade do colégio ser o ensino, hoje dentro 
do colégio a PROEN tem um papel muito mais relevante e pelo 
distanciamento de comunicação, pela minha visão, entre PROEN e 
PROGESP, acabam que questões relevantes para o colégio, até em 
desenvolvimento de pessoal, porque é difícil você falar de desenvolvimento 
de pessoal, dentro de um colégio pensando só em professores e técnicos, 
principalmente, quando você fala de SESOP, onde se mistura com o fazer 
pedagógico, então tem que ter um alinhamento, também do que é tratado 
pelos professores. Porque essa falha de comunicação entre PROEN e 
PROGESP, é que a PROGESP, acaba tendo um papel secundário, porque, 
muitas vezes, as questões que surgem nela e que não são levados adiante, 
e não surge tanto efeito porque não estão alinhados com o restante (ES3). 
 
 

Assim, levando em consideração essa ausência de entendimento entre as 

áreas, percebe-se uma GP, como já foi dito, agindo isolada e desordenadamente, 

procurando auxiliar e cumprir as metas organizacionais da área, mas ao mesmo 

tempo confusa sobre o seu real papel na Instituição. 

A importância da Gestão de Pessoas não é questionada pelos entrevistados. 

Todos, sem exceção, a acham relevante, e alguns disseram até mesmo ser 

fundamental para o bom desenvolvimento do Colégio.  

Analisando essa importância os mesmo cobram uma definição de 

posicionamento, como pode ser constatado através da fala do EG4: 

 
 
A GP tinha que defender seu ponto de vista, segundo mapeamento de 
processos, segundo a necessidade de cada Campus, segundo o estudo que 
deveria ter sido feito para que a gente funcione bem (EG4). 
 
 

A modernidade trazida através das novas ações ocorridas após a 

transformação da Gestão de Pessoas de Diretoria sistêmica para Pró-Reitoria, não se 

perpetuou, conforme o relato dos entrevistados. 

O status de Pró-Reitoria elevou seu dirigente ao mesmo patamar dos Diretores-

Gerais de Campi, o que possibilitava sua atuação nos conselhos de Diretores, trazia 

benefícios para a área de GP, além de ganhar autonomia para realizar algumas ações, 

pois como Diretoria sistêmica, apesar de ligada diretamente ao chefe maior da 

instituição, a maioria das suas ações precisava ter a aprovação de alguma outra Pró-

Reitoria dependendo da área do assunto envolvido. 

 Essa desconexão entre os objetivos da alta gestão e os da Gestão de Pessoas 

foram relatados pelos respondentes, destacando-se fatores como redução na verba 

destinada à capacitação e à redução da força de trabalho na própria Pró-Reitoria. 
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Para a plena execução dos objetivos da GP é necessário que seus 

fundamentos estejam ajustados de forma a garantir a coerência interna, bem como as 

estratégias organizacionais. (TANURE, EVANS e CANÇADO, 2010). 

O entrevistado ES4 fez um relato sobre quando atuou na área de capacitação 

da PROGESP: 

 
 
Quando eu entrei, a seção de capacitação estava sofrendo uma reformulação 
e nós estávamos fazendo o levantamento de necessidade, que é feito até 
hoje. Desenvolvemos o plano anual de capacitação para 2015. 
Desenvolvemos e conseguimos fazer muitas coisas em 2015. 2016 nós já 
não tivemos essa parte tão bem feita. De 2015 para 2016 a gente teve a 
barreira financeira, e a redução de pessoal… então começamos a ter 
barreiras quanto a isso, mas eu sei que até hoje se tenta que algo prossiga 
(ES4). 
 
 

A redução de pessoal na área também foi relatada pelos entrevistados como 

um desprestígio, pois com a redução dos números de servidores atuando na área 

algumas ações também tiveram que ser suspensas. 

O entrevistado ES4 relatou que mesmo com essa redução algumas ações 

conseguiram ser mantidas e a atuação na vida do servidor perdurou: 

 
 
A gente tem uma proposta de qualidade de vida e capacitação, eu acho que 
tem ainda sim… a gente tem uma diretoria que é de desenvolvimento humano 
e organizacional, então mantém algum envolvimento na vida do servidor sim 
(ES4). 
 

 

As movimentações de servidores foram justificadas de acordo com a 

necessidade de mão de obra nos Campi devido à descentralização orçamentária 

determinada pela Lei nº 12.677, de 25 de junho de 2012 (BRASIL, 2012). Para cumprir 

o que determina a Lei, se fez necessária à criação de setores financeiros nos Campi, 

o que demandou uma necessidade do aumento da mão de obra para atender a nova 

demanda. 

Essa redução de investimento na área de GP, seja orçamentário ou de pessoal, 

confirma o desalinhamento junto à alta gestão, conforme pôde ser observado através 

das diversas falas apresentadas dos entrevistados. 

 

5.2.3.2 Pluralidade 
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A categoria pluralidade surgiu pelos apontamentos dos entrevistados em 

relação aos questionamentos apresentados sobre o desafio enfrentado pela Gestão 

de Pessoas no Colégio Pedro II. A palavra pluralidade se destacou pelas 

especificidades possuídas pela Instituição. 

