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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo geral investigar meios para a retenção de talentos no 

quadro de servidores nas universidades públicas federais do Brasil. As Universidades Federais 

têm sofrido com a evasão de talentos nos últimos anos. Dos candidatos que são aprovados e 

classificados nos concursos para a Universidade, poucos permanecem na instituição. Este 

processo de esvaziamento do seu quadro de servidores técnico-administrativos retrata um grave 

problema para a gestão de pessoas nas Universidades. A metodologia da pesquisa teve caráter 

qualitativo, com base na análise de conteúdo, sendo exploratório e descritivo; bibliográfico, 

documental e campo; em que o aspecto comparativo esteve presente. A pesquisa de campo 

apoiou-se no instrumento do questionário aberto (Lakatos e Marconi, 2003), com gestores de 

Recursos Humanos e servidores técnico-administrativos que ingressaram e saíram da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO) nos últimos cinco anos. Adotou-se a técnica de Desk Research, (Malhota, 

2008), nos documentos disponibilizados pela área de Recursos Humanos das respectivas 

universidades pesquisadas. Os resultados demonstraram que mesmo com medidas de 

reestruturação da carreira dos técnico-administrativos que permitiu um aumento de vagas dos 

servidores nas universidades públicas, foi constatado pelos levantamentos realizados que o 

desligamento voluntário de servidores ocorreu em número significativo nas universidades 

federais pesquisadas. Evidenciou que na UNIRIO a média de permanência no cargo foi de 

menos de três anos; e não foi avistado nenhum dispositivo na política atual de gestão de 

pessoas que retenha ou mantenha servidores qualificados no quadro de servidores das 

respectivas universidades federais de ensino. Ainda que paradoxal, em vista do grande fluxo de 

pessoas que buscam um emprego no setor público, vem sendo enfrentado pelas organizações do 

Estado o desafio de conter a saída de seus funcionários. Tal evasão faz com que áreas que 

deveriam ser supridas pelo concurso público voltem a ficar desfalcadas (Almeida, 2004). As 

opiniões dos servidores após analise dos questionários sinalizaram juntamente com os gestores 

que a universidade precisa reorganizar os fatores estratégicos, comportamentais e 

remuneratório; pelo qual afetam diretamente no propósito de manter um quadro de servidores 

talentosos. Esses fatores relatados na pesquisa corroboram diretamente com as práticas que 

motivam os colaboradores a continuar na organização – retenção de talentos. Os resultados 

obtidos sinalizaram que as práticas atuais de gestão de pessoas pela política geral de gestão de 

pessoas do Ministério da Educação vêm apresentando grandes dificuldades de proporcionar 

serviços de qualidade nas universidades federais. 

 

Palavras-chave: servidores técnico-administrativos, Universidades Federais, gestão de 

pessoas, retenção de talentos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
The present work had as general objective to investigate means for the retention of talents in 

the server board in the federal public universities of Brazil. Federal Universities have suffered 

from the evasion of talent in recent years. Of the candidates who are approved and classified in 

competitions for the University, few remain in the institution. This process of emptying its staff 

of technical-administrative servants portrays a serious problem for the management of people 

in universities. The methodology of the research was qualitative, based on content analysis, 

being exploratory and descriptive; Bibliographical, documentary and field; In which the 

comparative aspect was present. The field research was based on the instrument of the open 

questionnaire (Lakatos and Marconi, 2003), with human resources managers and technical-

administrative staff who joined and left Federal Fluminense University (UFF) and the Federal 

University of Rio de January (UNIRIO) in the last five years. The Desk Research technique 

was adopted (Malhota, 2008), in the documents made available by the Human Resources area 

of the respective researched universities. The results showed that even with measures to 

restructure the technical-administrative career that allowed an increase in server vacancies in 

public universities, it was verified by surveys that the voluntary dismissal of servers took place 

in a significant number in the federal universities surveyed. He pointed out that in UNIRIO the 

average length of stay was less than three years; And no device has been found in the current 

personnel management policy that retains or maintains qualified servers on the server board of 

their respective federal universities. Although paradoxical, in view of the great flow of people 

seeking employment in the public sector, the organizations of the State have been faced with 

the challenge of containing the exit of their employees. Such evasion causes areas that should 

be filled by the public tender again to become void (Almeida, 2004). The opinions of the 

servers after analysis of the questionnaires signaled together with the managers that the 

university needs to reorganize the strategic, behavioral and remuneratory factors; By which 

they directly affect the purpose of maintaining a cadre of talented servers. These factors 

reported in the research corroborate directly with the practices that motivate employees to 

continue in the organization - retention of talent. The results obtained indicated that the current 

practices of people management by the general policy of people management of the Ministry of 

Education have presented great difficulties to provide quality services in federal universities. 

 

Keywords: technical-administrative servers, Federal Universities, people management, talent 

retention 
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1. INTRODUÇÃO 

As organizações públicas, especificamente as universidades públicas federais, perdem 

naturalmente por ano muitos servidores técnico-administrativos; seja por aposentadoria, 

exoneração, posse em outro cargo inacumulável, demissão ou morte. O concurso público é a 

porta de entrada para o serviço público, e nele, são selecionados muitos talentos; porém, ao 

longo dos últimos anos, percebe-se que em muito pouco tempo há evasão de servidores que 

entram nas universidades. Cortella (2014, p. 36) explica que:  

 

Há até trinta anos, um empregado ou uma empregada aspirava entrar numa 

organização e nela ficar por longo tempo. Haveria uma estabilidade naquele 

trabalho, aliás, considerava-se bom profissional aquele que ficava no mesmo lugar, 

em vez de saltitar por várias organizações. Essa perspectiva sofreu uma alteração em 

função até da mudança dos parâmetros de noção de produtividade e de 

competitividade. 

 

Esse cenário tem ocorrido nos últimos anos nas principais Universidades Federais do 

estado Rio de Janeiro, e tem causado um grande problema para área de gestão de pessoas. 

 Diante do fato de que os serviços públicos nas universidades precisam de servidores 

administrativos para desenvolver uma prestação de serviço digno das Instituições de Ensino 

Superior, a gestão de pessoal das universidades públicas se encontra com um enorme desafio: 

como reter pessoal técnico-administrativo para proporcionar um serviço de qualidade? 

Izawa (2006, p. 2) afirma que:  

 

administrar o talento tornou-se a mais importante e mais desafiadora tarefa dos 

gestores e das organizações, porque profissionais altamente qualificados que deixam 

de fazer parte da equipe em busca de outros trabalhos, transformam-se em perdas 

para as organizações. 

 

O atendimento às necessidades e expectativas dos bons profissionais se manifesta não 

apenas nas organizações privadas, mas também nas instituições públicas. O alcance da 

eficiência e da eficácia das políticas públicas e da melhoria na prestação dos serviços públicos 

à sociedade, desafios prementes na administração pública, passa pela profissionalização e pelo 

desenvolvimento dos servidores públicos e pela necessidade de atrair e reter profissionais 

talentosos que façam a diferença no contexto do setor público. (OLIVEIRA; 

CKAGNAZAROFF; SILVEIRA; MORAES, 2012) 
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1.1 Tema e Questão da Pesquisa 

 A reforma do Estado ocorrida na década de 1990 definiu a universidade como uma 

organização social e não como uma instituição social.  Uma organização se difere de uma 

instituição por se definir na prática social determinada de acordo com sua instrumentalidade: 

está referida ao conjunto de meios (administrativos) particulares para a obtenção de um 

objetivo particular.  A universidade, como ente de uma Administração, incita a universidade 

ser regida pelas ideias de gestão, planejamento, previsão, controle e êxito (CHAUÍ, 2003). 

O processo de globalização nos permite utilizar, eficientemente, avanços científicos e 

as inovações tecnológicas produzidas nos países desenvolvidos, porém o mercado de trabalho 

exige que a formação de pessoal seja o mais qualificado possível para sua utilização, 

adaptação e disseminação.  

Este pessoal precisa ser preparado em instituições capazes, pelo próprio 

desenvolvimento da pesquisa, de oferecerem a formação com o grau de qualificação 

necessário, isto é, com o domínio das bases científicas dos processos desenvolvidos. 

Desta forma, entende-se que a universidade deve ter a capacidade de estabelecer a 

relação entre pesquisa e formação de pessoal que torna a universidade tão importante para o 

desenvolvimento científico e tecnológico (DURHAM, 1998). 

O estudo de Amaral e Lopes (2014) indica que a globalização de mercados trouxe 

mudanças no ambiente de trabalho, principalmente, em relação à nova geração de pessoas que 

ingressam nas organizações públicas. Para os autores, atualmente, esses novos servidores 

estão conectados em rede. A maioria com qualificação profissional superior ao exigido para 

ingresso no cargo, buscando melhorias salariais e trabalhos desafiadores.  

No caso das Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, a estrutura de cargos e 

salários não acompanha o mercado de trabalho, além de haver uma grande disparidade dos 

salários e benefícios entre os planos de cargos e carreiras no âmbito dos três poderes. Para os 

autores, as áreas estratégicas são gravemente afetadas em virtude da falta de isonomia salarial 

e de benefícios entre os poderes da União e até na esfera estadual, resultando em grande 

mobilidade dos servidores, causando uma instabilidade e prejuízos na execução das atividades 

das instituições. 

Para Amaral e Lopes (2014), ainda é um grande atrativo buscar o ingresso em cargos 

públicos, principalmente em virtude da estabilidade. Os concursos públicos estão cada vez 

mais concorridos, somente sendo aprovados os profissionais recém-saídos das universidades, 

grande maioria da geração y que busca bons salários, rápido crescimento profissional e 

atividades desafiadoras. No entanto, a realidade das Instituições Federais de Ensino – IFES é 
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bem diferente, pois os salários e benefícios são os menores do poder executivo; a estrutura de 

cargos e carreira ainda não é adequada às demandas dos profissionais. As instituições ainda 

buscam por atualização tecnológica e a execução de atividades burocráticas e operacionais é o 

que predomina.  

As Universidades Federais têm sofrido com o êxodo de talentos nos últimos anos. Dos 

candidatos que são aprovados e classificados nos concursos para a Universidade, poucos 

permanecem na instituição. Este é um cenário que as Universidades Federais do Rio de 

Janeiro vivem hoje. 

Este processo de esvaziamento do seu quadro de servidores técnico-administrativos 

retrata um grave problema para a gestão de pessoas nas Universidades. A evasão de 

servidores, relatado pelos Pró-Reitores de Recursos Humanos das instituições federais de 

ensino, reflete que o sonho de carreira de muitos brasileiros hoje, não é somente um emprego 

público, mas um conjunto de fatores motivadores que reforcem sua permanência na 

instituição. 

Para a mudança desse cenário, é de suma importância a contensão da evasão de 

servidores técnico-administrativos das universidades públicas do Rio de Janeiro. A Gestão do 

Ministério da Educação deve proporcionar políticas de Recursos Humanos que possibilitem 

transformar as pessoas no caminho para o sucesso organizacional. É preciso desenvolvê-las e 

estimulá-las a fim de que sejam capazes de assegurar os resultados organizacionais.  

Gramigna (2007, p. 17) afirma que: “Um dos indicadores de desempenho empresarial, 

talvez o mais importante no atual contexto de mercado, é sua capacidade de atrair, 

desenvolver e reter pessoas talentosas”. Assim, como corrobora Almeida (2004), as pessoas 

talentosas são as que põem em prática suas capacidades para obter resultados superiores para 

a organização, desde que seja motivada e permita manifestar seus talentos. 

Os administradores precisam ser cada vez mais habilidosos em identificar desafios 

organizacionais, descobrir novas oportunidades e, sobretudo, saber discernir qual a melhor 

opção a ser tomada na implementação de mudanças necessárias, tudo isso almejando a 

sobrevivência e o crescimento das organizações (ROSEMBERG; OHAYON, 2002).   

Dentro dessa perspectiva, o estudo em um órgão público é realmente interessante 

como forma de trazer subsídios à Administração a fim de buscar correções em possíveis 

falhas, objetivando, primordialmente, a eficiência da ‘máquina’ pública em busca da 

prestação de melhores serviços à sociedade. 
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 A inquietação do autor, ao observar que crescia no seu ambiente de trabalho essa 

situação, trouxera um primeiro trabalho monográfico1 sobre o tema. A partir desse estudo 

pode trazer subsídios primários por meio de uma pesquisa exploratória, documental e 

bibliográfica. Pode descrever, a princípio, a necessidade que as universidades possuem em 

permanecer com servidores qualificados dentro do seu quadro de técnico-administrativos. 

Nesse estudo, possibilitou-se buscar uma melhor compreensão sobre o tema, mas, 

principalmente, vislumbrar maiores informações qualitativas e quantitativas que possam 

ajudar aos gestores nas possíveis ações junto aos órgãos responsáveis para a diminuição da 

evasão dos servidores técnico-administrativos, além de estudar meios para a retenção de 

talentos para as universidades públicas. 

Diante dos fatos, como as Universidades públicas Federais brasileiras podem reter 

talentos no quadro de servidores técnico-administrativos? 

 

1.2  Objetivos da Pesquisa 

Com base no problema de pesquisa, estabeleceu-se o objetivo geral e os objetivos 

específicos para a pesquisa. 

 

1.2.1  Objetivo Geral 

O presente trabalho tem por objetivo geral, investigar meios para a retenção de 

talentos no quadro de servidores nas universidades públicas federais do Brasil. 

 

1.2.2  Objetivos Específicos 

Analisar as mudanças organizacionais a partir da Reforma Administrativa do Estado 

brasileiro na década de 1990 e suas repercussões na gestão de pessoas na Administração 

pública brasileira; 

Discutir os métodos, políticas, técnicas e práticas de gestão de pessoas em 

organizações públicas; 

Identificar e analisar a política de gestão de pessoas do Ministério da Educação aos 

servidores técnico-administrativos; 

Verificar e analisar o quantitativo de egressos e ingressos de técnico- administrativos 

no quadro de servidores das universidades públicas federais nos últimos cinco anos; 

                                                 
1 Retenção de Pessoas – Um estudo de caso das Universidades Públicas. Monografia apresentada ao curso de Pós-graduação à AVM 

Faculdade Integrada à Universidade Cândido Mendes como requisito parcial para obtenção do grau de especialista em Gestão de Recursos 

Humanos em 2012.  
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Apurar em quais cargos apresentam os maiores déficits de servidores técnico- 

administrativos no quadro das universidades públicas federais; 

Verificar os motivos de desligamento dos técnico-administrativos no quadro de 

servidores nas universidades públicas federais; 

Discutir a gestão de pessoas na obtenção de retenção de talentos para o quadro de 

servidores técnico-administrativos nas universidades públicas federais.  

 

1.3    Delimitação do estudo 

O trabalho tem como foco a área de Gestão de Pessoas nas Universidades Públicas 

Federais do estado do Rio de Janeiro dos últimos dez anos (2005 a 2015). Para compensar 

possíveis implicações quanto ao tempo, acesso, e disponibilidade; o presente estudo será 

realizado em duas Instituições Federais de Ensino Superior, localizadas no Grande Rio. 

Assim, serão utilizadas para a pesquisa: a Universidade Federal Fluminense - UFF, e 

Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. 

 

1.4    Relevância de estudo 

Este estudo pretende mostrar a importância que servidores técnico-administrativos 

qualificados podem representar para o serviço público nas Universidades Federais de Ensino. 

Como existe muito pouco trabalho sobre retenção de pessoas nas organizações públicas e, 

especialmente, nas universidades públicas, este trabalho representa assim, uma importante 

discussão na área, evidenciando a relação da permanência de servidores qualificados nas 

universidades públicas para o exercício de um serviço público digno aos discentes, docentes e 

à sociedade brasileira.  

Como relevância para a academia, espera-se que os resultados da investigação de 

campo e do aprofundamento teórico possam contribuir para os estudos sobre gestão de 

pessoas nas instituições públicas.  

Este estudo vislumbra trazer a possibilidade de aprofundamento em outras instituições 

pública. 
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2.  REFLEXÕES TEÓRICAS  

Na definição de Vergara (2014, p.29), a autora denomina que:  

 
O referencial teórico é o capítulo do projeto que tem o objetivo de apresentar os 

estudos sobre o tema, ou, especificamente, sobre o problema, e os estudos já 

realizados por outros autores. Faz, portanto, uma revisão da literatura existente, no 

que concerne não só ao acervo de teorias e a suas críticas, como também a trabalhos 

realizados que as tomam como referência. 

 

O referencial teórico proposto tem como premissa a busca pela clareza na formulação 

do problema, facilitar as suposições, o método mais adequado à solução do problema, o 

procedimento mais pertinente para a coleta e tratamento dos dados, como o conteúdo e o 

desenvolvimento do projeto. Desta forma, o presente estudo será contextualizado nas 

mudanças que a Administração Pública brasileira sofreu na última reforma administrativa, 

impulsionando uma nova concepção do Serviço Público e o novo contexto dos Servidores 

Públicos. Para entendermos da temática central da pesquisa, será abordado a Gestão de 

Pessoas em Organizações Públicas, identificando e analisando as políticas de Gestão de 

Pessoas do Ministério da Educação e especificamente na Universidade Pública Federal. No 

momento de investigar meios de responder ao problema proposto, buscaremos entender a 

importância que a Retenção de Pessoas (Talentos) tem atualmente no serviço Público. 

 

2.1 As mudanças na Administração Pública brasileira  

A gestão pública brasileira ao longo de sua história passou por três principais tipos de 

Administração. O primeiro deles foi o Estado Patrimonialista, implantado pelo Estado 

colonial português e caracterizado por uma prática político-administrativa em que o público e 

o privado não se distinguem perante as autoridades. Era comum, desde o período colonial até 

a década de 30, a confusão entre o público e o privado. As principais características dessa 

administração eram as relações de lealdade pessoal, clientelismo, corrupção e nepotismo, 

ausência de carreiras e critérios de promoção, limite tênue entre público e privado e casuísmo 

e particularismo de procedimentos (SOUZA, 2009). 

Bresser Pereira (1996) explica que a Administração Burocrática foi adotada para 

substituir a Administração Patrimonialista no final do Século XIX, já que os capitalistas 

industriais exigiam a clara separação entre o Estado e o mercado, bem como a democracia só 

pode existir quando a sociedade civil, formada por cidadãos, distingue-se do Estado ao 

mesmo tempo em que o controla. 
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A Administração Burocrática era um novo modelo de administrar que consagrava o 

formalismo, impessoalidade, divisão do trabalho, hierarquias funcionais, a competência 

técnica reconhecida por um sistema de mérito e controle rígido de procedimentos (Souza, 

2009).  

Para Weber (1998), a burocracia significa o aspecto eficiente, rápido e competente do 

que outras formas históricas de administração.  E define que:  

 

É a forma mais racional de exercício de dominação, porque nela se alcança 

tecnicamente o máximo de rendimento em virtude de precisão, continuidade, 

disciplina, rigor e confiabilidade, intensidade e extensibilidade dos serviços, e 

aplicabilidade formalmente universal a todas espécies de tarefas(...).Toda nossa vida 

cotidiana está encaixada nesse quadro (WEBER, 1998, p. 145). 

 

Foi no final do século XX, com o surgimento de um grande Estado social e 

econômico, no qual mostrava que o modelo Burocrático de administrar não garantia a rapidez, 

a boa qualidade e o custo baixo para os serviços prestados aos clientes. A administração 

burocrática passava a ser vista como “lenta, cara, autorreferida e pouco ou nada orientada para 

o atendimento das demandas dos cidadãos” (BRESSER PEREIRA, 1996, p. 5). 

A Administração Gerencial veio como forma ágil de administrar, em que o controle 

deixaria de ser apenas burocrático, e passaria a ser um controle de resultados por meio de 

indicadores de desempenho, controle contábil de custos e dos resultados, controle dos 

mercados para promoção da competitividade, e por fim, um controle aliado à redução do 

formalismo e ao aumento de liberdade para os gestores públicos expressarem criatividade, 

bem como a descentralização e a horizontalizarão (SOUZA, 2009). No entanto, a 

Administração Pública ainda era percebida pela sociedade como uma organização que 

necessitava de mudanças estruturais profundas em seu funcionamento e dinâmica (BRESSER 

PEREIRA, 1996). 

Bresser Pereira (2006) explica que a reforma da administração pública proposta desde 

1995 apoiou na proposta de administração pública gerencial e como uma resposta à grande 

crise dos anos de 1980 e à globalização da economia. A crise do Estado implicou a 

necessidade de reformá-lo e reconstruí-lo; a globalização tornou imperativa a tarefa de 

redefinir suas funções. Este fenômeno de integração mundial dos mercados e dos sistemas 

produtivos fez que o Estado tivesse o papel de facilitar que a economia nacional se tornasse 

internacionalmente. 

As mudanças nas últimas décadas do século passado impulsionaram as organizações 

privadas e públicas a buscarem novas formas de gestão em vista de melhorar o desempenho, 
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proporcionar um atendimento eficaz às necessidades dos clientes a alcançarem os resultados 

da missão institucional (SOUZA, 2009). 

Compreendendo o contexto das mudanças e analisando-o a partir dos estudos de que 

tem pautado nos paradigmas da administração privada, que foi substituindo a administração 

burocrática pela gerencial; o sucesso das organizações modernas necessitava de ações de 

investimento nos recursos humanos, provocando-lhe a identificação, o aproveitamento e o 

desenvolvimento desse capital intelectual (BRESSER PEREIRA, 1997).  