Analisar os desafios da GP da Instituição tem como objetivo entender se as 

ações que a PROGESP vem realizando estão alcançando os objetivos esperados, 

observando-se, assim, o status da Maturidade da Gestão de Pessoas do Colégio 

Pedro II. 

Segundo os apontamentos dos respondentes e os estudos feitos pela 

pesquisadora, o Colégio Pedro II apresentou-se como um órgão diferenciado. Atende 

crianças a partir de três anos de idade até adultos na classe do mestrado; conta, em 

seu corpo administrativo, com servidores capacitados de forma única para a 

Instituição; o corpo docente é composto de professores renomados, em alguns casos, 

em disciplinas não mais comuns em escolas, tal como a língua estrangeira Francês. 

Sua área física de atuação também é ampla, atuando em três cidades, Rio de 

Janeiro, Niterói e Duque de Caxias. Isso faz com que o colégio apresente pontos 

críticos em relação à diferença de públicos alvo seja quando se trata dos alunos ou 

servidores. 

O entrevistado ES5 apresentou como desafio exatamente a pluralidade 

existente no órgão, demonstrando o quão amplo, abrangente e diverso é o Colégio 

Pedro II: 

 
 
Eu acho que desafio é o que eles já lidam, que é você conseguir lidar com 
vários Campi diferentes, que têm realidades diferentes, com alunos de idades 
diferentes e conseguir estar atuando em cada um deles. Tem a educação 
infantil, os pedrinhos, os pedrões e mesmo assim de um Campus para outro 
são realidades diferentes, então é mais uma complexidade para se pensar. 
Não é o Pedro II, é como se cada Campus fosse um colégio diferente e tem 
suas necessidades… até pra formar uma capacitação, até mesmo como o 
colégio tem alunos de várias regiões e de várias faixas etárias, os servidores 
também são assim. E há uma troca importante, mas é difícil a gente lidar 
quando a coisa é muito diferente (ES5). 
 
 

Foram apontados pelos respondentes como principais desafios encarados pela 

GP: 

● Corpo funcional complexo (Docentes e Técnicos) 

● Choque de gerações; 

● Localização física dos Campi; 
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● Motivação funcional; 

● Gestão por competência; 

A importância de se entender o corpo funcional de forma complexa, mas 

unificada, pode ser constatada através da fala do EG2: 

 
 
Essa promoção das inter-relações no sistema, na estrutura, isso eu acho que 
é modernizar. É sair daquela coisa que é mecânica, apenas a produção, 
apenas um número, ou seja, é um servidor técnico administrativo, é um 
servidor docente com uma determinada habilitação. Só olham pra isso, não 
entendem a questão multidisciplinar disso, entendeu… então acaba criando 
nichos. Você tem os docentes, que estão divididos em várias castas e os 
técnicos administrativos e isso não ajuda, isso não é gestão de pessoas… A 
gestão de pessoas entende primeiro quem é a pessoa e por acaso ela está 
docente, por acaso ela é técnico administrativo e assim trabalha com a 
multidisciplinariedade (EG2). 
 
 

Segundo Sendin (2016, p.29), “o RH desenha a cultura, desenvolve talentos e 

é capaz de criar um significado ao trabalho de forma imediata”. Desenhar essa cultura 

é entender a multidisciplinaridade existente em uma instituição e colaborar para que 

os talentos existentes sejam bem aproveitados e assim sintam-se valorizados. 

A necessidade de valorização e diálogo com o servidor é tida como um desafio, 

segundo o ES4: 

 
 
Eu acho que o que se poderia melhorar aqui é exatamente a integração das 
ações de capacitação, porque o colégio como um todo, não só a PROGESP, 
um debate maior, um espaço maior, valorizando mais as ações, valorizando 
mais o desenvolvimento do servidor. E aí quando você fala em capacitação e 
desenvolvimento você também têm que englobar o indivíduo, que é a 
dimensão individual, que é ele olhando pra ele mesmo e aí ele vendo quais 
são as necessidades que ele precisa e isso é só nessa forma de abrir portas 
num diálogo maior (ES4). 
 
 

Amaral (2006, p. 554) destaca que “a moderna gestão de pessoas assenta-se 

em um tripé estratégico: gestão por competências; democratização das relações de 

trabalho para gerar ambientes adequados à inovação; e qualificação intensiva das 

equipes de trabalho, incluindo o uso de tecnologia da informação”. A necessidade da 

qualificação dos servidores é um tema citado pela maioria dos respondentes, o que 

corrobora a fala dos autores que tratam do assunto. 

Armstrong (2009) fala que as políticas de GP definem o posicionamento, as 

expectativas e os valores da organização quando se aborda a forma com que se 
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tratam seus colaboradores. Assim a motivação pode ser alcançada também pelo trato 

nas relações humanas. 

O entrevistado EG6 apresenta como desafio motivar os servidores a prestarem 

um serviço de qualidade. 

 
 
Eu acho que o grande desafio neste momento é a gente mobilizar o servidor 
novo para ele desempenhar a função dele, porque às vezes a gente vê o 
servidor novo chegar à escola, e ele chega com uma mentalidade que não 
precisa fazer muita coisa, que agora já é funcionário público. Embora a gente 
tenha estabilidade, embora a gente tenha um monte de coisas, eu acho que 
a gente tem que prestar um serviço de qualidade para o público. É o nosso 
dever. E eu percebo às vezes que as pessoas pensam assim, já entrei, não 
preciso fazer muita coisa, ou então estou aqui de passagem. Estou aqui, mas 
vou continuar estudando pra fazer outro concurso pra ganhar ainda mais... 
Antigamente não tinha isso, a pessoa fazia uns concursos e ficava. Hoje, 
principalmente entre os jovens eles procuram, não estão satisfeitos procuram 
outro. Não criam raízes. O grande desafio seria esse mesmo, mostrar que o 
servidor público deve prestar um serviço de qualidade (EG6). 
 
 

O entrevistado EG3 apresenta a gestão do conhecimento como outro desafio 

para a GP do Colégio: 

 
 
Uma coisa que acontece é que se o servidor está de férias, o outro não sabe 
fazer. Isso pra mim é o maior desafio que a PROGESP tem que enfrentar. 
Que ela tem pra resolver nesse colégio. Essa história que se mescla com 
essa situação dos servidores antigos com os novos. Tem a ver um pouco com 
isso. Essa brincadeira que a gente faz aqui dentro do meu Campus, que tem 
uma lista de servidores que não pode morrer, é porque se o cara morrer a 
gente corre o risco de ficar sem pagamento? Todo mundo deixaria de se 
aposentar (EG5). 
 
 

A Gestão do conhecimento é necessária para o bom andamento e 

desenvolvimento das funções. No serviço público, para que um novo servidor chegue, 

é necessário que ocorra a vacância (aposentadoria ou exoneração, por exemplo), o 

que muitas vezes prejudica a transmissão das funções. 

Segundo Bergue (2005, p. 272) “as boas práticas da gestão de pessoas são, 

não somente possíveis, mas necessárias ao seu desempenho satisfatório e 

convergente com o interesse público”. Assim, as Políticas de GP precisam visar 

também uma forma de transmissão dos conhecimentos através do mapeamento dos 

processos e da elaboração de normas e manuais, para que as informações não 

permaneçam concentradas apenas em alguns agentes. 

Para o entrevistado EG4 entender que a atividade fim é o aluno é o desafio 

para a GP: 
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Lembrar que a atividade fim do colégio é o aluno, lembrar que os alunos estão 
nos Campi, montar em sentido de equipe de pessoal as pessoas que atuam 
nos Campi e pensar que a gente é escola, e que esses servidores são 
servidores de uma escola (EG4). 
 
 

A competência dos servidores também foi um tema muito citado nas 

entrevistas. Para Amaral (2006), a gestão das competências engloba entendimento 

prático, apoiado em conhecimentos adquiridos no órgão. Assim, ela exige atenção de 

forma que seja utilizada no momento de seleção do pessoal, para o planejamento das 

carreiras e para a gestão de desempenho e para o desenvolvimento de pessoal. 

Vale ressaltar a importância do mapeamento das competências para que os 

objetivos estratégicos sejam alcançados. Carbone et al (2005, p.52) aponta “a 

importância de identificar a lacuna existente entre as competências necessárias ao 

alcance do desempenho esperado e as competências já disponíveis na organização”. 

A pluralidade identificada nas entrevistas demonstra a necessidade de 

compreensão de o quão diverso é a Instituição e o quanto se faz necessária uma 

política de gestão de pessoas voltada para atender as diversidades existentes no 

órgão. 

 

5.2.4 Atualização das normas legais 

 

O surgimento desta categoria deu-se a partir da necessidade de pesquisar, 

entre os respondentes, se a área de GP do Colégio Pedro II, além de prestar um 

serviço de qualidade, apresenta-se atualizada em relação às normas legais vigentes, 

tendo em vista mudanças recentes em questões tais como aposentadoria, 

progressões funcionais, licenças, entre outros assuntos pertinentes à área. 

Os serviços prestados pela gestão de pessoas, em sua maioria, precisam ter 

embasamento legal, e seus servidores precisam estar capacitados, tendo em vista 

serem os responsáveis por responder a questionamentos de todos os servidores do 

Colégio Pedro II, das mais diversas naturezas. É importante destacar que, por ser um 

colégio federal, o Pedro II é subordinado ao Ministério da Educação. Dessa forma, as 

orientações legais que o órgão deve seguir são advindas desses entes 

governamentais. 
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Segundo o princípio administrativo da legalidade, constante do Caput do art. 37 

da Constituição Federal (BRASIL, 1988), o administrador público está, em toda sua 

atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, 

e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à 

responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso (MEIRELLES, 2005). 

Dessa forma, os agentes públicos têm como obrigação estar atualizados sobre a 

legislação vigente.  

Bergue (2005) aponta o planejamento como atividade integrante e indissociável 

do ciclo administrativo, o que também demonstra a necessidade de uma GP 

preocupada em estar atualizada das normativas expedidas pelo órgão a qual está 

subordinada. 

A partir da análise das entrevistas emergiram duas subcategorias: 

 

Categoria Subcategorias 

Atualização das normas legais Informação 

Transparência 

Quadro 27 - Subcategorias da Atualização das normas legais 
Fonte: A autora (2018). 