Nesse sentido, o serviço público não se distancia muito do serviço privado, assim o 

Estado deve de forma célere buscar novos paradigmas para Administração Pública. Ainda 

pelos estudos apresentados por Bresser Pereira (1998), a Reforma do Estado constitui o 

processo que envolve de forma fundamental a mudança de seu papel e de seus propósitos 

institucionais em relação à sociedade civil. 

Nesse contexto, Motta (2007, p. 92,93) argumenta que:  

 

Em grande parte, essas reformas colocavam em causa a própria viabilidade da 

administração pública como condutora de eficiência ou de eficácia na gestão de 

serviços e na ação redistributiva. Os novos modelos procuram transformar e 

introduzir na gestão pública o estilo privado. Além de ampliarem a importação de 

técnicas típicas da área privada, propõem sempre com grande ênfase a eliminação, 

privatização e terceirização de serviços. 

[...] Ao imitar a gestão privada, as propostas contemporâneas assumem a 

singularidade do cliente e suas demandas como fundamentais na gestão pública. Por 

presumirem a validade universal do management e, portanto, sua aplicabilidade 

igualmente às organizações públicas e privadas, vêem a reforma como uma simples 

questão de modernização gerencial. Antes de planejar suas ações ou oferta de 

serviços, as organizações públicas devem conhecer as demandas de sua clientela. A 

organização pública existe para servir o indivíduo: deve centralizar suas ações na 

demanda do cliente e na sua escolha. Como no mercado, cliente é categoria 

primordial, e deve ser considerado em todas as instâncias. 

[...] Reduzir o tamanho do Estado e modernizar a administração pública tornaram-se 

pontos importantes de uma nova agenda política. Ao contrário das experiências 

anteriores, essa modernização se inspirou fortemente nos modelos de gestão privada, 

considerados superiores e mais eficazes. Assim, as principais mudanças seriam 

transferir funções estatais para a área privada e as restantes seriam administradas 

com formas o mais próximo possível das praticadas nas empresas privadas. Tendo a 

representação democrática como premissa, tentou-se valorizar as técnicas 

administrativas e a competência neutra dos servidores, presumindo sempre a sua 

ação por delegação política e não por autonomia própria. A administração eficiente 

seria consequência natural de instrumentos gerenciais, como estruturas e códigos de 

procedimentos adequados e boas regras orçamentárias e gestão de pessoal.  

 

 

Complementado os estudos da nova concepção administrativa de Bresser Pereira; 

Lima (2011) define que o novo modelo Gerencial, o Gerencialismo, caracteriza-se pela forma 

de Administração do Estado como a mais racional possível, reduzindo o seu tamanho e 
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modernizando a forma de gerenciá-lo tendo como foco principal os resultados para o cliente-

cidadão.  

Pascarelli Filho (2011, p.30) aborda que: 

 

Na administração pública gerencial o Estado deve procurar, com insistência e 

profundidade, estruturar em caráter permanente um modelo de gestão que venha 

alcançar objetivos múltiplos e interligados, como por exemplo: melhorar a qualidade 

da oferta de serviços à população, aperfeiçoar o sistema de controle social da 

administração, impor a transparência para seus atos, combater a corrupção, 

promover a valorização do servidor publico; não pode, portanto, desconsiderar que 

sua função precípua é a social. 

 

Neto (2009) aponta algumas tendências, relativas ao modelo de gerenciamento 

público, alinhadas às teses do modelo gerencial, ponderando que elas não se expressam da 

mesma forma em todos os espaços. Constituem-se, para o autor, em medidas adotadas pelo 

modelo gerencial: 

 

  Incentivo às parcerias em todos os níveis; 

  Adoção de mecanismos de avaliação de desempenho (qualidade e produtividade); 

  Maior autonomia em todos os níveis hierárquicos do sistema (horizontalização da 

gerência e do processo decisório); 

  Descentralização (tanto mais próximo do cidadão, melhor a qualidade do serviço); 

  Adoção do planejamento estratégico (pensar a política a médio e longo prazos); 

  Flexibilização das regras que regem a burocracia pública (negociação coletiva, 

introdução de ganhos de produtividade, novos critérios de promoção); 

  Profissionalização do servidor público (investimento na formação de recursos 

humanos com ênfase na aquisição de múltiplas competências);  

  Desenvolvimento de habilidades gerenciais (atuar ao mesmo tempo em várias funções 

– dotar o trabalhador de múltiplas versatilidades) (NETO, 2009, p. 184). 

 

Segundo essa nova dimensão da Administração Pública brasileira, Bresser Pereira 

(1997) explica a necessidade que, na forma gerencial, os servidores sejam produtivos, 

eficientes e com foco nas necessidades do cliente-cidadão. Para alcançar esse nível, a 

administração pública precisa conhecer e entender sua força de trabalho de modo a 

possibilitar o seu comprometimento dentro do serviço público.   
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2.1.1 A Nova Concepção do Serviço Público 

 A nova concepção do Serviço público impulsionado pela Reforma administrativa do 

Aparelho do Estado tem um pleno entendimento através de Meirelles (1997, p. 285), que 

define o serviço público como: “O que é prestado pela entidade pública, seja na instância da 

União, estados-membros, Municípios, Distrito Federal e a respectivas autarquias e fundações 

públicas.” 

O Serviço Público: “É todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, 

sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da 

coletividade ou simples conveniência do Estado.” (MEIRELES, 2015). 

Pascarelli Filho (2011) explica que a essência da Administração pública gerencial é 

que o serviço prestado deve ser orientado ao cidadão, pois é um serviço para o público. As 

mudanças nas relações entre administração pública e seus usuários decorrem, em grande 

parte, da crise gerada pelo atendimento deficiente ao cidadão. Este cada vez mais mostra a sua 

insatisfação com a qualidade de atendimento e passa a exigir, com mais frequência, uma 

prestação de serviço eficiente, passando a prestação de serviços pela administração pública, 

por um aspecto bastante crítico. Para o autor, a escassa profissionalização e a resistência às 

quebras de paradigmas concorrem fortemente para dificultar um salto de qualidade no 

atendimento.  

A instituição pública de estudo será a Universidade Federal brasileira, entidade pública 

da União pertencente ao Ministério da Educação. 

A Universidade é uma instituição de ensino superior que na sua conjuntura 

compreende escolas profissionais e centros de ciências humanas, sociais e científicos - 

tecnológicas, com autoridade para conferir títulos de graduação e pós-graduação. A 

Universidade como centro difusor dos valores da cultura nacional e universal, tem atividades 

educativas como, por exemplo: a realização de pesquisa pura e aplicada de grande 

abrangência. Para Sucupira (1968), a universidade é uma instituição de produtos múltiplos, 

em constante crescimento, e deve ser considerada como instituição voltada à produção de 

ciência, técnica e cultura geral, num contexto sócio-político. 

Dentro do serviço público, a Universidade cumpre um papel muito importante para a 

sociedade e o país. Chauí (2003, p.5) define claramente que: 

 

A universidade é uma instituição social e como tal exprime de maneira determinada 

a estrutura e o modo de funcionamento da sociedade como um todo. Tanto é assim 

que vemos no interior da instituição universitária a presença de opiniões, atitudes e 

projetos conflitantes que exprimem divisões e contradições da sociedade. Essa 

relação interna ou expressiva entre universidade e sociedade é o que explica, aliás, o 



24 

 

 

fato de que, desde seu surgimento, a universidade pública sempre foi uma instituição 

social, isto é, uma ação social, uma prática social fundada no reconhecimento 

público de sua legitimidade e de suas atribuições, num princípio de diferenciação, 

que lhe confere autonomia perante outras instituições sociais, e estruturada por 

ordenamentos, regras, normas e valores de reconhecimento e legitimidade internos a 

ela.  
 

A doutrina neoliberal, iniciada na segunda metade dos anos de 1970, tornou-se 

hegemônica nos anos 1980 e orientou as reformas conservadoras do Estado na década de 

1990. A esta concepção neoliberal fundamenta-se na ideia de que a responsabilidade pela 

crise é do próprio Estado, que, ao longo dos anos, produziu um setor público ineficiente e 

marcado pelo privilégio, enquanto o setor privado tem demonstrado eficiência e qualidade 

(CHAVES, 2009, p.313). 

As reformas neoliberais, no Estado capitalista, têm sido conduzidas por meio de 

medidas reguladoras, destinadas a aumentar a concentração do capital, desonerá-lo e 

maximizar os lucros. O argumento foi que, para solucionar a crise do Estado, é necessário 

reduzir o déficit causado por excessivos gastos públicos com pessoal e políticas sociais. Em 

decorrência, a privatização vem sendo utilizada com a finalidade de reduzir a presença do 

Estado, tanto na área produtiva quanto na área social (CHAVES, 2009). 

Os pressupostos básicos da reforma do Estado, no Brasil, foram especificados no 

Plano diretor da reforma do aparelho do Estado, publicado em novembro de 1995, que fixou 

os objetivos e estabeleceu diretrizes para a reforma da administração pública brasileira. O 

documento do Plano Diretor, na explicação da diferença entre tais reformas, destaca que: 

 
[...] a reforma do Estado é um projeto amplo que diz respeito às várias áreas do 

governo e, ainda, ao conjunto da sociedade brasileira, enquanto que a reforma do 

aparelho do Estado tem um escopo mais restrito: está orientada para tornar a 

administração pública mais eficiente e mais voltada para a cidadania (BRASIL, 

1995, p. 12). 

 

Nesse Plano, foram definidas as atividades que devem ficar sob a responsabilidade 

direta do Estado, as que este deve coordenar e/ou supervisionar e as que deve entregar à 

iniciativa privada. De acordo com esse Plano, o Estado brasileiro deverá ser reestruturado em 

quatro setores: 1) o núcleo estratégico do Estado; 2) as atividades exclusivas do Estado; 3) os 

serviços não exclusivos ou competitivos; 4) a produção de bens e serviços para o mercado 

(BRESSER PEREIRA, 1995). 

 

Na União, os serviços não exclusivos de Estado mais relevantes são as 

universidades, as escolas técnicas, os centros de pesquisa, os hospitais e os museus. 

A reforma proposta é a de transformá-los em um tipo especial de entidade não-

estatal, as organizações sociais. A ideia é transformá-los em “organizações sociais”, 
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ou seja, em entidades que celebrem um contrato de gestão com o Poder Executivo e 

contem com a autorização do parlamento para participar do orçamento público 

(BRESSER PEREIRA; SPINK, 2006, p.263). 

 

Para Chaves (2009), o argumento principal apresentado pelo governo para reformar o 

Estado brasileiro foi que era a alternativa necessária para a inserção internacional do país e 

para a superação da administração pública patrimonial, burocrática e ineficiente. Para tanto, 

era preciso instituir o modelo de gestão gerencial como forma de superação da crise fiscal. Tal 

modelo segue o paradigma da administração gerencial de resultados, com ênfase em 

flexibilização, diversificação e produtividade, medidas por meio da quantidade de processos e 

produtos.  

Para essa nova proposta de reforma administrativa do Estado, Chauí (2003) explica 

que: 

No caso das universidades públicas federais, passam a ser concebidas como serviços 

ou bem público não exclusivos do Estado. Ou seja, a universidade, de instituição 

social que cria, inventa, produz, transforma e socializa conhecimentos de forma 

autônoma em relação a governos e/ou credos religiosos, deve ser transformada em 

organização social, reprodutora de conhecimentos e prestadora de serviços, 

lançando-se ao mercado competitivo, subordinando sua produção acadêmica às 

demandas e necessidades do capital e do mercado, impostas pelos agentes 

financiadores. 

 

O governo brasileiro adotou o paradigma da administração gerencial de resultados em 

sua reforma. Assim, vem estabelecendo para as universidades públicas federais, os contratos 

de gestão; formalizados por meio dos Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI), nos 

quais exige o cumprimento de metas e índices de produtividade para que possam fazer jus às 

verbas necessárias à sua manutenção. Por outro lado, o governo tem promovido uma série de 

cortes orçamentários, reduzindo os aportes financeiros necessários à manutenção das 

atividades-fim dessas instituições. Como resultado dessa política, baseada em ajuste fiscal e 

cortes nos gastos sociais, as universidades têm sido induzidas à captação de recursos no 

mercado (CHAVES, 2009). 

 O Serviço Público nas Universidades Públicas apresenta muitas das características da 

burocracia, pois é organizado por normas escritas, têm seus cargos estabelecidos segundo o 

princípio hierárquico, e são dispostos de canais formais de comunicação e de impessoalidade 

nas suas inter-relações. Como Instituição burocrática, apresenta uma divisão sistemática de 

trabalho, na qual as atribuições de cada participante são estabelecidas com base em padrões e  

procedimentos técnicos (CHAVES, 2009). 

As mudanças pela Reforma do Estado e o Gerencialismo afetaram o serviço público na 

maneira como o servidor se comporta na sociedade. Bresser Pereira (1998) justifica a 
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necessidade da reforma do serviço público e explica que na administração burocrática este 

servidor se acostumou com as rotinas e tende manter uma postura ineficiente no trabalho pela 

garantia da lei e estabilidade no emprego. Assim, a modernização da administração pública 

buscou mudar este paradigma, inserindo eficiência e eficácia na prestação de serviços e 

proporcionando servidores mais bem preparados. 

Para Denhardt (2012), o novo serviço público deve promover a dignidade e o valor do 

novo serviço público, como também reafirmar os valores da democracia, da cidadania e do 

interesse público enquanto valores proeminentes da administração pública. A nova gestão 

pública, para o autor, deve conter princípios-chave para o novo serviço público:  

- os servidores públicos não respondem meramente demandas de consumidores, mas 

se concentram na construção de relação de confiança e na colaboração com e entre cidadãos;  

- os administradores públicos têm que contribuir para construção de uma noção 

coletiva, compartilhada, do interesse público;  

- o interesse público é mais bem servido por cidadãos e servidores públicos que estão 

comprometidos em fazer contribuições significativas para a sociedade do que por gestores 

empreendedores que atuam como se o dinheiro fosse próprio;  

- as políticas e os programas que atendem às necessidades públicas podem ser 

logrados da maneira mais efetiva e responsável mediante esforços coletivos e processos de 

colaboração;  

- os servidores públicos não devem dar atenção apenas ao mercado, eles devem dar 

atenção, igualmente, a constituições e estatutos legais, a valores comunitários, a normas 

políticas, a padrões profissionais e a interesses dos cidadãos;  

- as organizações públicas e as redes de que participam tem mais chance de ser bem-

sucedido ao longo prazo, se operarem por meio de processos de colaboração e liderança 

compartilhada que tenham por base o respeito a todas as pessoas.  

Nesta nova concepção do serviço público, a visão de Denhardt (2012, p. 268) baseia-

se no fato de que a nova gestão pública, que dominou o pensamento e a ação no campo da 

administração pública, fundamenta-se na ideia de que a melhor maneira de compreender o 

comportamento humano é admitir que o governo e os outros atores tomassem decisões e 

empreendam ações com base no autointeresse. O papel do governo é liberar as forças de 

mercado de modo a facilitar a decisão individual e obter eficiência. Os cidadãos são vistos 

como consumidores e os problemas são tratados com o uso de incentivos. Desta forma espere-

se que os servidores públicos sejam empreendedores de risco que realizam os melhores 

negócios e reduzem custos. 
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2.1.2 O Novo contexto dos Servidores Públicos 

Pela definição de Meireles (1997), 

Agentes públicos são todas as pessoas físicas incumbidas; definitiva ou 

transitoriamente do exercício de alguma função estatal. Os agentes normalmente 

desempenham funções do órgão distribuídas entre os cargos de que são titulares, 

mas excepcionalmente podem exercer funções sem cargo. 

 

Na compreensão de Bergue (2007), os Agentes públicos foram assim denominados 

como recursos humanos no setor público. São pessoas que prestam serviços ao Estado e às 

pessoas jurídicas da administração pública indireta (autarquias, fundações, empresas públicas 

e sociedade de economia mista). 

No entendimento estrito ou estatutário, servidor público é todo agente público que é 

titulado a cargo público efetivo ou em comissão, com regime estatutário, integrante da 

Administração direta, que pode adquirir estabilidade e está sujeito a regime peculiar de 

previdência social. (MEIRELES, 2015). 

Na definição do papel do servidor público, Marques (2014, p. 32) explica que:  

 

O servidor público é o trabalhador do Estado brasileiro, seja no poder executivo, 

legislativo ou judiciário, ou na esfera federal, estadual ou municipal. A sociedade, ao 

eleger seus representantes, contribui para a definição dos rumos de ação em cada 

área de cada esfera de governo. Os dirigentes eleitos, por sua vez, orientam o 

funcionamento da administração pública. E o funcionamento da administração 

pública é operado pelos servidores públicos. São essas pessoas que, atuando na 

prestação direita de serviços ao cidadão brasileiro, terminam por ser a imagem ou 

representação do Estado. 

 

Marques (2015) frisa que, por longo tempo, prevaleceu a visão de que o servidor 

público era uma categoria subordinada à autoridade do Estado, sem qualquer comparação com 

os trabalhadores do setor privado. O servidor público, dentro dessa visão, é o responsável por 

preparar, programar e executar as políticas governamentais. As organizações públicas, por sua 

vez, eram estruturadas para favorecer determinadas posturas e comportamentos desses 

servidores, estabelecendo-se universalismo de procedimentos, uma organização hierárquica e 

formal, com perspectivas de carreira claras e fixas, estabilidade no emprego, jornada de 

trabalho integral, princípio de senioridade na promoção dentro da carreira, sistemas de pensão 

vantajosos e sistemas de remuneração rígidos.  

Nesse contexto, Marques (2015) explica que essa forma de organização acabou por 

produzir distorções profundas na forma como a sociedade enxergava os servidores. Havia sido 

criado o senso comum de que o trabalho do servidor público era marcado por baixo 

desempenho, pouca dedicação, falta de criatividade e de flexibilidade. No decorrer dos anos, 

criou-se toda uma mitologia — pouco elogiosa, sem dúvida — em torno dessa imagem. Na 



28 

 

 

verdade, em torno da própria administração pública, pois o cidadão comum vincula a imagem 

do servidor à face visível do próprio Estado.  

 
Um dos desafios do Estado na atualidade é superar essa visão ainda presente no 

imaginário popular e direcioná-la para as verdadeiras qualidades e valores do 

servidor público. Atualmente, a administração pública brasileira se esforça na 

direção da profissionalização e modernização. O objetivo desse esforço é melhorar a 

gestão e, consequentemente, prestar melhores serviços à sociedade. Há um empenho 

geral para regulamentação de carreiras, renovação dos quadros e profissionalização, 

o qual pode ser percebido em âmbito federal, estadual e municipal. Todas essas 

iniciativas podem ajudar a melhorar a imagem do serviço público e autoestima dos 

que nele trabalham. A expectativa é de que, em decorrência, os estereótipos 

negativos tornem-se gradualmente coisa do passado (MARQUES, 2015). 

  

De acordo com a Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime 

jurídico dos servidores públicos civis da União, Autarquias e das Fundações Públicas; no seu 

artigo 3º, conceitua o cargo público como o conjunto de atribuições e responsabilidades 

previstas na estrutura organizacional que devem ser atribuídas a um servidor. Os servidores 

das Universidades Públicas Federais são denominados de Técnico-administrativos ocupantes 

de cargo público. Cumpre compreender a legalidade da relação jurídica com a Administração 

pública, seus deveres e proibições, sua lotação e atribuições organizacionais. 

 Os técnico-administrativos das Instituições Federais de Ensino são servidores 

estatutários, ocupantes de cargos públicos providos por concurso público, nos moldes do 

artigo 37, inciso II, da constituição Federal, e que são regidos por um regime jurídico, 

estabelecido na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, conhecida como o Estatuto do 

Servidor Público, no qual em seus artigos 116 e 117 consta a determinação dos deveres e das 

proibições que o servidor deve seguir. 

 Esses servidores têm sua lotação nas Instituições Federais de Ensino, que são 

organizadas em: Universidades, Centro Federais de Ensino Tecnológico e Institutos Federais 

de Educação que prestam serviços de ensino, pesquisa e extensão. 

 Os técnico-administrativos, conforme a Lei nº 11.091 de 12 de janeiro de 2005, têm 

atribuições de planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao apoio à 

administração do ensino e as tarefas à pesquisa e extensão, assim como executar tarefas 

específicas, utilizando-se de recursos materiais, financeiros e outros de que a Instituição 

disponha a fim de assegurar a eficiência, a eficácia, a produtividade e a efetividade das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão das Instituições Federais de Ensino. 

Bergue (2007, p. 73) explica que o Estado assiste a um novo estágio do contínuo 

processo de redefinição de suas formas e fronteiras de atuação, já que qualquer organização 
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ao passar do tempo sofre constantes processos de adaptação - transformações que o ajustam às 

novas condições impostas pelo ambiente.  