 

Durante as entrevistas, o tema legal apareceu por diversas vezes, 

apresentando-se como uma questão importante e imprescindível a ser tratada.  Os 

motivos apresentados foram diversos, tais como: a falta de informação das ações 

desenvolvidas; a divulgação das normas; a demora na resolução das demandas; e, a 

ausência do conhecimento legal. 

Algumas falas relataram, inclusive, casos concretos de desconhecimento das 

normas, dentre eles, um que acarretou prejuízo ao servidor atendido. 

A gestão do conhecimento, já discutida em outra categoria, também apareceu 

como indispensável ao tratar-se das normas legais, pois a transmissão do 

conhecimento, em alguns casos, além de promover a aceleração do andamento dos 

processos, inibe a possibilidade de falha por desconhecimento da norma.  

A Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, Lei nº 4.657, de quatro de 

setembro de 1942 (BRASIL, 1942), em seu artigo 3º prevê que ninguém pode se 

escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece, o que se agrava quando se 
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trata de servidores públicos, pois os mesmos têm como um de seus deveres 

observarem as normas legais e regulamentares (BRASIL, 1991). 

A fala do entrevistado EG4 quando perguntado a respeito da contribuição da 

PROGESP em manter o colégio atualizado demonstra a insatisfação relatada pela 

maioria dos respondentes a respeito do tema tratado: 

 
 
Ela não só não contribui, como não alerta o Reitor sobre a interpretação que 
ele exerce sobre as Portarias do SETEC. Na época da flexibilização também 
não vi a participação da PROGESP ajudando e prestando informação. Não 
ficou transparente se na PROGESP faziam, qual era a orientação para os 
Campi (EG4). 
 
 

A necessidade de atuação da PROGESP nas questões legais é um fator 

apontado pelos respondentes, o que demonstra mais uma vez o reconhecimento da 

importância da GP nas questões organizacionais da instituição.  

 

5.2.4.1 Informação 

 

A Subcategoria Informação demonstra o desprovimento do conhecimento das 

normas atuais. Através da análise das entrevistas foi possível perceber um 

descontentamento por parte dos entrevistados com as respostas obtidas na área de 

gestão de pessoas da instituição, quando questionamentos foram feitos. 

A pergunta foi mais direcionada aos gestores, no sentido de que eles 

respondessem por si e pelos seus subordinados, tendo em vista estarem no comando 

de um Campus, onde existe a pluralidade de servidores e situações diversas. 

Quando perguntado sobre a atuação da gestão de pessoas em relação à 

atualização das normas, o entrevistado EG2 fez uma crítica geral: 

 
 
Olha... crítica geral… Eu acho que o Pedro II nunca se preocupou com isso, 
ele sempre se achou um órgão além do bem e do mal, então eu não vejo 
atualização de legislação, não só na PROGESP, como em outros setores 
dentro no Pedro II. Isso é um pecado da Gestão anterior da PROGESP, de 
dar ao gestor, dar à comunidade a atualização da legislação, que acho e isso 
atrapalha um pouco a dinâmica e até o auxílio, porque quando você hoje está 
voltando uma discussão, que está tomando o rumo equivocado, da 
flexibilização da jornada de trabalho dos técnicos administrativos que eu 
como militante em outro momento da minha vida, sempre lutei por essa 
causa, apesar de ser docente, observo que se a PROGESP fosse mais 
atuante isso nem entraria em pauta (EG2). 
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Gallon et al (2013) Apresentam a necessidade de adaptação da área de RH às 

necessidades que surgem. A gestão participativa como forma de geração de 

resultados é uma tendência que tem sido experimentada por diversas organizações e 

os resultados têm sido surpreendentes. 

O Brasil é um país onde todos os dias são criadas, atualizadas e extintas leis, 

das mais diversas naturezas. Para um órgão estar totalmente atualizado e conseguir 

divulgar a informação obtida não é tarefa fácil. Portanto uma gestão participativa talvez 

fosse um bom caminho a ser trilhado. Segundo o relato do entrevistado EG6 uma 

dúvida a respeito de questões de aposentadoria foi resolvida por um colega de outro 

órgão, pois o Colégio Pedro II não soube informar o que foi perguntado. 

 
 
Uma servidora entrou com o processo de aposentadoria compulsória, mas 
não queria se aposentar. A legislação já tinha mudado… Só que de imediato 
alguém não sabia e depois procurou saber com outro órgão e então ajudou à 
servidora. Realmente essa questão do prévio, de estar se informando antes 
neste exemplo, não aconteceu (EG6). 
 
 

O princípio da eficiência é outro dos princípios constitucionais que devem ser 

seguidos pelos servidores públicos em suas atividades. Para Di Pietro (2002) o 

princípio apresenta-se sob dois aspectos, podendo tanto ser considerado em relação 

à forma de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho 

possível de suas atuações e atribuições, para lograr os melhores resultados; como 

também em relação ao modo racional de se organizar, estruturar, disciplinar a 

administração pública, com o intuito de alcance de resultados na prestação do serviço 

público”. 