No cenário atual, os diversos setores da sociedade têm passado a exigir do poder 

público, inserções mais eficientes, eficazes e efetivas. As intervenções impostas pelos 

principais atores – Estado e Sociedade - dependem, além do repensar dos seus objetivos 

institucionais, de transformações nos processos de gestão pública com reflexos intensos nas 

estruturas material e humana dos organismos governamentais em todos os aspectos. Para o 

autor, por esse contexto, são exigidas dos seus aparelhos do Estado, uma nova configuração 

em termos de estrutura, processos e desempenho, sendo que este pode ser alcançado, nos 

níveis desejados, somente pela atuação das pessoas - os agentes públicos. 

 

2.2 Gestão de pessoas em organizações públicas 

 

O irlandês Robert Owen (1771-1858), precursor do movimento cooperativista, 

fundador de colônias socialistas na Inglaterra e nos EUA, escreveu, em 1826, um 

discurso aos superintendentes de manufaturas. Nesse texto, ele defendia a ideia de 

que os dirigentes deveriam dar total atenção às pessoas no trabalho – e criticava os 

dirigentes que tratavam bem as máquinas e não davam a devida atenção aos seres 

inteligentes que as tocavam. Ele indicava que as empresas deveriam dar boas 

condições de trabalho, educar para a eficiência, cuidar para que o pessoal tivesse 

acesso a uma boa qualidade de vida, enfim, estabelecer um pacto produtivo em que 

todos teriam muito a lucrar. (XAVIER, 2006, p.8)  

 

Nessa passagem, o autor reporta a importância que o tema já possuía no século XIX no 

tocante à gestão de pessoas. 

Desde então o mundo mudou muito, surgiram as grandes organizações, as grandes 

fábricas mecânicas, as estruturas produtivas sofisticadas, a linha de montagem, o mercado de 

consumo de massa. Depois, surgiram novos processos organizacionais, como as 

reengenharias, o downsizing; a revolução eletrônica e a tecnologia da informação que 

mudaram significativamente a forma das organizações. (XAVIER, 2006) 

Após todas as mudanças conceituais, estruturais; o discurso de Owen, na sua essência, 

continua válido. Por mais que as coisas mudem, a solução para os desafios empresariais ainda 

continua nas mãos das pessoas que trabalham para ela – e esses precisam ter um tratamento 

não só digno, mas também eficiente, para que o trabalho seja realizador e produtivo. 

(XAVIER, 2006) 

 Dutra (2011) diz que, historicamente as pessoas são encaradas pela organização como 

um insumo, ou seja, um recurso a ser administrado. Mesmo depois de ter ocorrido as grandes 

transformações na organização da produção, os conceitos sobre gestão de pessoas e sua 
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transformação em práticas gerenciais tem ainda como principal fio condutor o controle das 

pessoas. Por outro lado, as organizações vêm sofrendo grande pressão do contexto externo, 

que as força a uma revisão na forma de gerir pessoas. Dutra (2011) aponta as principais 

mudanças, como: 

 

 Estruturas e formas de organização do trabalho flexíveis e adaptáveis às contingências 

impostas pelo ambiente, gerando demanda por pessoas em processo de constante 

adaptação; 

 Processos decisórios ágeis e focados nas exigências do mercado por decorrência 

descentralizados e fortemente articulados entre si, necessitando de pessoas 

comprometidas e envolvidas com o negocio e com uma postura autônoma e 

empreendedora; 

 Alto grau de competitividade em padrão em padrão global, necessitando de pessoas 

que se articulem muito bem entre si, formando um time em processo continuo de 

aprimoramento. 

 

Dutra (2011), ainda explica que as alterações nos padrões de valorização 

socioculturais, a velocidade das transformações tecnológicas e do ambiente e às alterações nas 

condições de vida tem afetado profundamente o conjunto de expectativas das pessoas em sua 

relação com as organizações e com seu trabalho. O autor explicita tais como: 

 

 As pessoas estão cada vez mais conscientes de si mesmas e, por consequência, mais 

mobilizadas pela autonomia e liberdade em suas escolhas de carreira e de 

desenvolvimento profissionais; 

 As pessoas estão mais atentas a si mesmas em termos de sua integridade física, 

psíquica e social, que cultivam a cidadania organizacional e exercem maior pressão 

por transparência na relação da empresa com elas e por processos de comunicação 

mais eficientes; 

 As pessoas tem tido expectativa de vida maior, ampliando seu tempo de vida ativa; 

como decorrência, existe maior exigência de condições concretas para o continuo 

desenvolvimento; 
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 As pessoas que demandam oportunidades e desafios profissionais e pessoais e 

continua atualização e ganho de competências como condição para a manutenção da 

competitividade profissional.  

 

Esse quadro, na compreensão de Dutra (2011), tem gerado uma grande pressão por 

novas formas de considerar a gestão de pessoas por parte das organizações. Dentre essas 

novas formas, o autor destaca as seguintes premissas: 

 

 O desenvolvimento da organização está diretamente relacionado à sua capacidade em 

desenvolver pessoas e ser desenvolvida por pessoas, originando dessa premissa uma 

serie de reflexões teóricas e conceituais acerca da aprendizagem da organização e das 

pessoas e como elas estão inter-relacionadas.  

 O desenvolvimento das pessoas deve estar centrado nas próprias pessoas, ou seja, o 

desenvolvimento é efetuado respeitando-se sua individualidade; 

 

A gestão de pessoas deve ser integrada, e o conjunto de políticas e práticas que a 

formam deve, a um só tempo, atender aos interesses e expectativas da organização e das 

pessoas. Somente dessa maneira será possível dar sustentação a uma relação produtiva entre 

ambas: 

 

 A gestão de pessoas deve oferecer à empresa visão clara sobre o nível de contribuição 

de cada pessoa e às pessoas, uma visão clara do que a empresa pode oferecer em 

retribuição no tempo; 

 As pessoas compreendidas pelas práticas de gestão da empresa não são apenas as que 

estabelecem um vinculo formal de emprego com a organização, mas todas as que 

mantêm algum tipo de relação com a organização.  

 

Diante desse estudo, Dutra (2011) define a gestão de pessoas como: “Um conjunto de 

políticas e práticas que permitem a conciliação de expectativas entre a organização e as 

pessoas para que ambas possam realizá-las ao longo tempo.” 

Na definição de Draft (2010), a administração de recursos humanos desempenha uma 

função chave em encontrar e desenvolver as pessoas da organização que contribuem e afetam 

diretamente o sucesso da organização. Em síntese, refere-se a sistemas formais em uma 
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organização para assegurar o uso eficaz e eficiente do talento humano para alcançar as metas 

organizacionais. Atividades de atrair, desenvolver e manter a força de trabalho eficaz. 

 Já faz algum tempo que a área de Recursos Humanos passou de um simples 

departamento de pessoal para um agente de transformações na organização, provocando 

mudanças e oferecendo sustentação na implementação das mesmas. A organização que opta 

pela vanguarda em gestão de pessoas certamente obterá resultados benéficos a sua saúde 

organizacional, aumentando a produtividade, garantindo a sobrevivência do negócio e 

propiciando satisfação aos empregados. (CLARO; NICKEL, 2002, p.17) 

Os cenários altamente competitivos e em constantes mudanças têm exigido da gestão 

de pessoas novas maneiras de pensar e desenvolver estratégias. A gestão de pessoas tem o 

papel de desenvolver as pessoas de forma que elas possam desempenhar o seu papel de 

maneira satisfatória, para tanto se torna necessário que haja planejamento, para realização e 

coordenação dos talentos dentro da empresa. Alguns fatores são essenciais, como a qualidade 

de vida, segurança, ambiente de trabalho, cultura organizacional, entre outros. (Xavier, 2006) 

Com base no novo modelo de Administração de Recursos Humanos, cuja 

denominação foi alterada para Gestão de Pessoas, temos nos estudos que conceituam o 

seguinte pensamento, 

 
A gestão de pessoas é uma área muito sensível à mentalidade que predomina nas 

organizações. Ela é contigencial e situacional, pois depende de vários aspectos, 

como a cultura que existe em cada organização, a estrutura organizacional adotada 

as características do contexto ambiental, o negócio da organização, a tecnologia 

utilizada, os processos internos e uma infinidade de outras variáveis importantes. 

(CHIAVENATO, 2004, p.6)  

 

Para sinergia de uma organização, é vital o bom relacionamento entre os indivíduos. 

Para qualquer gestor o grande desafio é lidar com as pessoas. Sabe-se da importância dos 

colaboradores dentro da organização. (XAVIER, 2006). 

Nesse contexto, França (2014) aborda que a gestão de pessoas deve ocorrer a partir da 

visão integrada das pessoas e de questões fundamentais como: expectativas sobre as relações 

de trabalho, o contrato psicológico entre o que a pessoa quer da organização e o que esta quer 

de seu pessoal, perfis e tipos de personalidade, grupos, equipes, liderança, processos de 

cooperação, competição, apatia, cultura organizacional, valores, questões éticas, entre outros 

aspectos ligados à vida social. 

 Sabe-se que o planejamento é de vital importância para o sucesso da organização, 

principalmente quando esta for pública. Então, conforme Bergue (2007, p. 97), o 

planejamento estratégico de recursos humanos deve ser parte integrante do planejamento 
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estratégico da organização, devendo nele constar: valores institucionais relativos à gestão de 

pessoas; cenário atual e futuro de atuação do órgão, ou ente público; e diretrizes gerais das 

políticas de dimensionamento das necessidades de pessoas, treinamento e desenvolvimento, 

remuneração e incentivos, atuação e integração social. 

 Hoje, no plano governamental, a integração da gestão está estrategicamente orientada 

em pessoas junto com o plano global de longo prazo articulado entre as ações de diversas 

áreas de inserção do Poder Público – saúde, educação, obras, administração, entre outras. 

Desta forma, essa ação de planejamento deve associar-se a instrumentos de gestão e à Lei 

Orçamentária Anual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e ao Plano Plurianual, com o 

propósito de integrar a gestão de pessoas com os objetivos globais e setoriais definidos pelo 

ente ou órgão, especialmente na definição de programas (administrativos e finalísticos) e as 

correspondentes metas de gestão (BERGUE, 2007)  

 Nesses termos, Bergue (2007, p. 96), conclui que o planejamento estratégico de 

recursos humanos no setor público é: 

 
Aquele desenvolvido segundo um horizonte de longo prazo, contendo 

macroobjetivos organizacionais relacionados à gestão de pessoas, incluindo os 

reflexos nessa área, advindos de cenários futuros projetados pelos demais segmentos 

funcionais da administração; concebido com o intuito de transcender governos ou 

gestões, e focalizado em ações de desenvolvimento da estrutura de capital existente 

no serviço público, com vistas à sua forma de inserção nos modelos futuros de 

produção e serviços públicos. 

  

No conceito de Dutra (2011), o processo da área de gestão de pessoas é um conjunto 

de políticas e práticas organizacionais que dão suporte, e que servem de base na sustentação 

do equilíbrio da relação entre organização e pessoas.  

A gestão de pessoas consiste na função administrativa devotada a convergir os 

objetivos das pessoas a um objetivo comum, criando sinergia, através dos processos que a 

compõem. 

Os processos da área de gestão de pessoas aplicados ao setor privado e referenciados 

em vasta bibliografia especializada, pode a partir desse modelo, de forma análoga, estruturar o 

conjunto de processos, com as devidas adaptações e peculiaridades, serem relacionados à 

gestão de pessoas no setor público. (BERGUE, 2007)  

Partindo desse contexto, vimos na literatura os processos em gestão de pessoas que 

Chiavenato (2004) define como um conjunto integrado de processos dinâmicos e interativos e 

os apresentam assim: 

 



34 

 

 

Figura 1 - Processos de Gestão de Pessoas 

 

Fonte: CHIAVENATO, 2014, p. 14. (Adaptado pelo autor) 

 

 

1. Processos de Agregar Pessoas: são os processos utilizados para incluir novas pessoas 

na organização. Podem ser denominados processos de provisão ou de suprimento de pessoas. 

Constituem no processo de recrutamento e seleção de pessoas. 

  França (2014) explica que o processo de recrutamento e seleção fazem parte da rotina 

de preenchimento de uma vaga em aberto, nos procedimentos de admissão de pessoal. São 

processos que devem estar ligados à estratégia de negócios da organização. Se o cenário é de 

mudanças ou renovações, a organização deverá buscar e atrair pessoas com esse potencial. 

Nesse processo, Snell e Bollander (2009) coloca que o processo de recrutamento deve 

localizar indivíduos em potencial que possam trabalhar para a organização e encorajá-los a se 

candidatar a vagas na organização. Além disso, explica que em conjunto com o processo de 

recrutamento, a seleção é o processo de escolha de indivíduos com qualificações relevantes 

para preencher as vagas abertas existentes ou planejadas. Este processo se destina reduzir o 

número da escolha entre indivíduos com qualificações que atendam a requisitos do cargo e às 

necessidades da organização. 

O processo de agregar pessoas no setor público para Bergue (2007) envolve de forma 

básica, as ações da administração orientadas para prover (pessoas necessárias) ao aparelho 
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administrativo. Tal processo inicia com a identificação de necessidades na fase de 

planejamento, conforme preceitua o art. 169 da Constituição da República: 

 
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei 

complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).§ 1º A 

concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, 

empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou 

contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração 

direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só 

poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 

19, de 1998) 

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de 

despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998)  

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas 

as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 
 

O suprimento de pessoas no serviço público observa um processo devidamente 

planejado, quando as demandas são previstas e incluídas a lei de diretrizes orçamentárias com 

vistas a sua consecução no exercício seguinte. 

O processo de suprimento de pessoas nas organizações públicas envolve quatro fases 

(atividades) bem definidas. São orientados segundo princípios gerais de gestão pública 

previstos na Constituição da República. 
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Figura 2 - Macroprocesso de Suprimento 

  

Fonte: BERGUE, 2007 (Adaptado pelo autor) 

 

Neste processo, Bergue (2007) entende que o processo de alocação de pessoas se 

insere nesse contexto, pois se inicia no planejamento da necessidade de servidores, indicadas 

pela vacância do cargo, e com a entrada do servidor em exercício, com início no estágio 

probatório (fase do processo admissional subsequente a posse), alcançando as ações 

destinadas ao treinamento inicial e à adaptação do indivíduo no ambiente de trabalho. 

 Bergue (2007) explica que o Recrutamento de pessoas no setor público constitui o 

chamamento de candidatos interessados, aptos e disponíveis para o suprimento da necessidade 

existente. Na administração pública esse ato envolve uma sucessão de atos administrativos 

complexos que devem ser realizados conforme os ditames constitucionais e legais aplicáveis. 

As fases do Recrutamento no processo de suprimento se iniciam pela identificação da 

efetiva necessidade que após análise da estrutura e considerando as possibilidades de 

realocação de pessoas, redesenho de processos operacionais e administrativos, programar 

tecnologias alternativas, entre outros, com o propósito principal de garantir que a admissão 

seja indispensável. 

Necessidade Recrutamento Seleção Admissão 

Nomeação 

Posse 

Concurso Público 

Exercício 

Estagio Probatório 
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A segunda fase é a análise da existência legal de vaga, que envolve a verificação da 

disponibilidade de vaga prevista em lei - análise do demonstrativo de provimento e vacância 

de cargos, empregos e funções. 

A terceira fase é a elaboração e publicação do edital de abertura do concurso - são 

examinadas as exigências legais para investidura, conforme preceitos legais e manuais 

administrativos, e cotejados com as efetivas demandas de serviço - características atuais 

inerentes ao desempenho das atribuições do cargo. 

A quarta fase é das inscrições – processo que recolhem todas as inscrições dos 

candidatos que se interessam em participar pelo processo seletivo. 

A fase de Homologação das inscrições constitui a etapa final do processo de 

recrutamento de pessoal.  

 A Seleção de pessoas para Bergue (2007) é a etapa subsequente à de Recrutamento. 

Essa etapa no setor público procede conforme preceitos legais e atos administrativos 

destinados avaliar os candidatos conforme critérios previamente estabelecidos e ordená-los 

segundo o desempenho individual. Visa, pois, identificar dentre os pretendentes àqueles mais 

aptos ao exercício do cargo. Em síntese, esta fase tem por fim alcançar a situação de máxima 

adequação e eficiência do indivíduo em relação ao cargo. Entende-se que identifica e ordena, 

entre os candidatos aptos e interessados, colhidos na fase de recrutamento, aqueles melhor 

qualificados para o desempenho do cargo. Na administração pública, o instrumento 

fundamental de Seleção é o concurso público, conforme preconiza o art. 37, inciso I, II da 

Constituição da República: 

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998);  

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma 

da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998);  

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).  

 

Após executado todo processo de Seleção descrito no edital do concurso público, o 

produto final é a ordem classificatória de candidatos aprovados contida no edital de 

homologação do resultado final do concurso. O candidato será encaminhado para o processo 

admissional, este processo tem preceitos legais pela Constituição da República, pela lei 
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8.112/1990 - o estatuto dos servidores, o plano de cargos, e as demais normativas, tais como: 

manuais, resoluções, e outros, que disciplinam a investidura e o exercício dos cargos e 

empregos públicos (BERGUE, 2007). 

O estágio inicial do processo admissional é a Nomeação do candidato. A nomeação 

caracteriza-se pela convocação formal do candidato para assunção de cargo público. A fase de 

nomeação deve se observar os seguintes aspectos críticos: 

a. Rigorosa observância à ordem classificatória do certame; 

b. Publicação do ato de nomeação ou a convocação direta e formal, com aposição 

de ciência por parte do interessado, preferencialmente ambos, sendo que os 

casos de desistência devem ser previamente formalizados mediante termo 

próprio e arquivados com a documentação afeta ao processo de recrutamento e 

seleção; 

c. A constatação de pleno atendimento às exigências legais para investidura no 

cargo. Entendem-se pelo exame médico, documentos comprobatórios, e outros 

assinalados no edital do concurso. 

 

O estágio seguinte do processo admissional é a Posse, que é entendida como a 

aceitação formal do cargo por parte do candidato nomeado que preencheu todos os requisitos 

legais para a investidura. Formalizado através do termo de posse.  

Sobrevém à fase da posse - o Exercício. Caracteriza-se pela efetiva entrada do servidor 

em atividade. Nesse momento, inicia-se o efetivo desempenho das atribuições do cargo - 

Estágio probatório, com o consequente cômputo de tempo de serviço para todos os fins. 

 

Figura 3 - Cronograma de suprimento de pessoal 

CRONOGRAMA – SUPRIMENTO DE PESSOAL 
TEMPO CONSIDERADO = MÊS      

FASES 
PERÍODO 

MESES 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 

J F M  A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A 
1. NECESSIDADE DE 

PESSOAL 
6 a 12                             

2. RECRUTAMENTO 2 a 6                             
3. SELEÇÃO 6                             
4. NOMEAÇÃO 1 A 2                             
5. POSSE 1                             
6. EXERCÍCIO DO 

CARGO 

ATÉ 15 

DIAS 
                             

TEMPO TOTAL (EM 

MEDIA) 
18 a 28 MESES 

Fonte: MPOG/assuntos/concursos  
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Esse cronograma, Figura 3, é uma ilustração conforme os preceitos legais que regem o 

tema. Foi construído pela interpretação do autor com base na Constituição Federal, na Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990 que rege o Regime Jurídico dos servidores públicos; o 

Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, que dispõe, dentre outros temas, sobre normas 

gerais relativas a concursos públicos; a Portaria MP nº 450, de 6 de novembro de 2002, do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; o  Artigo 4º do Decreto nº 6.944/2009 e 

instruções normativas da Secretaria de Gestão Pública (Segep) e o Artigo 49 da Lei 9.784, de 

1999.  

O  Decreto nº 7.311, de 12 de janeiro de 2010 trata da ampliação do Quadro de 

Referência de Servidores Técnico-Administrativos (QRSTA) dos Institutos Federais e das 

Universidades Federais e instituído pelo Decreto 7.232, de 19 de julho de 2010. Dessa forma, 

cabe ao Ministério da Educação realizar o controle e a distribuição de códigos de vagas por 

perfil/especialidade a cada instituição, possibilitando aos Institutos e Universidades Federais 

administrar os cargos de Técnicos Administrativos em Educação, e de maneira autônoma, 

permitir a reposição automática, a qualquer momento, mediante concurso público, sem a 

necessidade de autorização específica dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão 

e da Educação. 

Porém, precisa o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG publicar 

no Diário Oficial da União, na forma da Lei Orçamentária Anual (LOA) de cada ano, a 

autorização do orçamento prevendo as despesas de pessoal e encargos sociais, devendo incluir 

as despesas com novas nomeações de candidatos aprovados em concursos públicos. 

 

2. Processos de Aplicar Pessoas: são os processos utilizados para desenhar as atividades 

que as pessoas irão realizar na organização, orientar e acompanhar seu desempenho. Constitui 

no desenho organizacional e desenho de cargos, análise e descrição de cargos, orientação das 

pessoas e avaliação do desempenho. 

O desenho organizacional pode ser definido como a configuração resultante de três 

elementos básicos: a estrutura, os processos e as pessoas. Em razão de constantes mudanças 

que afetam suas variáveis internas e externas, as organizações públicas precisam refletir e 

reavaliar suas estruturas e seus processos de produção de bens e serviços públicos, 

adequando-os aos novos padrões quantitativos e qualitativos de exigência indicados pelos 

usuários (BERGUE, 2007). 