Assim a prestação de informação deve ser clara, concisa e baseada na lei, de 

forma que o requerente não seja prejudicado pela incapacidade de resposta por 

desconhecimento da causa pelo servidor.  

O entrevistado EG3 relata dois casos de ineficiência por falta de informação 

que prejudicaram servidores: 

 
 
Falta informação, atualização, tudo... não sei se eu posso me aposentar 
agora ou não, tudo bem eu não estou nessa situação agora, mas pode mexer 
com a vida do ser humano dessa forma. Eu tenho um exemplo gravíssimo de 
uma servidora que podia acumular os dois empregos públicos e foi orientada 
a largar um. Ela pela Lei poderia acumular duas funções da saúde. Na hora 
da documentação ela foi informada que ela tinha que exonerar da outra 
matrícula. Depois de exonerada ela soube que a lei garantia… ela não teve 
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como voltar atrás… Isso é uma situação gravíssima que tem a ver com a lei 
e que tem a ver com a PROGESP (EG3). 
 
 
Outra situação que tem a ver com a lei. Outros servidores não poderiam 
acumular duas matrículas, mas mesmo assim o colégio aceitou aquele 
servidor, sabendo disso. Aí, hoje, o servidor está aqui respondendo processo 
de uma coisa que ele foi verdadeiro quando entrou. E a instituição aceitou ele 
acumulando… por conta disso várias pessoas estão respondendo. Durante 
muito tempo se agiu assim… só que hoje não só os setores das instituições 
evoluíram, mas também os órgãos controladores também evoluíram, então, 
hoje, o colégio é muito mais cobrado do que antes,  não dá pra viver como 
antes. Está vendo como o papel da PROGESP, como a dinâmica do 
conhecimento precisa acontecer, para que qualquer servidor antigo ou novo 
seja bem informado (EG3). 
 
 

Os fatos relatados demonstram a imprescindível necessidade de manutenção 

da capacitação dos agentes de RH, pois os mesmos podem causar danos à vida do 

servidor, quando cometem equívocos. 

Ulrich et al (2011) apontam que os profissionais de RH precisam se tornar 

consultores e arquitetos sobre diversas funções, tais como reconhecer cada vez mais 

a importância de habilidades individuais (talento), capacidades organizacionais 

(cultura) e a existência de uma liderança capaz de motivar e disseminar o 

conhecimento. 

Assim, a busca por atualização legal, fará com que a Gestão de Pessoas do 

Colégio Pedro II preste um serviço com mais qualidade e eficiência para seus 

servidores, prestando as informações pertinentes para a elucidação dos 

questionamentos apresentados pela comunidade que ela atende. 

5.2.4.2 Transparência 

 

A transparência nos órgãos públicos deve ocorrer de ofício tendo em vista estar 

vinculada ao princípio da publicidade. Agir com transparência não é apenas a 

disponibilização dos dados, mas fazê-lo de forma clara e acessível a quem interessar 

o assunto, além de permitir que a comunidade possa participar dos rumos que a 

instituição irá seguir. 

Tal subcategoria foi determinada pelo aparecimento da palavra em si e de 

ideias compatíveis, além da forma com que os respondentes enfatizaram suas 

respostas ao serem perguntados sobre as ações da GP. 
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Matias-Pereira (2008, p. 76) destaca que “a capacidade da Administração 

Pública de realizar e obter resultados em benefício da sociedade depende em geral 

do modo como se encontra estruturada”. 

A estrutura organizacional do Colégio Pedro II está definida há muitos anos, 

tendo em vista o longo tempo de existência do órgão, o que em alguns momentos, 

dificulta o surgimento de novas condutas. 

O entrevistado ES1 apresenta sua visão a respeito da busca por atualização 

das normas pela área de gestão de pessoas e pela busca dos direitos dos servidores: 

 
 
Então... eu acho que deveria ter mais visibilidade a essas ações, que aí tendo 
mais transparência, porque aí daria pra acompanhar, tá pedindo algo que 
está atual, que está no momento real, atual, para que eu pudesse opinar, 
ajudar, se fosse o caso (ES1) 
 
 

O entrevistado EG5 demonstrou sua insatisfação em relação ao assunto: 

 
 
“Tivemos algumas dúvidas que o nosso SGP não soube responder… E não 
vejo uma iniciativa da PROGESP em fazer uma palestra para os servidores 
a respeito do que muda ou não. Não vejo nenhuma ação em relação a isso” 
(EG5). 
 
 

Assim, ao serem analisadas as respostas dos entrevistados, é possível 

observar uma ausência, não de transparência, mas de participação da comunidade 

nas ações necessárias. Para que isso ocorra, faz-se necessário ouvir o que o público 

atendido necessita.  

O entrevistado (ES6) quando perguntado a respeito do tema, afirmou o 

seguinte: 

 
 
Essa coisa de capacitação, não sei se pula ou de quantas horas precisa. É 
uma instabilidade, uma hora pode, na outra não. Não ficou claro se é a 
legislação que decide ou a Gestão de Pessoas e o CP2 que decidem isso 
(ES6). 
 
 

O assunto versa sobre a progressão funcional por capacitação, na qual o 

servidor recebe uma promoção salarial se cumprir x horas de cursos em um período 

x de prestação de serviço à instituição.  
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A fala retrata o que a falta de transparência e informação ocasiona na vida do 

servidor, além de demonstrar o despreparo da área de GP do órgão, em quesitos tão 

importantes para os servidores. 

Em mais essa categoria a necessidade de reformulação da Gestão de Pessoas 

se faz necessária, seja por capacitação dos servidores atuantes na área, reformulação 

ou criação de setores que a atualizem das normas ou pela gestão do conhecimento e 

propagação da informação em todo âmbito da Instituição. 

Através da análise realizada a partir da categorização foi possível obter 

subsídios suficientes para a conclusão desta pesquisa. 
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6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise da Gestão de 

Pessoas do Colégio Pedro II na consecução dos projetos estabelecidos no 

Planejamento Estratégico 2015-2018. Além disso, também foi possível diagnosticar a 

diferença de percepção entre servidores e gestores a respeito da atuação da GP, os 

maiores desafios enfrentados pela área, assim como o nível de maturidade 

organizacional da mesma. 

A pesquisa fundamentou-se na revisão da literatura pertinente à área, a partir 

da qual foi produzido o roteiro para as entrevistas semiestruturadas, realizadas com 

gestores e servidores do SESOP do órgão. Realizou-se também consulta à página 

virtual da instituição e verbais com alguns antigos dirigentes para que fosse relatada 

a história da área de pessoal do Colégio Pedro II e, assim, ficasse registrado 

oficialmente o processo evolutivo da GP no órgão. 

Diante de toda pesquisa realizada, pode-se concluir que os objetivos previstos 

foram alcançados, permitindo que todas as questões pertinentes fossem respondidas. 

Vale ressaltar o valor documental da pesquisa tendo em vista não existir até o 

desenvolvimento deste estudo o registro do histórico da Gestão de Pessoas do 

Colégio Pedro II. 

A importância da atuação da Gestão de Pessoas no Colégio Pedro II de forma 

a melhorar a vida funcional dos servidores e promover o bom desenvolvimento da 

Instituição foi reconhecida por todos os respondentes, demonstrando o 

reconhecimento da valorização do capital humano para as organizações. 

As estratégias organizacionais da instituição foram definidas com o auxílio do 

mapeamento elaborado por uma renomada consultoria e estão presentes no mapa do 

planejamento estratégico 2015-2018, o que deveria permear a atuação do órgão como 

um todo. Vale salientar o desconhecimento do conteúdo do citado planejamento pela 

maioria dos entrevistados, caracterizando o descrédito sobre a pela importância das 

ações previstas no mesmo. 

Na verificação do andamento dos quatro projetos previstos no planejamento 

estratégico 2015-2018 para a área de GP foi encontrado o seguinte: 

● O projeto turma 100% foi dado como finalizado por ter se tornar um 

processo de trabalho da Pró-Reitoria de Ensino, ficando a Diretoria acadêmica da 
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respectiva Pró-Reitoria responsável pela manutenção do gerenciamento de 

professores em sala de aula; 

● O projeto Integrar foi suspenso até que seja restabelecido o quantitativo 

da força de trabalho na PROGESP, atualmente em processo de esvaziamento; 

● O programa Bem-Estar para os servidores do CPII foi encerrado, pois 

se tornou uma ação contínua da Seção de Qualidade de Vida da PROGESP; 

● A Política de Desenvolvimento e Educação Corporativa ocorre 

anualmente, através das ações realizadas pela Seção de Desenvolvimento e 

Educação Corporativa da PROGESP, baseada no levantamento de necessidades 

realizado por meio de consulta aos servidores da Instituição. 

Conforme foi possível observar, apenas dois dos quatro projetos foram dados 

continuidade. Através dos dados e dos relatos, conclui-se que a redução no 

quantitativo da força de trabalho da PROGESP foi determinante para que algumas 

ações desenvolvidas fossem suspensas, bem como dificultou o surgimento de novas 

ações. 

Todos os estudos levaram a crer que a Gestão de Pessoas do Colégio Pedro 

II se desenvolveu pela utilização dos conhecimentos adquiridos por seus dirigentes 

em congressos, reuniões e cursos, além da troca de informações com as instituições 

com o mesmo fim, visando sempre o aprimoramento e a melhoria do serviço prestado. 

A visão humanística presente na missão, visão e valores da área de gestão de 

pessoas do Colégio Pedro II ratifica essa afirmação, muito embora, segundo os 

entrevistados, neste momento, a área esteja sofrendo um retrocesso na sua forma de 

atuar. 

Apesar das mudanças ocorridas a partir do ano de 2013, quando a Diretoria de 

Gestão de Pessoas tornou-se Pró-Reitoria, a partir dos dados coletados e da 

realização das entrevistas, foi possível concluir que isso ocorreu, apenas, em 

decorrência de uma empolgação inicial, durante a qual aconteceram muitas atividades 

voltadas para o bem-estar e desenvolvimento do servidor. No entanto, após a 

empolgação, que não estava embasada em sólidos fundamentos, as ações 

arrefeceram. 