Segundo Chiavenato (2004) é a partir do desenho de cargos que se obtém a 

especificação do conteúdo do cargo, dos métodos e formas de trabalho e das relações com 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6944.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7311.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7232.htm
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outros cargos na organização, contemplando, desta forma, os requisitos tecnológicos, sociais, 

pessoais e organizacionais do cargo. O autor ainda coloca que o desenho de cargos é uma 

forma de projeção dos cargos individuais e sua combinação com suas unidades, 

departamentos e organizações. 

O desenho de cargos para Snell e Bohlander (2011) deve contemplar tanto atividades 

(deveres e responsabilidades inerentes ao trabalho) que vão contribuir para os objetivos da 

empresa quanto para a satisfação dos funcionários. 

Segundo Snell e Bohlander (2011), o desenho de cargos é descrito através de métodos 

a partir da discussão dos requisitos de um cargo e suas atividades e deveres relacionados, 

apresentado de forma explícita como referência a quem possa interessar. Os autores também 

destacam que o desenho de cargos é descrito através de métodos a partir da discussão dos 

requisitos de um cargo e suas atividades e deveres relacionados, apresentado de forma 

explícita como referência a quem possa interessar. 

Desta forma, em organizações tradicionais, que se pautam pelo modelo funcionalista 

(BURREL; MORGAN, 1980); o desenho de cargos mostra-se fundamental na orientação das 

pessoas na organização, estabelecendo suas atividades, responsabilidades e relações, bem 

como as competências necessárias para o desempenho do cargo. 

Para Bergue (2007), o setor público tem esse processo como de acompanhamento de 

pessoas, entende-se no desempenho das pessoas na organização que é alcançado a partir de 

um processo complexo que envolve a definição de parâmetros referenciais e metas de 

desempenho globais, setoriais e individuais. 

O art. 141 da Lei nº. 11.784/2008 define a avaliação de desempenho como o 

monitoramento sistemático e contínuo da atuação individual do servidor e institucional dos 

órgãos e das entidades que compõem o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal 

(SIPEC), tendo como referência suas metas globais e intermediárias. 

Segundo a Lei nº 11.784/2008, a avaliação de desempenho tem como objetivo 

promover a melhoria da qualificação dos serviços públicos e subsidiar a política de gestão de 

pessoas, principalmente quanto à capacitação, desenvolvimento no cargo ou na carreira, 

remuneração e movimentação de pessoal (incisos I e II do caput do art. 140).  

Marques (2015) aborda alguns objetivos específicos na avaliação de desempenho: 

• Alinhar os processos de trabalho com a missão e com os objetivos estratégicos da 

instituição, buscando vincular a atuação do servidor e das equipes com o alcance das metas 

institucionais. 
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• Subsidiar o desenvolvimento de programas de capacitação, por meio da identificação das 

necessidades de aprendizagem e do incentivo ao aperfeiçoamento profissional, visando a 

ampliar a qualificação dos servidores. 

• Dar apoio ao processo de revisão do planejamento estratégico. 

• Identificar necessidades de adequação funcional relacionadas a problemas de adaptação ao 

cargo, à função ou à instituição. 

• Democratizar o ambiente de trabalho, estabelecendo um diálogo contínuo com servidores e 

equipes a respeito dos resultados desejados pela instituição, pelos cidadãos, e pela sociedade; 

acompanhando a superação dos desafios propostos e articulando consensualmente as 

correções de rumo necessárias. 

• Analisar os processos de trabalho e diagnosticar melhorias visando a proporcionar insumos 

para o desenvolvimento organizacional e para o aperfeiçoamento da prestação dos serviços 

públicos. 

 

Marques (2015) ainda explica que o processo de avaliação de desempenho atua como 

elemento integrador das práticas de gestão de pessoas, uma vez que seus resultados podem ser 

utilizados para a melhoria dos diversos subsistemas de gestão de pessoas, tais como: fomentar 

o redesenho de programas de capacitação; aferir pontuação para efeito de pagamento de 

gratificação de desempenho; referenciar a política de promoção e progressão no cargo ou 

carreira; identificar demandas de melhoria de processos, fluxos e condições de trabalho, entre 

outros. 

 

Figura 4 - Avaliação de Desempenho 

   

Fonte: Marques, 2015 
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3. Processos de Recompensar Pessoas: são os processos utilizados para incentivar as 

pessoas e satisfazer suas necessidades individuais mais elevadas. Constituem em 

recompensas, remuneração e benefícios e serviços sociais. 

Treff (2016) explica que o sistema funcional de remuneração tem como principal 

objetivo sistematizar e formalizar a estrutura de recompensas da empresa, a fim de estabelecer 

equilíbrio interno e externo da organização. E ainda tem os seguintes objetivos: 

• manter a equidade dos salários; 

• atrair e manter talentos; 

• recompensar o desempenho; 

• vincular o futuro desempenho das pessoas às metas organizacionais; 

• estimular o comportamento para a realização de metas/objetivo. 

 

No setor público, Bergue (2007) explica que o processo de remuneração envolve a 

contraprestação da instituição pública em relação ao servidor pelos serviços prestados, 

envolve desde a definição de políticas de remuneração, que se entende como: vencimento, 

indenizações, gratificações, adicionais e auxílios; até a fixação de mecanismos de aferição 

de desempenho e resultados para fins de liquidação da despesa (registros de frequência, 

produtividade e outros).  

Para Marques (2015) no setor público, o tempo de serviço tem sido o principal 

diferencial para que um colaborador tenha maior ou menor remuneração. Sua trajetória 

também está atrelada a esta realidade, não ocorrendo grandes mudanças quanto à qualificação, 

conhecimentos compartilhados ou produção de conhecimento. 

 

4. Processos de Desenvolver Pessoas: são os processos utilizados para capacitar e 

incrementar o desenvolvimento profissional e pessoal. Constituem em treinamento e 

desenvolvimento das pessoas, programas de mudanças e desenvolvimento de carreiras e 

programas de comunicação e consonância. 

Nesse processo, Bergue (2007) caracteriza como processo de transformação de 

pessoas que tem como produto a promoção do treinamento especializado e o desenvolvimento 

das pessoas. Trata-se de um processo complexo que envolve desde o diagnostico situacional, 

como pela identificação de potencialidades pessoais e necessidades institucionais, até a 

formulação de programas de treinamento e desenvolvimento.  

Na visão de Marques (2015) sobre Desenvolvimento e Treinamento, o ser humano 

possui a necessidade de desenvolver suas habilidades e conhecimentos ininterruptamente para 
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que se sinta motivado. O desenvolvimento vem ao encontro das expectativas das organizações 

e da busca constante de aperfeiçoamento por parte das pessoas. Dentro desta etapa 

fundamental, as empresas públicas ou privadas têm a necessidade de disponibilizar aos seus 

colaboradores maneiras de aperfeiçoamento de suas habilidades, visando à melhoria dos 

processos, acúmulo de aprendizado e estímulo às pessoas para que compartilhem os 

conhecimentos adquiridos. 

  

5. Processos de Manter Pessoas: são os processos utilizados para criar condições 

ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades das pessoas. Constituem 

administração da disciplina, higiene, segurança e qualidade de vida e manutenção de relações 

sindicais. 

Marques (2015) constatou que o conceito de Qualidade vida no trabalho - QVT na 

Administração Pública se caracteriza pela: a) ausência propriamente dita de uma definição; e 

(b) uma incipiente difusão entre os servidores. No estudo foi verificado que há os seguintes 

eixos-temáticos: (a) diagnóstico incipiente da necessidade de QVT no órgão; (b) metas 

imprecisas, centradas na melhoria do desempenho dos servidores; e (c) abordagem 

metodológica indefinida. 

Constatou-se, de fato, a ausência predominante de uma política institucional 

claramente definida para conduzir as atividades de QVT nos órgãos públicos. O diagnóstico 

do que precisa ser feito em QVT se caracteriza majoritariamente por “entrevistas” com 

chefias e consultas informais a poucos servidores. No cotidiano das organizações públicas, 

ações momentâneas, tópicas e pontuais, são largamente implementadas sem uma abordagem 

metodológica rigorosa, sistemática e pertinente para o conjunto de atividades realizadas. 

As organizações privadas têm no processo de manter pessoas suas ferramentas mais 

aguçadas e eficientes que no setor público. A negligência de formalizar uma política e praticas 

no campo de higiene e segurança e ações na qualidade de vida do servidor público têm 

provocado sérias discussões. (MARQUES, 2015)  

 

6. Processos de Monitorar Pessoas: são os processos utilizados para acompanhar e 

controlar as atividades das pessoas e verificar resultados. Constituem no banco de dados e 

sistemas de informações gerenciais. 

Na analogia de Bergue (2007), este processo consiste na composição de bancos de 

candidatos potencialmente capazes de assumir cargos públicos. Tem o propósito de absorver 

ou minimizar os impactos decorrentes da saída de servidores (demissão, exoneração, 
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aposentadoria, falecimento, posse em outro cargo inacumulável, promoção e readaptação). O 

preenchimento do cargo público que esteja vago pela saída de servidores se dará pela 

convocação do candidato, respeitando a ordem classificatória de candidatos aprovados contida 

no edital de homologação do resultado final do concurso público e que esteja no período de 

validade, conforme preconiza o art. 37, inciso III, IV da Constituição da República:  

 

 

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma 

vez, por igual período;  

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele 

aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com 

prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira; 
 

As universidades, principalmente as federais, por serem dependentes de um governo 

central, onde os sistemas são centralizadores, desenvolvem subsistemas de informação em que 

muitas vezes não são compatíveis com os sistemas maiores. Pesquisas comprovam que nas 

universidades, dentro de suas diversas funções, as informações estão fragmentadas, 

necessitando, portanto, de sistemas de informações gerenciais adequados as suas 

especificidades (BERNARDE; ABREU, 2004). 

O Ministério do Planejamento lançou em 2015, o Sistema de Gestão de Pessoas do 

Governo Federal - SIGEPE desenvolvido em substituição ao Sistema Integrado de 

Administração de Recursos Humanos, o SIAPE, com o objetivo de subsidiar, por meio dos 

recursos de Tecnologia da Informação, as políticas de gestão de pessoas e as operações de 

recursos humanos do Governo Federal. (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2015). 

A gestão de pessoas na área pública para Marques (2015) tem como desafio 

proporcionar à organização pessoas com características superiores e experientes, bem 

capacitadas, motivadas e leais, contribuindo com uma cultura de alto desempenho, além de se 

manter austero e atuar disciplinadamente conforme as diretrizes definidas. 

Marques (2015) declara que a gestão de pessoas na administração pública necessita de 

modernização de procedimentos e atitudes, sem isso, as tentativas de alcançar o efetivo 

atendimento ao cidadão ficarão comprometidas. Apesar de as empresas públicas e privadas 

serem diferentes em alguns aspectos, sabe-se que possuem situações, se não iguais, parecidas, 

principalmente na área de recursos humanos. Em ambas são necessárias pessoas qualificadas 

e capacitadas, pois são essas pessoas que colaboram com o sucesso das organizações. 

Gerir pessoas significa conhecer tanto processos operacionais e estratégicos quanto 

pessoais, pois a maior dificuldade na gestão de pessoas é a falta de qualificação dos 

profissionais, além dos baixos investimentos em capacitação (MARQUES, 2015). 
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Nesse sentido Dutra (2009, p. 38) afirma que: 

 
Na grande maioria dos órgãos públicos brasileiros, a área de RH continua limitada a 

esse papel, ficando conhecida como departamento de pessoal. A inexistência da 

definição de diretrizes gerais para as políticas de recursos humanos aliada à falta de 

informação faz com que a área de RH no setor público continue a possuir uma 

imagem burocrática, associada à ineficiência. De modo geral acaba sendo uma 

gestão de problemas, emergencialista, que trabalha para “apagar incêndios” 

constantemente, priorizando tarefas rotineiras e emergenciais, onde atividades como 

definição de políticas para contratar, capacitar e remunerar ficam em segundo plano. 

 

Percebe-se que a gestão de pessoas no setor público se encontra no estágio de 

administração de pessoal, exercendo muitas vezes atividades meramente burocráticas, sendo 

necessário evoluir para novos estágios, buscando integração entre a organização, e seus 

servidores. Sabe-se que as políticas de recursos humanos passaram por dificuldades quanto às 

tentativas de planejar, captar, desenvolver e avaliar a organização (MARQUES, 2015, p.21). 

Marques (2015) conclui que o quadro de pessoal das organizações públicas deve ser 

composto de indivíduos que possuam conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para a 

prestação dos serviços públicos. Os profissionais de recursos humanos exercem papel 

fundamental na organização, devendo utilizar meios adequados para a locação das pessoas, 

bem como a identificação de capacitação, aperfeiçoamento e treinamento dos servidores. 

 

2.2.1 As políticas de gestão de pessoas do Ministério da Educação 

 

Nos estudos de Costa (2010), é importante entender a evolução da política de recursos 

humanos a partir de 1960, pois antes deste período, os servidores públicos atuavam 

basicamente prestando serviços de apoio às atividades burocráticas, sem estarem estruturados 

organicamente. Foi nesta década, instituída pela Lei nº 3.780, de 12 julho de 1960, que 

disponibilizou a Classificação de Cargos do Serviço Civil do Poder Executivo, que fora 

implantado a diferenciação de atribuições entre as classes; porém a definição das atribuições 

dos cargos, que passaram a ser organizados em classes, visava mais estabelecer um mínimo 

de padronização das funções públicas do que determinar a trajetória dos funcionários no 

serviço público. 

Na década 1970, até metade da década de 80, o trabalho técnico administrativo ficou 

restrito e somente as atividades-meio, de mero apoio às atividades acadêmicas, e essa 

categoria estava enquadrada no Plano de Classificação de Cargos - PCC, instituído pela Lei nº 

5.645, de 10 de dezembro de 1970, plano que englobava todos os cargos do Serviço Civil da 

União e das Autarquias Federais.  
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Somente em 1987, com a implantação do Plano Único de Classificação e Retribuição 

de Cargos e Emprego – PUCRCE, pela Lei nº 7.596/1987, institui-se pela primeira vez, um 

plano de cargos aos técnico-administrativos próprio das Instituições Federais de Ensino, 

porém, ainda sem articulação com o planejamento e desenvolvimento da organização como 

um todo. 

A Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, ficou conhecida como a “Lei da Isonomia” e 

foi uma grande conquista de lutas daquela década e representava um passo importante no 

sentido da garantia de tratamento isonômico a pessoas que desempenhassem, com níveis 

similares de qualificação e desempenho as mesmas atividades. 

Essa lei estabeleceu que, as universidades e demais instituições de ensino superior, 

estruturadas sob a forma de autarquias ou de fundação pública, além dos Centros Federais de 

Educação Tecnológica e dos estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus, subordinados ou 

vinculados ao Ministério da Educação, teriam um Plano Único de Classificação e Retribuição 

de Cargos e Empregos para o pessoal docente e para os servidores técnico-administrativos. O 

Decreto nº 94.664, de 23 de julho de 1987, ao regulamentar o Plano Único de Classificação e 

Retribuição de Cargos e Emprego – PUCRCE ajustou diversos pontos divergentes nos dois 

regimes jurídicos: o estatutário e o celetista. Muitos direitos passaram a ser contemplados no 

regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 da Constituição Federal de 1988, e 

consubstanciados na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, reconhecendo-se que os 

mesmos já constituíam direitos adquiridos pelos trabalhadores das Instituições Federais de 

Ensino. 

  Na análise de Costa (2010), esses aspectos impulsionou a implantação de três 

instrumentos básicos fundamentais que foram instituídos e aplicados nas Instituições Federais 

de Ensino para dar sustentação ao Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e 

Emprego – PUCRCE: o Programa de Treinamento, as Normas de Concursos Internos e 

Externos e o Manual de Avaliação de Desempenho. 

A partir da conquista do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e 

Emprego – PUCRCE, o movimento dos Técnico-Administrativos sentiu-se motivado a dar 

maiores consequências às lutas em defesa da carreira, apontando a perspectiva para o projeto 

de carreira única. 

Nos anos 90, as políticas públicas foram se intensificando com a introdução e 

realização de novas propostas. E as transformações que atingiram a Administração Pública 

Federal foram se situando num contexto maior de reformas, destinadas ao redesenho do papel 
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do Estado, na perspectiva de torná-lo atuante e presente no enfrentamento dos grandes 

desafios nacionais. (COSTA, 2010) 

A Política de Recursos Humanos na Administração Pública Federal começou a obter 

avanços a partir do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado ocorrido a partir da 

década de 90, onde sinalizou a necessidade que as Instituições Públicas tornassem mais ágeis, 

eficientes, menos hierarquizadas e com forte compromisso do seu corpo de servidores. Nessa 

reforma estavam previstos alguns projetos adicionais, como: a Nova Política de Recursos 

Humanos, a Valorização do Servidor para a Cidadania e o Desenvolvimento de Recursos 

Humanos. Ações voltadas para a organização, estruturação, profissionalização, valorização e 

desenvolvimento de seus servidores. (BRESSER PEREIRA, 1995) 

A partir do ano de 2003, a questão referente às políticas públicas voltadas aos recursos 

humanos passou a ter um merecido cuidado e atenção por parte do Governo Federal, ficando a 

Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão com a 

responsabilidade de formular políticas e diretrizes para a administração de recursos humanos, 

quanto à seguridade social, aos benefícios, às relações de trabalho, às carreiras, à 

remuneração, ao dimensionamento da força de trabalho e à realização de concurso público. 

(COSTA, 2010) 

Costa (2010) sinaliza que as evoluções na política de gestão de pessoas do Ministério 

da Educação, começou com o Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e 

Empregos, instituída pela Lei nº 7.596/1987 e reformulada com o advento do Plano de 

Carreira dos Cargos de Técnico-Administrativos em Educação, instituída pela Lei nº 

11.091/2005. Nesse grande marco, os servidores passaram a ser enquadrados num novo 

modelo de organização e gestão, que teve como princípio institucionalizar processos de 

desenvolvimento, aperfeiçoamento, qualificação e avaliação de desempenho. Mas a profunda 

transformação e consolidação dos processos de mudanças só vieram a acontecer através da 

implantação da Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal (Decreto nº 

5.707/2006), que trouxe um avanço gradual e qualitativo nos processos e produtos de gestão 

de pessoas. (COSTA, 2010) 

Depois dessa longa trajetória, o cenário mudou, e conforme Oliveira (2008), hoje o 

trabalho desses servidores passou a ser bem menos burocrático e mais profissional, obtendo o 

seu devido reconhecimento e valorização. Sua participação organizacional foi aos poucos se 

tornando mais expressiva, se fazendo representantes em órgãos colegiados, podendo 

coordenar pesquisas com a devida qualificação para tal. Podem também exercer funções 
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acadêmicas em projetos e atividades extensionistas, ministrando cursos, quando não 

colaborando diretamente através do ensino em cursos de graduação e pós-graduação. 

Para Oliveira (2008), certamente o movimento sindical organizado, articulando-se e 

opondo-se às diversas instâncias acadêmicas e dos órgãos do governo, bem como os trabalhos 

desenvolvidos através das Políticas de Recursos Humanos, tiveram papel relevante nessa 

mudança do perfil do servidor Técnico-Administrativo. 

Chiavenato (2008) diz que políticas são regras estabelecidas para governar funções e 

assegurar que elas sejam desempenhadas de acordo com os objetivos desejados. Para alcançar 

resultados em diversas áreas e promover o bem-estar da sociedade, os governantes se utilizam 

das políticas públicas, que nesse sentido pode-se entender como sendo um conjunto de ações e 

decisões do governo, voltado para a solução, ou não, de problemas da sociedade. 

No entendimento de Costa (2010), a competitividade de um país está relacionada, 

entre outros fatores, à eficiência de seu setor público. No Brasil, onde a Administração 

Pública sofreu, em anos recentes, um desgaste resultante do baixo investimento em seus 

quadros e da elaboração de diagnósticos equivocados, tornou-se imprescindível a adoção de 

medidas capazes de ampliar a capacidade de governo na gestão de políticas públicas. 

Dessa forma, a Política de Recursos Humanos passou a ser vista como estratégica, 

com adoção de novas práticas de interlocução e participação, procurando trazer mudanças 

consideráveis visando contribuir para que a gestão de pessoal da Administração Pública seja 

mais ágil, eficiente e flexível, fortalecendo as funções de planejamento e de gestão 

administrativa. (COSTA, 2010) 

Conforme Ferreira (2009), em linhas gerais a atuação da Secretaria de Recursos 

Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão frente à Política de Pessoal 

para a Administração Pública Federal, tem sido fundamentada em: 

 Instituir um serviço público profissionalizado, responsável, eficiente, eficaz e 

democrático para construir e desenvolver uma inteligência permanente no estado; 

 Proporcionar aos servidores remuneração justa, observados os paradigmas de 

mercado; 

 Assegurar que o Governo Federal conte com uma força de trabalho qualificada e 

flexível, inclusive para lidar com novas tecnologias; 

 Favorecer o desenvolvimento de um ambiente de inovação e criatividade na 

Administração Pública Federal; 
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 Consolidar o uso de indicadores objetivos de desempenho de servidores, equipes e 

órgãos/entidades; 

 Construir um “Novo Compromisso” dos servidores com o serviço público, baseado em 

um ethos democrático e comprometido com resultados de melhoria dos serviços 

Prestados à sociedade brasileira; 

 Promover o aumento e melhoria da capacidade de gestão e da capacidade operativa do 

Governo Federal, com eficiência e eficácia; 

 Planejar os impactos orçamentários e financeiros no curto, médio e longo prazos 

relacionados aos gastos com pessoal, preservando o equilíbrio fiscal; 

 Reorganizar e simplificar as estruturas remuneratórias com incorporação de 

gratificações; e 

 Redefinir a sistemática de avaliação de desempenho, inserida no planejamento 

estratégico dos órgãos públicos, que norteará apolítica de gestão e trará reflexos na 

composição salarial dos servidores. 

 

Ainda de acordo com Ferreira (2009), além desses fundamentos apresentados, convém 

destacar esses outros aspectos: 

a) A revitalização do quadro de pessoal com a realização de concursos públicos para o 

conjunto de categorias que se encontravam há anos sem provimento de cargos; 

b) A criação do processo de negociação permanente com os sindicatos representativos dos 

servidores públicos; 

c) A definição clara da política de saúde e benefícios do servidor; 

d) A aproximação da Secretaria de Recursos Humanos como órgão central da política de 

pessoas dos órgãos setoriais e seccionais do Sistema de Pessoal Civil – SIPEC; e 

e) A busca pelo aprimoramento de sistemas de informações, que contribuem para a melhoria 

da qualidade dos serviços e da agilidade decisória, além da definição da política nacional de 

capacitação. 

Foi com esse cenário que o Governo Federal através do Decreto nº 5.707, de 23 de 

fevereiro de 2006, regulamentado pela Portaria nº 208, de 25de julho de 2006, do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão, instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoal – PNDP da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 

Trata-se de uma política inovadora na medida em que pretende tornar os servidores 

aptos a formular, implementar e avaliar as políticas públicas. Concebida a partir do tripé 

estratégico da moderna gestão de pessoas – gestão por competências, de democratização das 
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relações de trabalho e qualificação intensiva das equipes de trabalho. É também uma política 

que propõe a melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. 

(FERREIRA, 2009). 

Um dos objetivos dessa nova política é o desenvolvimento permanente das pessoas, 

incluindo a aprendizagem por meio de novos métodos que levem a práticas inéditas na 

Administração pública. Ao buscar a profissionalização do serviço público federal, a Política 

Nacional de Desenvolvimento de Pessoal - PNDP valoriza o servidor com a revisão de 

políticas de seleção, remuneração, avaliação de desempenho e capacitação; conferindo grande 

importância também à capacitação gerencial e à qualificação para ocupação dos cargos de 

Direção e Assessoramento Superior – DAS. (FERREIRA, 2009). 

Além do incentivo às ofertas de cursos para aprimoramento profissional, bem como de 

cursos introdutórios ou de formação, a nova política estimula a inclusão das atividades de 

capacitação entre os requisitos necessários para a promoção funcional do servidor público 

federal. No caso de eventos externos de aprendizagem, prevê prioridade para cursos ofertados 

pelas escolas de governo que passaram a compor o Sistema de Escolas da União, coordenados 

pela Escola Nacional de Administração Pública – ENAP. (FERREIRA, 2009).  

Entretanto, segundo Ferreira (2009), a grande inovação da Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal é a Gestão por Competência. Essa nova abordagem vai além da 

avaliação de uma atribuição formal de um posto de trabalho. Ela incentiva a instituição a 

observar comportamentos requeridos em determinada situação profissional e que se revelam 

num misto de conhecimento (saber-ser), habilidade (saber-fazer) e atitudes (querer-saber 

fazer). (ALMEIDA, 2004) 

Para Ferreira (2009), cabe ao órgão público identificar tais competências, avaliá-las, 

validá-las e fazê-las evoluir, adequando-as aos objetivos institucionais. É, enfim o 

reconhecimento do servidor público como fator propulsor de uma administração moderna e 

eficiente. 

No caso específico dos servidores Técnico-Administrativos das Instituições Federais 

de Ensino, Ferreira (2009) entende que essa categoria de servidores públicos tem se 

beneficiado dessa nova política e vem passando por um processo de mudanças desde que fora 

implementado o enquadramento no Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 

em Educação - PCCTAE, de que trata a Lei nº 11.091/2005, deixando dessa forma de 

pertencer ao Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Emprego - PUCRCE 

(Lei nº 7.596/1987), no qual se encontravam anteriormente. 
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O Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação– PCCTAE, 

Lei nº 11.091/2005 representa um importante instrumento, pois ele trata da organização e da 

gestão da carreira dos servidores Técnico-Administrativos das Instituições Federais de Ensino 

e nas Leis nº. 11.233/2005 e 11.784/2008, que respectivamente fez alterações e reestruturou a 

Lei nº 11.091/2005.  

A partir da Lei nº 11.091/2005 foi regulamentado o Decreto nº 5.707/06 que instituiu a 

Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional; e que regulamenta dispositivos da lei nº 8.112 de 11 de 

dezembro de 1990. 

O decreto apresenta conceitos sobre gestão por competências e especifica novos 

métodos e entrega de eventos de capacitação e desenvolvimento. Segundo o Decreto nº 5.707, 

gestão por competência é a “gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções 

dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição”. (PANTOJA, 2012) 

Nas organizações públicas, de acordo com o preceituado Decreto nº 5.707, a gestão 

por competências deve ser adotada para possibilitar melhoria na qualidade e eficiência dos 

serviços públicos. Não obstante, apesar do período decorrido desde a publicação do Decreto 

nº 5.707, de acordo com o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico - OCDE (2010), são poucos os órgãos que têm conseguido basear seus 

subsistemas de gestão no enfoque da gestão de pessoas por competências. Segundo o relatório 

citado, a implantação da gestão por competências enfrenta dificuldades decorrentes da forte 

estrutura legalista e da cultura do serviço público brasileiro. (PANTOJA, 2012) 

O Ministério da Educação instituiu pelo Decreto n° 5.825, de 29 de junho de 2006, as 

diretrizes para implantação do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de 

Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação sendo vinculado ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional de cada Instituição Federal de Ensino, e contempla: 

I. Dimensionamento das necessidades institucionais, com definição de modelos de alocação 

de vagas que contemple a realidade da Instituição; 

II. Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento;  

III. Programa de Avaliação de Desempenho. 

  A elaboração do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira 

observará os princípios e diretrizes relacionados à gestão dos cargos do Plano de Carreira. 
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- Dimensionamento das Necessidades Institucionais de Pessoal 

 

Objetivando estabelecer a matriz de alocação de cargos e definir os critérios de 

distribuição de vagas, o processo de identificação e análise quantitativa e qualitativa da força 

de trabalho necessária ao cumprimento dos objetivos institucionais, dar-se-á mediante análises 

do quadro de pessoal, levando-se em consideração a composição etária e a saúde ocupacional, 

análise dos processos e condições de trabalho, da estrutura organizacional e das condições 

tecnológica da Instituição Federal de Ensino.  

 

- Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento 

 

Conforme o Decreto nº 5.825/2006, capacitação é compreendido como sendo o 

processo permanente e deliberado de aprendizagem, que utiliza ações de aperfeiçoamento e 

qualificação, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências 

institucionais, por meio do desenvolvimento de competências individuais. E aperfeiçoamento 

como sendo o processo de aprendizagem, baseado em ações de ensino-aprendizagem, que 

atualiza, aprofunda conhecimentos e complementa a formação profissional do servidor, com o 

objetivo de torná-lo apto a desenvolver suas atividades, tendo em vista as inovações 

conceituais, metodológicas e tecnológicas. 

O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento se caracteriza por ser um somatório de 

ações voltadas para o desenvolvimento institucional através de investimento educacional nos 

servidores, seguindo as diretrizes da Lei nº 11.091/2005. Com o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento do servidor, como profissional e cidadão; capacitar o servidor para o 

desenvolvimento de ações de gestão pública; e capacitar o servidor para o exercício de 

atividades de forma articulada com a função social da Instituição Federal de Ensino. 

 

- Programa de Avaliação de Desempenho 

 

De acordo com conceito do Decreto nº 5.825/2006, avaliação de desempenho é um 

instrumento gerencial que permite ao administrador mensurar os resultados obtidos pelo 

servidor ou pela equipe de trabalho, mediante critérios objetivos decorrentes das metas 

institucionais, previamente pactuadas com a equipe de trabalho, considerando o padrão de 

qualidade de atendimento ao usuário definido pela Instituição Federal de Ensino, com a 

finalidade de subsidiar a política de desenvolvimento institucional e do servidor. 
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Considerando-se a obrigatoriedade legal da aplicação da avaliação de desempenho, em 

virtude da vigência da Lei nº 11.091/2005, que institui o Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico-Administrativos em Educação e suas formas de desenvolvimento, sendo a progressão 

por mérito profissional uma delas, torna-se, em princípio, como ferramenta administrativa 

auxiliar para o gerenciamento organizacional em seus diversos níveis: estratégico, tático e 

operacional. 

Costa (2010) entende que a avaliação de desempenho nas organizações é um processo 

complexo que requer o conhecimento abrangente do conjunto de todas as variáveis envolvidas 

na sua implementação, na tomada de consciência dos atores, a atenção à subjetividade 

presente no processo avaliativo e sua retroalimentação. O Programa de Avaliação de 

Desempenho tem por objetivo promover o desenvolvimento institucional, subsidiando a 

definição de diretrizes para políticas de gestão de pessoas e garantindo a melhoria da 

qualidade dos serviços prestados à comunidade.  

Como processo pedagógico, o Programa de Avaliação de Desempenho, abrangerá, de 

forma integrada, a avaliação das ações da Instituição Federal de Ensino; das atividades das 

equipes de trabalho, das condições de trabalho; e das atividades individuais, inclusive as das 

chefias. 

Os instrumentos a serem utilizados nas Unidades/Órgãos serão estruturados 

respeitando a objetividade, legitimidade e publicidade, adequando-se o processo aos 

objetivos, métodos e resultados definidos no Decreto nº 5.825/2006. 

A aplicação do processo de avaliação de desempenho deverá ocorrer no mínimo uma 

vez por ano, ou em etapas necessárias a compor a avaliação anual, de forma a atender à 

dinâmica de funcionamento da Instituição Federal de Ensino. E participarão do processo todos 

os integrantes da equipe de trabalho e usuários, cabendo à Instituição Federal de Ensino 

organizar e regulamentar formas sistemáticas e permanentes de participação de usuários na 

avaliação dos serviços prestados, com base nos padrões de qualidade em atendimento por ela 

estabelecidos. 

O artigo 9º da lei nº 11.091/2005, rege o ingresso no Cargo no Plano de Carreira dos 

Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino 

vinculadas ao Ministério da Educação. O ingresso nos planos de carreira far-se-á no padrão 

inicial do 1º nível de capacitação do respectivo nível de classificação, mediante concurso 

público de provas ou de provas de títulos, observadas a escolaridade e experiência. E também 

dispõe sobre as orientações para a realização desse concurso para provimento da vaga. 
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O Plano de Carreira do Servidor Técnico-administrativo é dividido em cinco classes: 

A; B; C; D; E. Estas classes são conjuntos de cargos de mesma hierarquia, classificados a 

partir do requisito de escolaridade (Classe A - até quinto ano ensino fundamental I; classe B - 

ensino fundamental I; classe C - ensino fundamental II; classe D - ensino Médio; classe E - 

ensino superior), nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação 

especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas atribuições. Cada 

uma das classes divide-se em quatro níveis de capacitação (I, II, III e IV). Há também 16 

níveis para progressão por mérito profissional, ligada à avaliação de desempenho. Os 

servidores podem progredir, dentro de uma classe, os quatro níveis de capacitação, mas não 

podem ascender de uma classe para a outra (Brasil, 2005).  

Os cargos de nível A e B estão extintos ou em extinção, formalizados pelo Sistema 

Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE/SEGEP/MP conforme 

estabelecido pela Lei nº 9.632/98. 

No ano de 2008, o Ministério do Planejamento publicou as Leis nº 11.739 e 11.740 de 

26/07/08 que, entre outras coisas, criou cargos efetivos de técnico-administrativos, nível D e 

E, e extinguiu cargos de técnico-administrativos, sendo a maioria dos níveis de classificação 

B e C. 

As universidades federais brasileiras têm autorização somente de promover concurso 

público aos cargos de provimento nos níveis C, D e E. Na Figura 5, mostra a listagem com os 

principais cargos supridos pelas IFES. 
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Figura 5 - Nível de Classificação e Cargos dos Técnico-administrativos em Educação das 

IFES 

 NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO - C NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO -D NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO - E

Cargo Cargo Cargo

Administrador de Edifícios Assistente em Administração Administrador

Ascensorista Assistente de Direção e Produção Arquiteto e Urbanista

Assistente de Tecnologia da Informação Desenhista-Projetista Arquivista

Auxiliar em Administração Editor de Imagens Assistente Social

Almoxarife Mestre de Edificações e Infraestrutura Auditor

Auxiliar de Creche Operador de Camera de Cinema e TV Bibliotecário-Documentarista

Auxiliar de Enfermagem Recreacionista Biólogo

Auxiliar de Saúde Técnico em Agropecuária Biomédico

Auxiliar de Topografia Técnico em Arquivo Contador

Cenotécnico Técnico em Artes Gráficas Diretor de Iluminação

Contra Regra Técnico em Anatomia e Necropsia Diretor de Produção

Contínuo Técnico em Audiovisual Diretor de Programa

Cozinheiro Técnico em Contabilidade Economista

Contramestre-Ofício Técnico de Tecnologia em Informação Editor de Publicações

Datilógrafo de Textos Gráficos Técnico em Edificações Enfermeiro/ Área

Eletricista Técnico em Eletrotécnica Engenheiro/ Área

Encadernador Técnico em Eletromecânica Engenheiro de Segurança do Trabalho

Fotógrafo Técnico em Enfermagem Estatístico

Impressor Técnico em Equipamento Médico-Odontológico Farmacêutico/ Habilitação

Assistente de Laboratório Técnico em Farmácia Fisioterapeuta

Mecânico Técnico em Higiene Dental Fonoaudiólogo

Mecânico de Montagem e Manutenção Técnico de Laboratório/ Área Geógrafo

Motorista Técnico em Mecânica Historiador

Operador de Caldeira Técnico em Metalúrgia Jornalista

Operador de Estação de Tratamento de 

Agua-Esgoto

Técnico em Microfilmagem Matemático

Operador de Luz Técnico em Móveis e Esquadrias Médico/ Área

Operador de Máquinas Agrícolas Técnico em Nutrição e Dietética Médico Veterinário

Operador de Máquina Copiadora Técnico em Prótese Dentária Museólogo

Operador de Radio Telecomunicações Técnico em Química Músico

Porteiro Técnico em Radiologia Nutricionista/ Habilitação

Recepcionista Técnico em Reabilitação ou Fisioterapia Pedagogo/ Área

Telefonista Técnico em Refrigeração Psicólogo/ Área

Tipógrafo Técnico em Restauração Produtor Cultural

Torneiro Mecânico Técnico em Segurança do Trabalho Analista de Tecnologia da Informação

Técnico em Som Odontólogo (DL 1445-76)

Técnico em Telecomunicações Odontólogo

Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais Programador Visual

Vigilante Publicitário

Desenhista Técnico Especializado Químico

Técnico em Eletricidade Restaurador/ Área

Técnico em Manutenção de Audio e Vídeo Relações Públicas

Técnico em Eletrônica Revisor de Textos

Técnico em Secretariado Secretário Executivo

Sociólogo

Técnico em Assuntos Educacionais

Terapeuta Ocupacional

Engenheiro Agrônomo

Farmacêutico

Farmacêutico Bioquímico  

 

Na figura 6 mostra a atual tabela do plano de carreira dos cargos dos técnico-

administrativos em Educação e seus respectivos vencimentos básicos.  
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Figura 6 - Tabela de Carreira, Cargos e Vencimentos dos Técnico-administrativos  

 

 

Fonte: FASUBRA 

 

 

- Formas de Desenvolvimento - Progressão na Carreira 

O Ministério da Educação instituiu pelo Decreto nº 5.824/2006 os procedimentos para 

a concessão do Incentivo à Qualificação e para a efetivação do enquadramento por nível de 

capacitação e pelo desenvolvimento na carreira se dá pela mudança de nível de capacitação e 
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de padrão de vencimento mediante, respectivamente, Progressão por Capacitação Profissional 

ou Progressão por Mérito Profissional.  

 

Progressão por Capacitação Profissional 

É a mudança de um nível de capacitação no mesmo cargo e nível de classificação, 

mediante obtenção de certificado em programa de capacitação compatível com o cargo, 

ambiente organizacional (Portaria n.º 9/MEC/2006, de 29 de junho de 2006) e a carga horária 

mínima exigida, com interstício de 18 meses, nos termos da tabela constante do Anexo III da 

Lei nº 11.091/2005-Figura 7. As cargas horárias podem ser somadas (mais de um certificado 

para totalizar a carga horária mínima). Pois de acordo com a Lei 12.772/2012, é permitido o 

somatório da carga horária que excedeu à exigência para progressão no interstício do nível 

anterior. 

 

Figura 7 - Tabela de Progressão por Capacitação Profissional  

 

Fonte: Anexo III da Lei nº 11.091/2005  

 

 

Nível de Classificação Nível de Capacitação 

Carga Horária  

de 

 Capacitação 

A 

I Exigência mínima do cargo 

II 20 horas 

III 40 horas 

IV 60 horas 

B 

I Exigência mínima do cargo 

II 40 horas 

III 60 horas 

IV 90 horas 

C 

I Exigência mínima do cargo 

II 60 horas 

III 90 horas 

IV 120 horas 

D 

I Exigência mínima do cargo 

II 90 horas 

III 120 horas 

IV 150 horas 

E 

I Exigência mínima do cargo 

II 120 horas 

III 150 horas 

IV 

Aperfeiçoamento ou curso de 

capacitação igual ou superior 

a 180 horas 
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Progressão por Mérito Profissional 

 

É a mudança para o padrão de vencimento (que vai do 1 ao 16, dentro de cada uma das 

classes) figura 6 -, imediatamente subsequente e pode ser realizada ao completar 18 meses de 

efetivo exercício, desde que o servidor apresente resultado positivo fixado em programa de 

Avaliação de Desempenho Funcional. 

 

 

 Incentivo à Qualificação  

 

É concedido aos servidores ativos, aos aposentados e aos instituidores de pensão que 

possuírem educação formal superior à exigência de seu cargo. E terá por base percentual 

calculado sobre o padrão de vencimento percebido pelo servidor, na forma da Tabela do 

Anexo IV da Lei nº 11.091/2005, Figura 6. O benefício é pago em percentuais, fixados em 

tabela, que podem variar de 5% a 75%, Figura 8. O servidor deve verificar a Relação de 

Cursos de Educação Formal com relação direta aos Ambientes Organizacionais varia se tiver 

relação direta ou indiretamente com o ambiente organizacional de atuação do servidor. A 

Portaria Ministério da Educação nº 09 de 29 de junho de 2006 – definiu os cursos de 

capacitação que guardam relação direta ou indireta ao ambiente organizacional com a área de 

atuação do servidor e os critérios e processos de validação dos certificados e títulos. 

A obtenção de certificados relativos ao ensino fundamental e ao ensino médio, quando 

exceder à exigência de escolaridade mínima para o cargo do qual o servidor é titular, será 

considerada como direta. Os percentuais do Incentivo não são acumuláveis e serão 

incorporados aos proventos, se obtidos até a data da aposentaria ou da pensão. 
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Figura 8 - Tabela de Incentivo à Qualificação 

 Nível de Escolaridade 
Área de conhecimento 

com relação direta 

Área de conhecimento com 

relação indireta 

Fundamental completo 10% - 

Ensino médio completo 15% - 

Ensino médio 

profissionalizante ou 

ensino médio com curso 

técnico completo 

20% 10% 

Graduação completa 25% 15% 

Pós-graduação, com 

carga horária igual ou 

superior a 360h 

30% 20% 

Mestrado 52% 35% 

Doutorado 75% 50% 

Fonte: Anexo II da Lei nº 11.091/2005    

 

 

Remuneração – art. 41 da lei nº 8112/1990 

 

A remuneração dos integrantes do Plano de Carreira será composta do vencimento 

básico constante na Tabela Anexo I-C da Lei nº 11.091/2005, Figura 6, acrescido dos 

incentivos previstos e das demais vantagens pecuniárias estabelecidas em lei.  

 

           Remuneração = vencimento + gratificações + indenizações + adicionais 

 

 

A gestão estratégica de pessoas, conforme preconiza Dutra (2011), tem sua efetividade 

quando está relacionada à clareza por parte da organização sobre o que ela espera das pessoas. 