Foi possível, ainda, diagnosticar um distanciamento entre a GP e a alta gestão, 

o que ocasionou desprestígio e falta de apoio às ações desenvolvidas. Aliado a esse 

fato ocorreu o esvaziamento da área de pessoal, através da movimentação de 

servidores, pela necessidade de composição da área orçamentária nos Campi. Tal 
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ação não levou em consideração o mapeamento desenvolvido pelo projeto integrar, o 

que desmotivou mais ainda o corpo funcional da instituição como um todo. 

As políticas de capacitação foram as mais percebidas pelos entrevistados, 

observando, então, a preocupação da GP com o desenvolvimento dos seus 

colaboradores. As demais políticas foram pouco percebidas talvez por terem ocorrido 

em um período curto, não possibilitando o alcance de um número considerável de 

servidores, ou pela deficiente divulgação da informação. 

As outras políticas praticadas pela área de gestão de pessoas foram as de 

qualidade de vida e as voltadas para a segurança e saúde do servidor. As ações de 

qualidade de vida tinham cunho melhorar não só a vida funcional, mas apoiar em 

algumas questões pessoais. Palestras sobre educação financeira, tabagismo, 

preparação para a aposentadoria e acompanhamento psicológico e social foram 

algumas das ações desenvolvidas e pouco percebidas pelos entrevistados. 

Na área de segurança e saúde foram realizadas atividades como vacinação, 

massoterapia, reiki, além da visitação dos servidores técnicos em segurança do 

trabalho aos Campi, onde foram realizados diagnósticos referentes aos locais de 

trabalho, que levaram à solução de diversos assuntos, por exemplo, o de 

insalubridade, fornecendo parecer técnicos para que esse direito fosse adquirido pelos 

servidores. 

Os traços culturais, o posicionamento e engajamento com as outras unidades 

organizacionais e os desafios apontados, analisados a partir da fala dos respondentes 

permitiu que fosse diagnosticada a face de GRH que a instituição se encontra. Usando 

como modelo o estudo de Tanure, Evans e Pucick (2007) é possível concluir que a 

GP do Colégio Pedro II encontra-se no segundo segmento da face executor. Muito 

embora algumas ações estejam previstas no Planejamento Estratégico, a diferença 

que a faz estar nesta face e não na da construção, baseia-se no não alinhamento 

entre as diversas atividades desenvolvidas na GP e os objetivos organizacionais 

determinados pela alta gestão, bem como a desconexão de ambos com os objetivos 

individuais. 

O estudo permitiu concluir que o maior desafio da GP do Colégio Pedro II é 

administrar a pluralidade existente dentro da instituição, permeando desde o choque 

do encontro entre as gerações de servidores, passando pela diversidade dos cargos 

e localização física dos Campi, até a necessidade de atuar para auxiliar a modificar a 

cultura organizacional e a situação de inexistência da gestão do conhecimento. 
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A cultura organizacional da Instituição apresentou-se como fator decisório na 

questão da gestão do conhecimento, pois, para alguns, deter o conhecimento é deter 

o poder. A relação dos servidores antigos com o órgão é, em alguns aspectos, 

diferente da dos novos, a partir das percepções de alguns entrevistados. Outro fator 

a ser apontado é a mudança na dinâmica de trabalho tendo em vista as evoluções 

tecnológicas e até mesmo o aumento do controle das ações pelos órgãos reguladores.  

Desta maneira, dentre os desafios apresentados, além da necessidade da 

gestão de pessoas manter seus processos e funções alinhados com a alta gestão da 

organização, a questão da gestão do conhecimento apresentou-se como fundamental 

para o desenvolvimento e bom funcionamento do órgão, visto que determinadas 

funções acabaram por se concentrar em alguns agentes, sem os quais as mesmas 

não são desenvolvidas. 

Conclui-se, portanto, que a atuação da Gestão de Pessoas do Colégio Pedro II 

se modificou com o passar dos anos, ampliando suas ações e promovendo, dentro de 

suas possibilidades, a melhoria do desenvolvimento funcional de seus colaboradores. 

O não alinhamento com a alta gestão e a escolha pela mesma da redução de sua 

força de trabalho ocasionaram o distanciamento e o não atendimento por completo do 

previsto no Planejamento Estratégico 2015-2018, deixando, assim, de desencadear 

ações que melhorariam o ambiente organizacional e promoveriam o bem-estar e a 

melhoria da qualidade de vida dos servidores. 

Vale salientar que toda pesquisa encontra limitações, muito embora não a 

tornem inválida. O prazo estabelecido para a pesquisa, a natureza profissional do 

estudo e o posicionamento político da Instituição foram limitações que influenciaram 

na pesquisa. 

O pesquisador como qualquer ser humano está impregnado de crenças, 

paradigmas e valores, o que acaba por ser um fator de limitação da pesquisa. Para 

Vergara (2014, p.1) “Negar isto é negar a própria condição humana de existir”, 

portanto, a neutralidade científica acaba por não ocorrer integralmente pelo fato de o 

pesquisador possuir suas crenças e paradigmas a respeito da maturidade da Gestão 

de Pessoas na instituição pesquisada, ressaltando, inclusive, ser integrante do quadro 

de servidores do Colégio.  