A política de gestão de pessoas no setor público corresponde ao alcance do perfil desejado 

para a força de trabalho e sua atuação de forma motivada e eficiente, em um modelo de gestão 

que vise o alcance de resultados e o atendimento satisfatórios ao cidadão. (Bergue, 2007) 

O decreto nº 6096 de 24 de abril de 2007 instituiu o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI. Do objetivo do programa, 

especificado no artigo primeiro do decreto consta: 

 
[...] Criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação 

superior, no nível de graduação, para o aumento da qualidade dos cursos e pelo 

melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas 

universidades federais. (BRASILIA, 2010). 
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Para atender esse objetivo, as diretrizes gerais do programa REUNI apontavam a 

necessidade da apresentação por parte das universidades, de um plano de reestruturação 

fundamentado em seis dimensões. Nessas seis dimensões foram preconizadas não apenas a 

ampliação de vagas no ensino superior, mas postula, a permanência do estudante na 

universidade, a necessidade de melhoria da qualidade de currículos e práticas pedagógicas, a 

utilização adequada dos recursos humanos e materiais colocados a disposição das 

universidades, e coloca a preocupação com a profissionalização precoce e especializada dos 

jovens. 

O Programa REUNI constituiu o principal evento para a educação superior brasileira, 

depois da reforma universitária de 1968, e poderá significar mudanças profundas, caso não 

esbarre nas disfunções da administração pública brasileira. (Souza, p.47, 2009).  

As peculiaridades que são oriundas da própria natureza das instituições públicas e em 

especial das IFES, de fato tornam mais complexas a implantação de uma política de gestão de 

pessoas que realmente atenda as necessidades dessas instituições e de seus servidores técnico-

administrativos (SOUZA, 2009). 

Na Instituição Federal de Ensino Superior - IFES, a política de gestão de pessoas é 

fundamentada na Lei nº 11.091/05, que institui o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação e o Decreto nº 5.825/06, que estabelece as diretrizes para 

elaboração do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico-Administrativos em Educação. Apesar de apresentar alguns avanços, tal política 

ainda não atende as necessidades das IFES. (SOUZA, 2009). 

Para Campos e Verni (2006), os gestores universitários devem conseguir aliar ensino, 

pesquisa e extensão a uma administração qualificada. Todo esse desenvolvimento interno 

depende de pessoas, e estas precisam ser valorizadas, cabendo aos gestores identificar as 

peculiaridades advindas das relações humanas existentes nas instituições de ensino superior. 

De fato, a grande dificuldade das IFES ainda são as questões ligadas à remuneração, 

motivação, desenvolvimento e reconhecimento das pessoas (SOUZA, 2009). 

A gestão das universidades, de acordo com Souza (2009) deverá orientar-se pelas 

seguintes dimensões: Dimensão Administrativa, Dimensão Acadêmica, Dimensão Humana, e 

Dimensão política e social. O autor destaca que a dimensão administrativa refere-se à 

organização geral da universidade, suas estratégias, os sistemas de informações, a filosofia de 

gestão e o desenvolvimento de uma cultura de avaliação para as IFES. A dimensão acadêmica 

refere-se à organização das unidades e subunidades acadêmicas, o planejamento acadêmico, 

os sistemas acadêmicos, a filosofia de gestão acadêmica e a avaliação das atividades de 
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ensino, pesquisa e extensão. A dimensão humana refere-se ao desenvolvimento e à 

valorização dos docentes, dos técnicos e dos estudantes para a garantia da dedicação, do 

dinamismo e da responsabilidade compatíveis com a dignidade acadêmica. Nesse sentido, 

ressalta o autor que é fundamental a preocupação permanente com a qualidade do corpo 

docente e do corpo técnico, e a qualidade de todas as demais atividades universitárias. Da 

mesma forma deve-se incentivar a criatividade e a inovação. E a dimensão política e social 

refere-se ao relacionamento e a aprendizagem com a sociedade/comunidade, o relacionamento 

com o governo, sindicatos e entidades estudantis e fundações de apoio e relacionamento com 

outros organismos e instituições nacionais e internacionais. 

Nesse contexto, Souza (2009) defende que seja implantada uma política inovadora de 

gestão de pessoas para as IFES, pautada na dimensão humana, e que deve ser fundamentada 

nas seguintes ações: 

 Educação Corporativa – que consiste em processos educacionais, com vistas à 

atualização dos técnicos e docentes em todas as áreas da universidade. A aprendizagem 

contínua deve ser prioridade nas IFES, pois consiste em mudanças na base de conhecimentos, 

na criação de estruturas coletivas de referência e no crescimento da competência da instituição 

para agir e resolver problemas. Assim, parece ser possível minimizar uma característica 

polêmica na universidade: a natureza política que predomina na gestão. Desta forma, a 

educação corporativa parece ser fundamental para que as universidades construam uma 

cultura de gestão fundamentada no conhecimento individual e institucional. 

 Aprendizagem e Compartilhamento do Conhecimento – a institucionalização da 

aprendizagem e compartilhamento do conhecimento nas IFES requer o desenvolvimento de 

infraestruturar de tecnologia adequada, principalmente para criação da memória institucional 

nas universidades, entre outras práticas de gestão do conhecimento. Para promover o 

aprendizado das pessoas, tendo em vista o conhecimento coletivo, é importante que se crie 

condições para a atuação na gestão de equipes, pois se trata de importante estratégia para 

facilitar o compartilhamento do conhecimento. Assim, é fundamental o estabelecimento de 

novas estratégias estruturais, e criação de uma nova cultura institucional, para que as IFES 

sejam além de instituições que ensinam também instituições que aprendem. 

 Planos de Reconhecimento e Recompensa – as IFES devem desenvolver planos e 

programas de valorização dos docentes, técnicos e estudantes, reconhecendo suas ações 

administrativas, acadêmicas, científicas, artísticas e culturais. Desta forma, estará 

contribuindo para a motivação dos mesmos. Neste sentido, a partir de processos de avaliação 

transparente, as IFES devem institucionalizar o reconhecimento em público de docentes, 
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técnico, estudantes, inclusive de pessoas da comunidade, que desenvolverem ações relevantes 

para a instituição, estimulando, assim, o empenho e a dedicação das pessoas que constroem a 

história das IFES. 

 Estímulos à Criatividade e Inovação - o estímulo à criatividade e inovação deve ser 

uma prática permanente nas IFES. As pessoas devem ser incentivadas a realizar novas 

criações e a colocá-las em prática, postura essencial para o atual contexto e, principalmente, 

para o ambiente universitário. Com efeito, as IFES devem alocar nos seus orçamentos 

investimentos para estimular as pessoas à criatividade e inovação. Infere-se que, 

considerando-se as especificidades da gestão pública e particularmente das IFES e a literatura 

citada, é possível afirmar que essas organizações necessitam desenvolverem políticas de 

gestão de pessoas que contemplem as necessidades dos servidores docentes e técnicos e as 

necessidades institucionais, com práticas de gestão de ingresso, acompanhamento, valorização 

e aposentadoria, contemplando inclusive os pensionistas destes. 

De fato, a preocupação com a Dimensão Humana, na gestão universitária, vem de 

encontro às novas tendências em gestão de pessoas, pois a gestão universitária pública deve 

enfatizar a sua importância, priorizando, de fato, essa nova vertente da administração. Assim, 

no ingresso de novos servidores técnico-administrativos nas IFES deve ser priorizados 

programas de socialização e orientação para que esses novos participantes passem, de fato, 

integrar-se a essas importantes e complexas instituições: as Universidades. Além da 

necessária socialização devem-se criar programas especiais voltados à explicitação da 

finalidade das universidades e das funções administrativas e acadêmicas que esses novos 

servidores docentes e técnicos irão desempenhar na universidade. (SOUZA, 2009) 

A contratação de novos servidores técnico-administrativos é uma oportunidade para 

gerar discussão sobre a inovação nas IFES. A área de gestão de pessoas deverá ampliar 

espaços que permitam aos servidores germinarem novas ideias, contribuindo com a inovação 

na gestão universitária. Para fomentar a inovação necessita-se de pessoas analíticas, criativas, 

de pensamentos divergentes, convergentes, intuitivos e racionais. (SOUZA, 2009) 

Sveiby (1998) afirma que a admissão de novos colaboradores é a decisão de 

investimento mais importante de uma organização e, talvez, a sua ferramenta mais estratégica. 

Assim, os gestores universitários devem adotar estratégias eficazes na contratação de novos 

servidores, inovando nos concursos públicos. 

Corroborando neste entendimento, Souza (2009) coloca que as IFES precisam 

desenvolver esforços para criação de uma cultura universitária de avaliação integrada com o 

planejamento institucional. Nesse novo contexto acadêmico e administrativo cabe aos reitores 
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por meio da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

(ANDIFES), desenvolverem, além de um planejamento de reposição do quadro de pessoal das 

universidades, sensibilizarem o Ministério da Educação, para a necessidade urgente da 

construção de um plano de carreira, com piso e teto de remuneração para os servidores 

docentes e técnico-administrativos alinhado com as demais áreas estratégicas da 

administração pública. 

A construção desse plano de carreira deve levar em conta benefícios e incentivos 

necessários para o acompanhamento e valorização do quadro de pessoal, de forma coerente 

com suas especificidades. Da mesma forma, é fundamental a construção de planos de 

educação permanente que de fato contribuam para o desenvolvimento das pessoas e das IFES. 

É também, altamente relevante nessa política inovadora de gestão de pessoas para as IFES, a 

valorização do relacionamento com os servidores: docentes e técnico-administrativos; o 

reconhecimento dos sindicatos e a qualidade dos processos de higiene, segurança e qualidade 

de vida no trabalho. 

Para Souza (2009), a política de gestão de pessoas nas Instituições Federais de Ensino 

Superior - IFES deve ser completada com a ampliação da qualidade dos bancos de dados e 

sistemas de informações, que de fato, reflitam a real situação dos servidores técnico-

administrativos e docentes e que além de apoiarem a gestão dos dirigentes das IFES, facilitem 

a vida das pessoas que de fato dão vida a Instituição. Nesse sentido, os gestores universitários 

devem preocupar-se com: habilidades; educação formal; experiência e valores das pessoas; 

cultura organizacional; tomada de decisões por aqueles que as executam; educação 

continuada; sinergia do grupo; ambiente cooperativo; consciência de que é com as pessoas 

que tudo começa; administração de conflitos, as comunicações entre os departamentos, os 

setores e os servidores docentes e técnicos e os estudantes, bem como com o comportamento, 

o moral e a motivação dos profissionais universitários. 

Para Souza (2009), a política de gestão de pessoas deve propiciar o desenvolvimento 

de ações inovadoras pelos técnico-administrativos das IFES, a área de gestão de pessoas 

precisa ter a capacidade de desenvolver a sensibilidade necessária às práticas criativas e 

inovadoras nos colaboradores da instituição. Nesse contexto, é importante destacar que inovar 

não é comprar máquinas ou criar sofisticados sistemas de informação, a inovação ocorre, de 

fato, com o conhecimento, com os verdadeiros talentos, assim, a gestão dever adaptar-se aos 

talentos (as pessoas) que, de fato, a instituição necessita para o cumprimento de sua 

finalidade. 
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2.2.2 Na Universidade Pública Federal 

A mudança do papel da universidade veio com o movimento de crescimento da 

importância da educação que surgiu no final de 1990. Numa sociedade até então industrial, a 

universidade funcionava como um clube e um local de treinamento para membros da elite 

social. A educação universitária era um luxo e não se constituía em pré-requisito para bons 

empregos ou mesmo para obter altas posições nas empresas e na sociedade (Crawford, 1994).     

Já na sociedade do conhecimento, a universidade gera pesquisa científica e técnica e novos 

conhecimentos básicos sobre todos os aspectos da economia. Nessa nova Era do Capital 

Humano: 

Seres humanos – seus corpos, habilidades e conhecimento – são partes de um 

estoque de capital do mundo. Embora possa parecer muito frio e desumano referir-se 

as pessoas como capital, considere a expressão popular “os ativos desta empresa 

descem pelo elevador à noite”. Na indústria de computadores, também, o principal 

custo de um novo sistema é o software, e não o hardware, e a qualidade e a 

capacidade do software está diretamente relacionada com a criatividade das pessoas 

para desenvolvê-lo. Em uma economia do conhecimento, o principal investimento 

de uma sociedade tem que ser melhorar as habilidades e talento de sua população. 

(CRAWFORD, 1994, p. 34.)  

 

Assim, para o autor, a educação universitária é pré-requisito para a obtenção de muitos 

empregos na sociedade e para se atingir posições de liderança (CRAWFORD, 1994). 

A Declaração Mundial sobre Educação Superior elaborada durante a Conferência 

Mundial sobre Educação Superior da UNESCO, realizada em outubro de 1998, trouxe alguns 

dos elementos diretivos da política adotada pelo Ministério da Educação entre 2003 e 2014 

(BRASIL; SESU, 2015).  

No Brasil, assim como no mundo, a segunda metade do século XX foi marcada por 

uma expansão sem precedentes da demanda e da oferta de cursos de educação superior, 

ligadas tanto à valorização do saber acadêmico pelo mercado de trabalho quanto ao 

crescimento da importância da pesquisa acadêmica (BRASIL; SESU, 2015).  

Nos chamados países em desenvolvimento, o fenômeno possui peculiaridades 

decorrentes da desigualdade regional, da má distribuição de renda e da baixa escolaridade 

média da população - recursos limitados para o ensino superior e a pesquisa e dificuldades de 

acesso e permanência de estudantes na universidade, entre outros. No contexto brasileiro, 

mais especificamente, os desafios ligados à educação superior podem ser condensados na 

tríade expansão, qualidade e democratização (BRASIL; SESU, 2015). 

O artigo 2º da lei 11.091, de 12 de janeiro de 2005, estabelece que são consideradas 

Instituições Federais de Ensino no Brasil, os órgãos e entidades públicos vinculados ao 



65 

 

 

Ministério da Educação que tenham por atividade-fim o desenvolvimento e aperfeiçoamento 

do ensino, da pesquisa e extensão e que integram o sistema Federal de Ensino. 

Essas Instituições são consideradas pessoas jurídicas de direito público, instituídas e 

mantidas pela União, regidas por seus estatutos, regimentos internos e gozam da autonomia 

didático-científica, administrativa, gestão financeira e patrimonial, e seu objetivo consiste o 

ensino público, gratuito e de qualidade. Estão presentes em todos os estados da Federação e 

no Distrito Federal e tem um importante papel social de gerar e difundir conhecimento. Isto 

significa dizer que podem e devem contribuir para o desenvolvimento da sociedade através 

das pesquisas que desenvolvem e dos alunos que formam.    

 No estudo apresentado na ANDIFES (p.9, 2012), depreende-se que o Brasil para 

alcançar o pleno desenvolvimento precisa investir fortemente na ampliação de sua capacidade 

tecnológica e na formação de profissionais de nível médio e superior. Hoje, vários setores 

industriais e de serviços não se expandem na intensidade e ritmos adequados ao novo papel 

que o Brasil desempenha no cenário mundial por se ressentirem da falta desses profissionais. 

Sem que haja uma sólida expansão com qualidade nos cursos de graduação e pós-graduação, 

não se conseguirá que nossas universidades e centros tecnológicos atinjam o grau de 

excelência necessário para que o país dê o grande salto para o futuro. 

A sociedade, conforme (SCHIKMANN, 2010, p.12), vem exigindo do poder público 

uma atuação cada vez mais voltada para o alcance de resultados, isto é, além da eficiência tão 

perseguida pelas organizações nos últimos tempos, atualmente a eficácia e a efetividade da 

ação governamental são as palavras de ordem. Não basta atuar de forma a obter a melhor 

relação custo-benefício, se os resultados almejados não forem alcançados e se não atenderem 

necessidades legítimas. Os usuários do serviço público têm aumentado o nível de exigência 

em relação à satisfação de demandas. A qualidade e a adequação dos serviços às necessidades 

dos usuários são hoje aspectos críticos para o bom desempenho de qualquer órgão ou entidade 

da administração pública. Além disso, a exigência de transparência e ética, a crescente 

escassez de recursos em todas as esferas e a necessidade de aproximação do usuário, em 

relação aos serviços públicos, reforça a abordagem por meio da eficácia e da descentralização. 

Isso exige um aumento da flexibilidade, da prontidão e da capacidade de adaptação dessas 

organizações, implicando o uso de novas tecnologias, especialmente o da tecnologia da 

informação, e da modernização da estrutura normativa, organizacional e de pessoal.  

Uma parte importante desse desenvolvimento está relacionada às pesquisas de ponta 

realizadas pelas universidades brasileiras que alavancaram áreas de estudos, tais como a 

fabricação de aviões, a extração de petróleo em águas profundas e o agronegócio. Surgem, 
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porém, novas demandas para a sustentação desse ciclo de desenvolvimento vigente no país, e 

a educação, sem dúvida, está no centro dessa questão.  

Num prenúncio sobre esta importância, Crawford (1994, p. 43) já dizia que:  

 
Como o conhecimento se torna um recurso econômico crítico; universidades, 

instituições acadêmicas, centros médicos e corporações de pesquisa se tornam 

centros de produção de capital humano na forma de treinamento de graduandos, 

fornecendo informações técnicas críticas e de conhecimento.  
 

Formar recursos humanos de qualidade e gerar difusão de conhecimentos científicos, 

tecnológicos, é estrategicamente essencial para o Brasil. A educação superior pública tem aí 

um papel fundamental. Primeiro, para dar conta da formação de pessoal de alta qualificação. 

Depois, para fomentar os níveis anteriores de ensino e servir de base científica e tecnológica 

ao desenvolvimento nacional, além de estabelecer referências de qualidade para o sistema e, 

não menos importante, a assistência à saúde para milhões de brasileiros (ANDIFES, p.7, 

2012). 

Estudar é um processo que demanda tempo e dinheiro, dois bens preciosos e 

limitados para a maioria dos brasileiros. A educação superior é vista, 

tradicionalmente, como um reduto da elite economicamente favorecida. A maneira 

mais eficaz de reverter esse quadro e tornar a educação superior uma experiência ao 

alcance de todas as classes sociais é a utilização de mecanismos que minimizem a 

demanda de tempo, de dinheiro ou de ambos por parte do estudante. (BRASIL; 

SESU, p. 22, 2015) 

 

As universidades federais contribuem ativamente para o desenvolvimento científico e 

tecnológico do país e para a transformação da realidade na qual estão inseridas. Estas 

instituições passaram por um processo de reestruturação e expansão no período de 2003 a 

2014, o qual exigiu a adoção de novas diretrizes e parâmetros para efetivação e 

aperfeiçoamento dos resultados obtidos. 

Entre 2003 e 2013, a oferta de cursos de graduação evoluiu de 16.505 opções para 

32.049, o que representa um crescimento de 94%. O crescimento do número de cursos foi 

significativo tanto no setor privado quanto no setor público: no setor privado, correspondeu a 

96,4%; no público, 91,6% (Brasil; SeSu, 2015). 

 

Quadro 1 - Panorama da Expansão Universitária 

 2002 2014 

Universidades Federais 45 63 

Campus  148 321 

Fonte: (Censo/2013-Inep) - SeSu-2015 
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Quadro 2 - Expansão da Educação Superior nas Universidades Federais / por região 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIMEC/MEC 

 

O relatório sobre a democratização e expansão da educação superior ocorrida no país 

no período de 2003-2014, divulgado em 2015 pela Secretaria de Educação Superior - SESu do 

Ministério da Educação, apresentou as medidas tomadas e resultados obtidos em prol da 

expansão, diversificação e regionalização da oferta na educação superior. Apontou também, 

que tais medidas foram acompanhadas pela necessária reestruturação das carreiras nas 

universidades federais, por meio de medidas pautadas na valorização da profissão e no 

aprimoramento da gestão dos recursos humanos (Brasil; SeSu, 2015). 

O Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação (PCCTAE), 

instituído pela Lei nº 11.091/2005, trata da organização do quadro de pessoal, da estrutura da 

carreira, do ingresso e progressão funcional e da remuneração dos demais servidores das 

IFES, entre outros temas. 

A lei foi complementada pelo Plano Nacional de Desenvolvimento Profissional dos 

servidores integrantes do PCCTAE. A iniciativa compreende medidas de desenvolvimento 

profissional dos servidores e de aperfeiçoamento da gestão nas IFES, tais como o Programa 

Nacional de Apoio aos Projetos Institucionais de Capacitação das IFES, o Programa de 

Qualificação em Serviço e o Programa de Capacitação - Formação Continuada (BRASIL; 

SESU, 2015). 

O cenário de gestão de pessoas com ações corporativas estratégicas resulta na sintonia 

entre as ações e as metas organizacionais. Nesta perspectiva, argumenta França (2014) que o 

modelo de gestão de recursos humanos tem abordagem focada em elementos como: 

valorização do talento humano, atração e manutenção de pessoas, motivação e mobilidade, 

diagnóstico, gestão de informação e políticas integradas. 

Para Dessler (2003), o fato de as pessoas serem, hoje, fundamentais na busca de 

vantagem competitiva, coloca o RH em um papel central e envolvido no desenvolvimento e 

 IFES CAMPUS 

REGIÃO 2002 2014 % 

crescimento 

2002 2014 % 

crescimento 

NORTE 8 10 25% 24 56 133% 

NORDESTE 12 18 50% 30 90 200% 

SUL 6 11 83% 29 63 117% 

SUDESTE 15 19 27% 46 81 76% 

CENTRO-OESTE 4 5 25% 19 31 63% 



68 

 

 

na implementação de estratégias que possibilitam o fortalecimento da competitividade 

organizacional e a formação de equipes de trabalho. 

No Setor Público, a administração de Recursos Humanos possui peculiaridades que 

são oriundas da própria natureza das organizações que compõem esse setor. Em relação à 

organização do setor privado, divergem quanto à finalidade, os meios utilizados para 

recrutamento, seleção, contratação, as políticas de remuneração, os métodos de avaliação de 

desempenho, além de outros. Dessa forma, quando se fala de recursos humanos no setor 

público se faz necessário atentar para uma realidade diversa daquela já consagrada nas 

organizações privadas. Nesse próprio entendimento, Bergue (2007) define a gestão de pessoas 

no setor público como: “O esforço orientado para o suprimento, a manutenção e o 

desenvolvimento de pessoas nas organizações públicas, em conformidade com as normas 

constitucionais e legais, observadas as necessidades e condições do ambiente que são 

inseridos”. 

A reestruturação das carreiras dos servidores técnico-administrativos nas 

universidades foi acompanhada pelo aperfeiçoamento dos dispositivos regulatórios que regem 

a gestão dos recursos humanos das instituições. O Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010 

institui o Quadro de Referência dos Servidores Técnico-Administrativos (QRSTA) que foi o 

instrumento que possibilitou ampliar o quadro de servidores nas universidades federais.  

A distribuição de pessoal de técnico-administrativo passou a contar com critérios 

claros e objetivos, como a Relação Aluno por Professor (RAP) e a Relação Aluno por 

Técnico-Administrativos (RAT), fórmulas que consideram o número de matrículas na 

graduação presencial e na pós-graduação stricto sensu, bem como as diferentes áreas do 

conhecimento, na distribuição de cargos entre as IFES. 

O conjunto dessas medidas de reestruturação da carreira e titulação docente e técnico-

administrativa permitiu um crescimento substancial dos servidores nas universidades 

públicas. O corpo técnico-administrativo também evoluiu significativamente no período de 

2005 a 2015. Entre 2003 e 2007, a categoria oscilou em razão do redimensionamento do 

quadro global da categoria, nos termos da Lei nº 9.632/1998. A partir de 2008, com o início 

do programa Reuni, iniciou-se uma curva ascendente de contratações. O ritmo de contratações 

passou por aumento significativo a partir de 2010, em função da publicação do Quadro de 

Referência dos Servidores Técnico-Administrativos (QRSTA), instrumento que permitiu às 

universidades iniciar a reposição automática das vagas originárias de vacâncias 

(aposentadorias, exonerações, posse em outro cargo inacumulável, readaptação, demissão e 

morte) (BRASIL; SESU, 2015). 
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Os quadros 3 e 4 de indicadores, abaixo ilustrados pelo autor desse estudo, foram 

encontrados nas fontes dos dados do Sistema Integrado de Administração de Recursos 

Humanos – SIAPE e da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda com o 

Sistema Integrado de Administração Financeira de Pessoal da União – SIAFI e por meio da 

Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. Nota-se que as informações contidas foram adaptadas ao 

objetivo de estudo da referida dissertação, preservando o quantitativo apresentado no relatório 

do SeSu e fontes já citadas. 
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Quadro 3 - Número de servidores Técnico-administrativos nas Universidades Federais no período de 2005-2015 

 

Cargo/Carreira 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015   

Técnico -

Administrativos nas 

Universidades 

federais 

89.534 89.905 89.023 90.618 91.196 94.692 96.751 98.398 100.241 102.056 110.414 
 

             
 

 

 

 
 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 

 

 

 

 

Fonte: SIAPE/MPOG - BOLETIM ESTATISTICO DE PESSOAL/ ANO 2015 
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Quadro 4 - Ingressos no Serviço Público Federal nas Instituições Federais de Ensino – IFES, por concurso público 

 

Cargo/Carreira 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Cargos de Nível 

Superior-NS 
541 866 847 2.454 1.843 4.211 2.838 2.197 2.512 4.732 2.709 25.750 

Cargos de Nível 

Intermediário-NI 
1.161 1.134 880 3.470 3.332 6.041 5.225 5.456 4.622 9.989 5.871 47.181 

Cargos de Nível 

Auxiliar-NA 
        8 61 5 29 11 13   127 

Técnico-

Administrativos das 

IFES 
1.702 2.000 1.727 5.924 5.183 10.313 8.068 7.682 7.145 14.734 8.580 73.058 

  

 

  

    

    
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

   

Fonte: MPOG - BOLETIM ESTATISTICO DE PESSOAL / ANO 2015 
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O grande desafio da gestão estratégica de pessoas, segundo Dutra (2004) é 

desenvolver um modelo no qual os processos de recursos humanos (recrutamento, seleção, 

treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho, carreira e remuneração) sejam 

suficientes para a criação e manutenção do comprometimento de seus colaboradores em 

relação aos objetivos e metas da organização. Isto só é possível se esse modelo for desenhado 

de tal sorte que as pessoas percebam nitidamente que sua relação com a organização lhes 

agrega valor (DUTRA, 2004). 

Nesse sentido, a área de gestão de pessoas deve selecionar, capacitar e reter talentos 

comprometidos com os objetivos da organização e capazes de colocar suas competências em 

ação com fins a encontrar soluções efetivas para os problemas organizacionais, além de criar 

produtos e serviços inovadores, gerando resultados sustentáveis para manter a 

competitividade da organização (DUTRA, 2004). 

No intuito de apurar algum relato sobre o atual cenário em gestão de pessoas nas 

universidades federais do Brasil, reportamos aos Relatórios de Gestão, ano de 2013 e 2014, da 

Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro. No Relatório de Gestão de 2013 da Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), relata que:  

 

Atualmente a UNIRIO apresenta um quadro efetivo de pessoal técnico-

administrativo bastante deficitário para a execução das atividades pertinentes a essa 

classe, pois além da extinção de vários cargos pela Lei nº 9.632/98, as poucas 

autorizações de Concursos e Provimentos, ao longo de mais de 10 anos, não foram 

suficientes para atender a real necessidade de reposição da nossa força de trabalho. 

Havia uma expectativa para que, a exemplo do que aconteceu com o quadro de 

servidores docentes, para o qual foi criada a figura do professor equivalente, fosse 

elaborado, também, naqueles moldes, algo parecido para o quadro do servidor 

técnico-administrativo, o que nos proporcionaria obter condição de provimento dos 

cargos vagos que possuíamos em nosso quadro de pessoal no SIAPE, em 

decorrência das vacâncias ocorridas por exonerações, aposentadorias e óbitos. 

Porém, com o advento do Decreto Nº 7.237, em 19/06/2010, foi criado o Quadro de 

Referência de Servidores Técnico-Administrativo (QRSTA), que fixou para esta 

Instituição, com base em nosso quadro de pessoal, em 30/06/2010, o quantitativo, 

como já acima mencionado, deficitário, da nossa força de trabalho. Desta forma, 

ficamos sem condições de repor essa força de trabalho, através de concursos, a não 

ser para os poucos cargos já anteriormente autorizados pelas Portarias/MEC, nº. 

324,326 e 468/2010. (Relatório de Gestão, ano base 2013. Universidade Federal do 

estado do Rio de Janeiro. p. 229, 2014). 

 

 

Relatório de Gestão de 2014 - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) da 

Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro:  

 
Configura-se como risco em nosso setor a perda de pessoal. Considerando o capital 

humano como maior diferencial e o maior patrimônio das organizações, a 

rotatividade de pessoal gera malefícios tangíveis e intangíveis, pois perdemos não só 

custos como também talentos. 
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A alta rotatividade ocorre por motivos diversos, sejam eles internos, externos, ou a 

soma deles. Destacaremos alguns destes fatores que se enunciam a partir do 

atendimento de servidores que solicitaram sua exoneração ou vacância, no âmbito da 

PROGEPE. 

A baixa remuneração é um fator recorrente, conduzindo os servidores à realização 

de novos concursos que tenham uma maior remuneração. Quando comparados a 

outros planos de carreira no âmbito público, o PCCTAE apresenta remuneração 

muito inferior e benefícios com disparidades exorbitantes quando comparados, por 

exemplo, com os planos de cargos do Judiciário. 

A estrutura física da universidade é apontada, também, como fator de destaque. A 

falta de material de trabalho e instalações insalubres geram, muitas vezes, 

adoecimento físico e psíquico, o qual termina por se enunciar como um estímulo 

para a busca de outras carreiras em diferentes instituições. 

Outro fator estressor – e consequentemente, produtor de evasão – é o desvio de 

função. (Relatório de Gestão, ano base 2014. Universidade Federal do estado do Rio 

de Janeiro. 2015, p.160) 

 

 

Para contextualizar os relatos acima descritos da Universidade Federal, seguem 

demonstrados abaixo: no Quadro 5 - Indicadores gerenciais de Recursos Humanos da 

Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, Quadro 6 - Comparativo de 

servidores egressos e ingressos na UNIRIO no período de 2008-2010. Estão ilustrados 

também o Quadro 7 - Comparativo de servidores egressos e ingressos no INCRA no período 

de 2012-2014, o Quadro 8 - Comparativo de servidores egressos e ingressos no INCRA no 

período de 2012-2014, o Quadro 9 - Comparativo de servidores egressos e ingressos no INCA 

no período de 2012-2014, e o Quadro 10 - Comparativo de servidores egressos e ingressos no 

INCA no período de 2012-2014; que servem de paralelo para analisar a ocorrência da relação 

de egressos (desligamento) para ingressos (admissão) em instituições de outros ministérios.  

Os valores foram pesquisados nos Relatórios de Gestão, no período de (2008 a 2010), 

disponível no site da respectiva universidade federal; e no Relatório de Gestão no período de 

(2010 a 2014) do INCA e INCRA, também disponíveis em suas páginas da internet. 

O Relatório de Gestão é uma exigência legal apresentado aos órgãos de controle 

interno e externo como prestação de contas anual a que as Unidades estão obrigadas e 

conforme nos termos do artigo nº 70 da Constituição Federal, e elaborada de acordo com as 

disposições normativas do Tribunal de Contas da União. 
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Quadro 5 - Indicadores gerenciais de Recursos Humanos – Universidade Federal do estado do 

Rio de Janeiro – UNIRIO 

 
Quantitativo de 

servidores Técnico-

Administrativos na 

UNIRIO no período de 

2005 a 2015 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.068 1.052 1.068 1.060 1.062 1.071 969 1.030 1.048 1.100 1.129 

 
 

Quadro 6 – Comparativo de Servidores Egressos e Ingressos na UNIRIO no período de 2008-

2010 

 

Relação de servidores ingressos (admissão) para egressos (desligamento)  

Ano Ingressos Egressos Egressos/Ingressos 
Índice de 

Rotatividade 

% 

Reposição 

2008 54 56 103,70% 
5,18% 96,42% 

2009 49 75 153,06% 
5,83% 65,33% 

 2010 389 184 47,30% 
26,75% 205,82% 

     

 

Gráfico 1 - Relação de Ingressos e Egressos na UNIRIO no período de 2008 a 2010 
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Quadro 7 - Comparativo de servidores Egressos e Ingressos no INCRA no período de 2012-

2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Relação de Ingressos e Egressos no INCRA por ano no período de 2012-2014  

 

 
 

 

Quadro 8 - Relação de servidores Admitidos e Desligados e o percentual de reposição no 

INCRA no período de 2012-2014.  

 

Relação de servidores ingressos (admissão) para egressos (desligamento) somado 

a aposentadoria (saída) 

Ano Ingressos Egressos Aposentadoria 

Egressos mais 

aposentadoria – 

Total de 

desligamentos 

% 

Reposição 

2012 6 20 9 29 20,69 

2013 44 21 9 30 146,67 

2014 12 6 2 8 150,00 

 

 

 

 

Relação de servidores ingressos (admissão) para egressos (desligamento) 

Ano Ingressos Egressos Egressos/Ingressos 

2012 6 20 333,33% 

2013 44 21 47,73% 

2014 12 6 50,00% 
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Gráfico 3 - Relação de Ingressos e Egressos no INCRA no período de 2012-2014  

 

 
 

 

Quadro 9 - Comparativo de servidores Egressos e Ingressos do INCA no período de 2012-

2014 

 

Relação de servidores ingressos (admissão) para egressos (desligamento) 

Ano Ingressos Egressos Egressos/Ingressos 

2012 327 214 65,44% 

2013 44 54 122,73% 

2014 4 45 1125,00% 

 

 

 

Gráfico 4 - Relação de Ingressos e Egressos do INCA por ano no período de 2012-2014 

 
 

 



77 

 

 

Quadro 10 - Relação de servidores Admitidos e Desligados e o percentual de reposição no 

INCA no período de 2012-2014 

  Relação de servidores ingressos (admissão) para egressos (desligamento) somado a 

Aposentadoria (saída) 

Ano Ingressos Egressos Aposentadoria 

Egressos mais 

aposentadoria -  

Total de desligamentos   

% 

Reposição 

2012 327 214 8 222 147,30 

2013 44 54 9 63 69,84 

2014 4 45 9 54 7,41 

 

 

Gráfico 5 - Relação de Ingressos e Egressos no INCA no período de 2012-2014 

 
 

Nos quadros 6, 8 e 10, retratam índices de rotatividade de pessoal e o nível de 

reposição de servidores no quadro de técnico-administrativos na referida Instituição Federal 

de Ensino Superior, e servidores federais do INCRA e INCA.  

Branham (2002) relata que a rotatividade existe e é inevitável, pois as pessoas mudam 

de empresas, conforme os mais variados motivos: maior salário, melhores benefícios, 

perspectiva de inovação, dedicação à família, aposentadoria e outros. Porém, como disse 

Frederick Reichheld:  “Quando funcionários de valor deixam a empresa, é sinal de que algo 

no sistema precisa ser consertado”. 

Dentro do estudo de Recursos Humanos, Snell e Bollander (2009) enfatiza que o 

planejamento de recursos humanos depende de uma percepção precisa da oferta de 

empregados quanto de sua demanda. Um dos fatores que tem impacto direto nos processos do 

planejamento estratégico do RH e de recrutamento é a rotatividade de pessoal. Chiavenato 

(2004, p. 86), define rotatividade de pessoal como:  
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O resultado da saída de alguns funcionários e a entrada de outros para substituí-los 

no trabalho. Se refere ao fluxo de entrada e saídas de pessoas em uma organização - 

Teoricamente, cada desligamento quase sempre corresponde à admissão de um 

substituto como reposição. Isso significa que o fluxo de saídas (desligamento, 

demissões e aposentadorias) deve ser compensado por um fluxo equivalente de 

entradas (admissões) de pessoas. 

 

 

Para Chiavenato (2004) há dois tipos clássicos de desligamento de pessoas na 

organização:  

 Desligamento por iniciativa do funcionário: caracteriza quando o funcionário 

decide, por razões próprias ou profissionais, encerrar sua relação de trabalho 

com o empregador. A decisão de desligamento segue duas linhas possíveis: - 

insatisfação do trabalho, percepção de alternativas mais vantajosas e oportunas 

no mercado de trabalho. 

 Desligamento por iniciativa da organização: ocorre quando a organização 

decide em desligar o funcionário (demissão); seja por substituição, redução de 

força de trabalho, comportamento inadequado, baixa produtividade, e outros. 

 

Nesse entendimento, Robbins (2010) afirma a existência da rotatividade de pessoal 

(voluntária e involuntária), ou seja, não se considera prerrogativa da empresa a 

responsabilidade pela demissão do funcionário, mas ao contrário, a demissão voluntária é a 

que parece ser mais prejudicial à organização, pois pode se tratar da perda de funcionários 

com alto desempenho, e que deixam de colaborar com os interesses da empresa. 

Para Robbins (2010) um alto índice de rotatividade resulta em aumento de custos para 

recrutamento, seleção e treinamento, causa uma ruptura na eficiência da organização, pois 

quando pessoas experientes e treinadas vão embora da empresa é necessário encontrar 

substitutos para assumir posições de responsabilidade.  

Toda organização, como afirma Robbins (2010), tem certa rotatividade de pessoal. A 

média nacional, no Brasil, é de aproximadamente três por cento ao mês, o que significa 36 por 

cento de rotatividade ao ano. Essa média varia conforme a atividade profissional. 

Para Mobley (1992) altos índices de rotatividade geram custos para a administração 

pública, como: os relacionados a recrutamento e seleção, integração e treinamento, registro e 

documentação do ingressante. Porém, o autor argumenta que existem algumas consequências 

positivas do turnover (rotatividade). O autor cita como fatores positivos, o afastamento de 

empregados de baixo desempenho, inovação, flexibilidade e adaptabilidade (gera 
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oportunidades de substituição), a diminuição de outros comportamentos de afastamento e a 

redução de conflitos. 

A alta rotatividade, para Mobley (1992, p. 30), indica que reflete diretamente na 

produção, no clima organizacional e no relacionamento interpessoal. Esse mesmo autor 

afirma que o índice de rotatividade muito baixo não é sadio para as organizações, pois indica 

que a organização está parada e não revitaliza ou modifica a sua mão de obra, fato que pode 

impedir que novas pessoas, e consequentemente, novos talentos entrem na organização, 

portanto, deve-se verificar o equilíbrio de entrada e saídas de colaboradores de uma 

determinada empresa. 

No estudo de Klein e Mascarenhas (2014), diferentes fatores motivacionais podem 

gerar diferentes resultados organizacionais. Em toda e qualquer organização, seja ela pública 

ou privada, existe a preocupação com o grau de satisfação dos funcionários e com a taxa de 

rotatividade em evasão de profissionais. Organizações com elevados índices de insatisfação e 

evasão, dificilmente irão obter bons resultados organizacionais. Então: quais são os fatores 

motivacionais que afetam os níveis de retenção e satisfação de funcionários públicos?  

Para Klein e Mascarenhas (2014), existe a relação entre fatores motivacionais e os 

níveis de retenção e satisfação de funcionários e podem ser depreendidas a partir da análise de 

estudos teóricos e empíricos.  

Segundo a clássica teoria dos dois fatores motivacionais de Herzberg (1964,1968), os 

fatores extrínsecos (higiênicos) seriam responsáveis por satisfazer as necessidades mais 

fundamentais dos indivíduos, reduzindo potenciais fontes de desconforto que, caso presentes, 

pode gerar insatisfação e, portanto, intenção do funcionário de sair do emprego. 

Conforme esta teoria, o autor exemplifica como fatores extrínsecos no ambiente 

organizacional: a segurança e saúde no trabalho, os salários, remunerações e benefícios. Já 

como fatores intrínsecos (simbólicos) estariam relacionados aos aspectos subjetivos, 

intrínsecos à natureza e à realização do trabalho, satisfazendo as necessidades simbólicas das 

pessoas, como o prazer e a identificação com o trabalho, a possibilidade de desenvolvimento 

pessoal e profissional, o status relacionado ao cargo, o grau de responsabilidade e a autonomia 

na execução do trabalho, o reconhecimento dos colegas, dentre outros.  

A partir desses exemplos da Teoria dos dois fatores de Herzberg nota-se que a 

adequada oferta de fatores higiênicos por parte das organizações reduziria fontes de 

insatisfação e desconforto no emprego, mas não seria suficiente para promover satisfação e 

motivação, uma vez que estas dependeriam dos fatores intrínsecos e simbólicos do trabalho. A 

partir dessa perspectiva, Archer (1997) afirma que a administração tem o duplo desafio de 
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afastar a insatisfação profissional (por meio da adequada oferta de fatores higiênicos), 

evitando assim o abandono do emprego, ao mesmo tempo em que deve promover a motivação 

das pessoas através do desenvolvimento de fatores motivadores orientados à satisfação das 

necessidades simbólicas que organizam o comportamento dos indivíduos, promovendo assim 

maiores níveis de produtividade e felicidade.  

No estudo de Rodrigues (2014) sobre as influências na motivação para o trabalho em 

ambientes com metas e recompensas para o setor público, se verificou que os modelos 

desenvolvidos por Porter and Lawler III (1968) e Locke and Latham (2002) que relacionam 

metas, esforço, desempenho e recompensas; constataram que o desempenho e as recompensas 

– quando atreladas a desempenhos – podem gerar satisfação nos funcionários. Estas, por sua 

vez, motivariam os funcionários para novos desafios. Os autores explicam que tão importante 

quanto às recompensas oferecidas, também contribui para o aumento dos níveis de satisfação 

dos empregados a percepção de equidade gerada pelas recompensas.  

Para Longo (2007), os indivíduos constantemente avaliam a equidade existente entre 

as recompensas oferecidas pela organização e o nível de esforços por ela exigidos. Assim, 

funcionários tendem a mudar de emprego quando percebem desequilíbrios nas equidades 

interna e externa do sistema de compensação. Segundo a equidade interna é o nível salarial e 

remuneratório definido e ofertado pela organização a partir do valor contributivo de cada 

cargo, enquanto a equidade externa refere-se à competitividade dos salários e benefícios 

oferecidos pela organização em relação àqueles praticados no mercado de trabalho. Para 

evitar a evasão de pessoas, as organizações devem adotar uma gestão da compensação capaz 

de zelar pela equidade interna e externa da remuneração.  

Nesse estudo sobre rotatividade, os autores afirmam que nem toda rotatividade é ruim, 

mas passa a ser problemática quando boa parte dela é voluntária. Nesse caso, quando os 

funcionários, principalmente aqueles mais talentosos, experientes e detentores de 

conhecimentos importantes para a organização, saem voluntariamente, a organização incorre 

em uma série de custos (tangíveis e intangíveis) que afetam a produtividade da organização. 