Deve ser considerada ainda, como limitação do método, a percepção dos 

entrevistados sobre a importância da Gestão de Pessoas, pois esta percepção pode 

estar baseada em experiências pessoais com a área, podendo não apresentar uma 
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visão geral, mas individual do que é pesquisado. Outro fator limitante é o tempo 

disponível apresentado pelos entrevistados. 

A impossibilidade de aprofundamento acaba ocorrendo devido à complexidade 

da atividade realizada pelo respondente na instituição. Gray (2012, p.10) afirma que 

“as organizações são complexas e as pessoas que trabalham nelas muito ocupadas, 

o que muitas vezes dificulta o acesso do pesquisador às pessoas que podem fornecer 

informações”. 

As limitações apresentadas acima não desqualificam o presente estudo, pois o 

importante é que acima de qualquer limitação exista a coerência e compromisso com 

os objetivos da pesquisa. 

 

6.1 Propostas de melhorias para a Gestão de Pessoas do Colégio Pedro II 

 

Como propostas de melhoria para a GP do Colégio Pedro II apresentam-se as 

seguintes: 

 Retomada da coordenação do Projeto Integrar, visando à efetivação das 

ações previstas, pois os mapeamentos das competências e dos processos auxiliam 

no melhor funcionamento dos setores e melhor aproveitamento das competências 

pessoais dos servidores; 

 Promover ações que determinem a normatização dos fluxos de trabalho 

que sirvam para orientar os futuros servidores na realização das ações administrativas 

de alta complexidade, incentivando assim a gestão do conhecimento; 

 Ampliar as ações de capacitação dentro dos Campi do Colégio Pedro II, 

propiciando assim o tratamento igualitário entre os servidores; 

 Promover a integração contínua entre os servidores da instituição, com 

o objetivo da manutenção do bom desenvolvimento profissional através da troca de 

experiências e fortalecer assim os canais de comunicação. 

Esta pesquisa atendeu ao que se propôs, muito embora outras possam 

complementá-la. Sugere-se como complemento um estudo do andamento dos outros 

projetos previstos no planejamento-estratégico, que estavam sob a responsabilidade 

das demais Pró-Reitorias de forma a observar se os objetivos organizacionais estão 

sendo atendidos e também, assim como esta pesquisa, servir de base para o 

planejamento estratégico do próximo período. 
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Por fim, ressalta-se a importância da continuidade dos estudos referentes à 

área de gestão de pessoas do Colégio Pedro II para que seja possível fornecer um 

ambiente organizacional adequado e voltado para o bem-estar do servidor para que 

assim este esteja motivado e possa cumprir seu dever que é a prestação de serviço 

de maneira eficaz e eficiente. 
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APÊNDICE A – Roteiro de perguntas das entrevistas 

 
● Apresentação da pesquisadora e do entrevistado 

● Apresentação do tema. 
● Assinatura do termo de consentimento. 
 

https://app.uff.br/riuff/handle/1/4513
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1. Quanto tempo o(a) Senhor(a) tem na Instituição? Quanto tempo na função atual? 
2. Como você definiria a Gestão de Pessoas no Colégio Pedro II? 
3. Como você vê o funcionamento da área? Você percebe integração da área? Por 

quê? 
2.1) Há ferramentas e técnicas modernas? Quais? Você as considera eficazes? Por 
quê? 
1. Você considera que a gestão de pessoas está alinhada às estratégias do 
Colégio? 
1. Você acha que a área está conectada com a Reitoria? Que funciona integrada 
às outras Pró-Reitorias? 
1. O que poderia melhorar/ampliar a posição da GP da Instituição? 
1. Em sua opinião a GP interage com a comunidade? A ouve e é ouvida por ela? 
1. Você acha que as ações da GP alcança os servidores nos Campi? 
1. Para você a GP do Colégio atua de forma a auxiliar a Instituição estar 
atualizada com as normas ditadas pelo governo federal? 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Título da pesquisa: GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA: ANÁLISE E PROPOSTAS PARA O COLÉGIO PEDRO II 

Você foi convidado(a) para participar das entrevistas desta pesquisa que tem como 
intuito compreender qual o papel da Gestão de Pessoas do Colégio Pedro II, nas 
estratégias organizacionais estabelecidos no Projeto do Plano de Desenvolvimento 
Institucional e no Planejamento Estratégico 2015-2018.da Instituição. 
 
A entrevista será utilizada para a realização da dissertação de mestrado que tem 
duração de dois anos (2015-2017).  

A autora da pesquisa garante que as seguintes considerações serão atendidas:  
1) Utilização dos dados apenas para fins científicos;  
2) Tratamento das respostas de forma anônima e confidencial;  
3) Não divulgação dos nomes dos entrevistados em qualquer fase do estudo.  

A entrevista gravada será guardada por cinco anos e descartada após esse período.  

Desde já agradeço pela disponibilidade em proporcionar informações essenciais para 
o desenvolvimento deste estudo.  

Atenciosamente,  
Veneza da Silva Crizante 
Mestranda em Sistemas de Gestão 
vcrizante@gmail.com 

 
Eu, ______________________________________________________, manifesto 
interesse em participar de forma voluntária do estudo proposto.  

Rio de Janeiro, _______ de _________ de 2017.  

 
___________________________________  

Assinatura do Entrevistado 
 Matrícula Siape: 

 