(ALLEN et al., 2010) 

Para Klein e Mascarenhas (2014) é fundamental compreender as causas da evasão de 

servidores para que os gestores possam estudar em possíveis políticas de retenção. No caso da 

administração pública, quando existem altos índices de evasão na organização, isso pode 

proporcionar em impactos desastrosos sobre a qualidade e continuidade dos serviços 

prestados à sociedade. 
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O país assiste nas últimas décadas a um movimento de fortalecimento econômico 

(estabilização, crescimento e desenvolvimento) com forte repercussão na dinâmica social e no 

reposicionamento das instituições. Esse rearranjo das ofertas do poder público promove um 

repensar da capacidade do Estado de fazer frente às demandas e operar políticas públicas 

como a força de trabalho - com feições distintas daquelas que conformavam o serviço público 

no passado.  Assim, vem emergindo nesse contexto as carreiras estratégicas, a recomposição 

de quadros e de pessoal, as remodelações das estruturas de remuneração, as exigências de 

competências e as capacitações. Esse ambiente de transformações rápidas em padrões 

tecnológicos e de valores dominantes nas estruturas da sociedade, também emerge em 

contrastes geracionais, evidenciando as peculiaridades da sociedade contemporânea, como a 

geração denominada de Y (BERGUE, 2014).  

Para Bergue (2014), a rotatividade tem assumido posição de destaque na pauta de 

preocupações dos gestores públicos, em particular nas áreas de gestão de pessoas, com a 

emergência de fenômenos como a “indústria dos concursos” (cursos, materiais, professores) e 

dos “concurseiros” (candidatos). Para o autor, é um movimento que precisa ser entendido sob 

uma perspectiva mais ampla, além desse aspecto e atores, mas o contexto sociopolítico e 

econômico do país e no cenário mundial; o movimento de recomposição da força de trabalho 

no setor público; a exacerbação das expressões da sociedade de consumo, que privilegia a 

renda; o impulso pessoal e legítimo das pessoas em busca de status e realização em carreiras 

melhores; e aspectos positivos que a rotatividade possibilita. 

Para Bergue (2014), é importante perceber se é elevada a rotatividade de pessoas no 

setor público; é preciso explicitar os motivos pelos quais em geral a rotatividade é percebida 

como algo negativo, como: os gastos com capacitação que se perde com a saída do servidor, e 

o baixo rendimento próprio dos ingressantes nos primeiros meses de trabalho (aprendizagem e 

experiências iniciais).  

Na Universidade Pública, os discentes, os docentes e a sociedade sentem a 

consequência da falta de pessoal nas universidades. Os serviços administrativos são muitas 

vezes paralisados, atrasados e mal executados quando um servidor capacitado e preparado não 

atua no setor diretamente envolvido no departamento da instituição. Assim, a insatisfação dos 

discentes e professores, e dos servidores desviados de outras funções, que atuam para cumprir 

diferentes atividades; tem trazido um sentimento de desvalia e frustração dos mesmos na 

instituição (PEREIRA, 2012).  

A única maneira de reparar este problema e proporcionar os resultados esperados da 

universidade pública é através do concurso público. É por este meio, a porta de entrada do 
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servidor para ocupar o cargo vago. Esta é forma legal para o seu preenchimento. Meireles 

(2015) define que:  

É o meio técnico posto à disposição da Administração Pública para obter-se 

moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, 

propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam aos requisitos da 

lei, fixados de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, 

consoante determina o art. 37, II da CF. 

 

O concurso pode e deve estabelecer bases e critérios de julgamento que possa 

selecionar o candidato mais adequado ao cargo, capacitá-lo e treiná-lo ao ambiente da 

universidade. A perda do servidor em pouco tempo de exercício na função torna esse processo 

ineficaz (ALMEIDA, 2004). 

A gestão de pessoas não pode ser vista isoladamente das demais áreas que envolvem a 

administração pública, necessita de planejamento para desenvolver não apenas a parte 

burocrática que lhe cabe, mas também para articular mecanismos de desenvolvimento e 

capacitação dos servidores, propiciando melhorias na qualidade de trabalho e no atendimento 

à população (BERGUE, 2007). 

A gestão de pessoas envolve várias ações previamente planejadas das necessidades 

entre a organização e as pessoas. O objetivo do sistema de gestão de pessoas é auxiliar as 

organizações a desenvolverem competências diferenciadas e a conquistar consistentemente 

um desempenho melhor e o crescimento e desenvolvimento da organização e das pessoas que 

nela trabalham. 

No serviço público, a gestão de pessoas, torna-se um desafio ainda maior se 

comparado ao setor privado, visto que é marcado por um contexto em que predominam, de 

um lado, a desmotivação, a acomodação e o corporativismo por boa parte dos servidores e, de 

outro, a ocorrência de baixos salários e a fragilidade na estrutura de carreiras, caracterizando 

um sistema de gestão de pessoas, em grande medida, incipiente. Deve-se considerar, ainda, o 

fato de o setor público, assim como as demais instituições predominantemente prestadoras de 

serviço, desenvolver atividades que são intensivas na utilização de recursos humanos; o que 

confirma a importância das pessoas para este setor. (OLIVEIRA; CKAGNAZAROFF; 

SILVEIRA; MORAES, 2012)  

Nesse contexto, Leme (2011) explica que a sociedade espera encontrar investidos em 

cargos públicos profissionais vocacionados e conhecedores dessa característica fundamental 

da função para a qual prestaram concurso público ou assumem função dessa natureza. Mesmo 

que no serviço público, a função pública seja revestida de pouca competitividade, o Estado 
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deve conter servidores públicos detentores de valor e talentosos no trabalho para que seja 

oferecido à população um serviço de qualidade.  

 

2.3  Retenção de pessoas (talentos)  

“ A  contratação, a retenção e o desenvolvimento de talentos é o maior desafio e  

maior chave para o sucesso de qualquer empresa.”  

Scott Mc Nealy 

 

 As organizações enfrentam hoje um contexto muito mais complexo e turbulento. No 

Brasil, as reformas estruturais e aberturas comerciais ocorridas no início da década de 1990 

contribuíram para que o setor produtivo tivesse que se reestruturar, visando competir num 

mercado globalizado.  No mercado de trabalho, passou por mudanças significativas, 

relacionadas às políticas econômicas e sociais empreendidas pelos governos. Algumas 

características surgiram nesse novo cenário do mercado: o fim do emprego de massa, com a 

eliminação de postos de trabalho, o encolhimento do mercado formal e a expansão do 

mercado informal, a precarização do trabalho e o desemprego estrutural (ALMEIDA, 2004).  

Para Dejours (1992), a organização do trabalho exerce sobre o sujeito uma ação que 

incide diretamente no aparelho psíquico. A fim de se protegerem dos impactos nocivos desta 

ação, os trabalhadores criam uma série de mecanismos de defesa, os quais favorecem a 

adequação entre organização do trabalho e estrutura mental do trabalhador. 

 

A centralidade do trabalho na vida do sujeito, postulando uma continuidade entre o 

funcionamento psíquico no trabalho e fora dele. [..] a relação subjetiva com o 

trabalho leva seus tentáculos para além do espaço da fábrica ou do escritório, e 

coloniza profundamente o espaço fora do trabalho. [...]. A separação clássica em 

dentro do trabalho e fora do trabalho não tem sentido em sociologia do trabalho, 

assim como em psicodinâmica do trabalho. (DEJOURS, 1992: 2004, p. 101) 

 

Almeida (2004) explica que o mercado de trabalho passou a ser mais seletivo, os 

requisitos para a contratação ficaram mais exigentes: a formação, a experiência e a 

competência relacionada ao comportamento - são as mais valorizadas. Surgem novas 

profissões e perfis em função do avanço tecnológico na sociedade, criando defasagem entre 

demandas do mercado de trabalho e a oferta de recursos humanos, principalmente nos países 

em que a política educacional não conseguiu acompanhar e atender de forma rápida às novas 

exigências do mercado. 

  Almeida (2004) ainda aborda que com exceção das áreas mais especializadas, as 

áreas de trabalho apresenta-se maior oferta de recursos humanos do que de empregos, 

aumentando a disputa entre os profissionais. Nas situações em que as ofertas de emprego são 
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maiores que as de recursos humanos, considerando o nível de qualificação exigido da força de 

trabalho, são poucos os que conseguem preencher os requisitos dos novos perfis. Os 

profissionais mais qualificados levam vantagens nas duas situações.  Crawford (1994, p. 21) 

afirma que o conhecimento “é a capacidade de aplicar informação a um trabalho ou a um 

resultado”, e Sveiby (1998, p. 29) o define como “a capacidade que uma pessoa tem de agir 

continuamente e que é criada por um processo de saber”.   

 Esse cenário tem conscientizado as organizações para o valor do capital humano 

como diferencial competitivo das organizações e verificaram um fato inovador: os talentos 

teriam que ser considerados como um dos pilares das organizações na gestão de pessoas 

(ALMEIDA, 2004).  

Por definição, Almeida (2004) define que o termo Talento se refere à pessoa que traz 

em sua bagagem um conjunto privilegiado de competências, conhecimentos, habilidades e 

atitudes, que a diferencia de outras. Existem diferentes tipos de talentos que requerem 

diferentes combinações de capacidades, relacionadas com o contexto e da organização. 

Stewart (1998) afirma que o verdadeiro capital humano são os colaboradores que se 

diferenciam e que desenvolvem atividades que agregam valor para a organização. Nessa 

concepção, Almeida (p.17, 2004) define que: “pessoas talentosas são as que põem em prática 

suas capacidades para obter resultados superiores à organização, desde que essa motive as 

pessoas e permita a manifestação dos talentos”.  

Os talentos na sociedade da Informação são poucas pessoas que contribuem ao 

máximo com a empresa e precisam ser reconhecidas, estimuladas e potencializadas para que 

maximizem os resultados em positivos, porque elas podem e conseguem alcançar. São 

pessoas diferentes e que tem que ser tratadas como astros; contribuem mais e devem ser mais 

bem remuneradas que os profissionais em geral. O autor ressalta que a remuneração não deve 

ser apenas o fator de atração e retenção de talentos, o fator dinheiro é fundamental, mas pode 

ser um desestímulo, quando em excesso. O que deve ser incentivado é o entusiasmo no 

trabalho, pois é um fator que traz produtividade e satisfação dos talentos e, que na verdade, de 

todos os trabalhadores (CHOWDHURY, 2003). 

 

Os talentos são pessoas diferentes e necessitam da liberdade de perseguir as suas 

próprias metas. Eles aglutinam novas ideias, novas formas de pensamento e novas 

formas de realização. Podem ou não adaptar-se bem à cultura corporativa; alguns 

sim, outros não. Alguns trabalham com visível afinco, outros não. Mas são todos 

especiais e valem o seu peso em ouro. Sim, exigem uma atenção adicional, uma 

dedicação extra do tempo da gerência e, frequentemente, uma série de outras 

demandas estranhas. Entretanto, fazem uma grande diferença, de maneiras 

totalmente inesperadas. São o espírito e os verdadeiros lideres da empresa. 
(CHOWDHURY, 2003, p. 81). 
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Para Chowdhury (2003), no século XXI as empresas precisam investir no Talento, 

pois podem se tornar estagnadas. As empresas investem em tecnologia, máquina e pessoas, 

mas o mais valioso investimento está naquele que se aplica em profissionais talentosos. A 

gestão deve investir nas pessoas certas, cujas capacitações atendam às necessidades da 

empresa. Porém hoje, encontrar as pessoas certas se tornou mais difícil como também mais 

oneroso. Toda empresa necessita de Talentos em cargos críticos para operar com sucesso. 

Caso uma empresa faça os investimentos certos nas pessoas certas, deve investir também para 

mantê-los, pois garante recompensas, não apenas financeiras, mas também em termos de 

reconhecimento. 

No contexto de gestão de pessoas para Chiavenato (2004, p.5), as organizações são 

constituídas de pessoas e dependem delas para atingir seus objetivos e cumprir suas missões. 

Gaulejac (2007) retrata que a gestão se tornou a ciência do capitalismo, subtendida por 

uma vontade de domínio que se apresenta como fundamentalmente racional. Esse domínio 

não tem em vista apenas o campo da economia, mas a sociedade inteira. Para o autor, esse 

paradigma utilitarista transforma a sociedade em máquina de produção e o homem em agente 

a serviço da produção. O recurso humano se torna um objeto de conhecimento e uma 

preocupação central da gestão. Nesse discurso, Gaulejac (2007, p. 80) conclui que: 

 
Afirmar que o humano é um fator da empresa leva a operar uma inversão das 

relações entre o econômico e o social. De fato, é a empresa, como construção social, 

que é uma produção humana, e não o inverso. [...] considerar o humano como fator 

entre outros é interinar um processo de reificação do homem. O desenvolvimento 

das empresas só tem sentido se contribuir para a melhoria da sociedade e, portanto, 

do bem-estar individual e coletivo e, definitivamente, se estiver a serviço da vida 

humana. Gerenciar o humano como um recurso, ao mesmo título que as matérias-

primas, o capital, os instrumentos de produção ou ainda as tecnologias, é colocar o 

desenvolvimento da empresa como uma finalidade em si, independentemente do 

desenvolvimento da sociedade, e considerar que a instrumentalização dos homens é 

dado natural do sistema de produção”. 

 

Na visão de Snell e Bollander (2009, p. 37), as pessoas sempre foram fundamentais 

para as organizações, mas sua importância estratégica está crescendo cada vez mais, o sucesso 

de uma organização depende do conhecimento, das capacidades e das habilidades de seus 

funcionários. 

O Capital Humano e, principalmente o Intelectual de uma empresa, resulta num 

diferencial, fazendo a diferença na gestão e nas operações na organização. Barbieri (2014) 

ressalta que o conhecimento na atualidade é o principal gerador de valor e de riqueza para as 

organizações e não tanto o capital, a terra, os ativos físicos e nem mesmo as pessoas, que não 
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geram conhecimento e inovações. Para o autor, as pessoas devem ser preparadas para mostrar 

e utilizar conhecimentos nos cargos que atuam. Na sociedade do conhecimento os fatores 

mais importantes são o talento, a inteligência e o próprio conhecimento aplicados à solução de 

problemas apresentados pelas empresas. Um importante diferencial das empresas se prende ao 

conhecimento coletivo, às habilidades de criatividade e inovação, os valores e à motivação 

dos colaboradores e a satisfação dos clientes. O conhecimento transforma o próprio 

conhecimento, porque através dele surgem novas formas de criar, multiplicar e utilizar 

eficazmente o conhecimento e as habilidades associadas ao mesmo. É um composto de mix de 

valores, experiências, insights e informações existentes em uma empresa. 

Nesse entendimento, Barbieri (p. 20, 2014), conclui que: 

 

O papel da empresa na geração do conhecimento é o de fornecer um ambiente 

adequado para o trabalho individual e o trabalho em equipe, que somados produzem 

capital intelectual. Para que esse conhecimento seja gerado, é necessário que as 

necessidades dos colaboradores estejam atendidas, que eles estejam satisfeitos, 

motivados, sentindo que podem participar das decisões, podendo opinar, tendo 

objetivos bem definidos, trabalhando com lideranças esclarecidas e com colegas que 

tenham habilidades complementares às suas.  

 

 Ainda sobre o capital humano, Gaulejac (p. 182, 2007) resume que: 

 

O humano se torna o principal recurso da empresa, um fator essencial do seu 

desenvolvimento. Convém, portanto, gerenciá-lo ao mesmo título que as finanças, as 

matérias primas, as tecnologias, os estoques. As teorias do capital humano ilustram 

perfeitamente a prevalência da abordagem gestionária para tratar de tudo aquilo que 

se refere à vida dos homens e das mulheres.  

 

No mundo do trabalho de hoje, a questão da carreira passou a ser tratada como sendo 

do âmbito do indivíduo. Atribui-se a cada homem e a cada mulher responsabilidade pelo 

desenvolvimento de sua trajetória profissional. Porém nessa condição, por sua vez, fragilizou 

a relação de lealdade do funcionário com a empresa, o que culminou com um dos desafios 

cruciais para quem lida com a gestão do capital humano: a retenção de talentos. Cortella 

(2014, p.36). 

A importância da retenção de pessoas é enfatizada por Chiavenato (2004, p. 5) no qual 

afirma: “as organizações funcionam por meio das pessoas, que delas fazem parte e que 

decidem e agem em seu nome”, ou seja, são as pessoas que dão vida ao dia-a-dia da 

instituição. São elas que fazem os processos funcionarem e que levam à empresa ao 

crescimento e desenvolvimento, realizando isso por meio das tomadas de decisão, dos 

planejamentos de curto, médio e longo prazo, da inovação dos processos, da criação de novos 

produtos e serviços, das análises de mercado, da identificação de oportunidades de 
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crescimento empresarial, da ampliação das atividades da corporação, e de todas as demais 

áreas que necessitem de que a mente humana seja colocada em ação a fim de viabilizar o 

progresso da empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

No entendimento específico sobre retenção de pessoas, Capelli (p. 82, 2013) afirma 

que: “A retenção de pessoas é o oposto da rotatividade de pessoal (a soma de desligamentos, 

voluntários ou não, de funcionários de suas empresas)”. A retenção é importante porque 

rotatividade de pessoal cria custos de substituição e está claramente associada a baixos níveis 

de satisfação dos clientes, a lealdade e a perdas de receitas. As pessoas permanecem nas 

empresas quando veem a organização como fonte de orgulho, quando respeitam seus 

superiores, quando são remuneradas de forma justa e quando acham que seu trabalho é 

importante (CAPELLI, 2013).  

 Para Capelli (2013), um dos maiores desafios atuais da gestão de pessoas é a retenção 

de talentos nas empresas. A nova geração de colaboradores, principalmente os mais jovens, 

desejam desafios e promoções rápidas, planejam permanecer de dois a três anos na empresa e 

almejam em mudar de empresas, sempre no objetivo de alcançar novas oportunidades para a 

carreira. 

 A respeito sobre o contexto da nova geração de colaboradores para as organizações, 

Castro (p. 7, 8; 2011) explica que: 

 
As novas gerações não poderiam deixar de ser citada, pois representam 

gradativamente uma parcela significativa do quadro funcional nas empresas, 

contribuindo para os resultados com suas características de inovação, flexibilidade, 

busca constante pelo desenvolvimento e capacitação profissional alinhado a 

satisfação pessoal Ao analisar os últimos anos, identificamos muitas mudanças, em 

especial no modo de produção e as relações de trabalho. Atualmente é possível 

afirmar que o advento de uma nova geração surge aproximadamente a cada dez 

anos, o que vem influenciando diretamente no dia a dia dentro das empresas. Com a 

velocidade da mudança, hoje o conceito de “Gestão de Pessoas” já sofreu uma 

significativa transformação conceitual, influenciada pelas gerações. Dos baby 

boomers (pessoas que nasceram pouco depois da guerra) à geração Z (adolescentes 

que já nasceram na velocidade da tecnologia), há uma infinidade de diferenças não 

apenas na maneira de atuar, mas como na forma de viver, nos valores e no tempo de 

cada um.  

Com a geração Y, mais nova atuante no mercado de trabalho, há que se dar espaço 

para uma contribuição cada vez mais efetiva do conhecimento desse nativo digital, 

jovem, ansioso e com ambições legítimas de uma carreira rápida. A forma de 

comprometer essas pessoas, é ter uma gestão mais direcionada, de modo que se 

estabeleça maior intensidade nas interações relativas ao processo decisório, 

permitindo que se sintam parte na gestão; participando da definição das políticas, 

das estratégias, da concepção dos projetos e não só executando-os; fornecendo um 

espaço significativo para o exercício da criatividade e incentivando a busca contínua 

por desafios. 

Sobre a importância em retenção de bons funcionários, (Capelli, 2013, pag. 82) 

exemplifica em três motivos básicos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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1º- motivo: ligado ao lucro – empresas privadas dão importância cada vez maior ao capital 

intelectual. 

Para explicar este motivo, o autor ainda reforça que:  

Na atual “Era do conhecimento”, o capital intelectual é formado pelos 

conhecimentos e qualificações da força de trabalho da empresa. “Hoje, as empresas 

bem-sucedidas vencem com ideias inovadoras de produtos e serviços de alto padrão 

- que se originam do conhecimento e das qualificações dos funcionários.” (Capelli, 

2013, p. 83).   

    

2º- motivo: A ligação causal entre retenção de funcionário e satisfação dos clientes. 

3º- motivo: O alto custo da rotatividade de pessoal. 

  

 Yamashita (2006) em seu estudo sobre o tema, sugeri um questionamento: - como o 

setor de Recursos Humanos deve-se comportar quando um funcionário que está na empresa 

há algum tempo, com ótimo desempenho, boa reputação junto à gerência, pede demissão sem 

motivo aparente? Quais os motivos que levam os melhores profissionais a “abandonar o 

barco?”. 

  Segundo Branham (2002, p. 13), há seis razões mais frequentes que explicam a saída 

de um bom profissional, a saber: 

 

Quadro 11 – Descrição de Motivos 

Motivo Descrição 

Relação entre salário 

e 

desempenho 

Um dos principais “fatores de afastamento” é a incapacidade do profissional 

de ver o elo entre desempenho e remuneração. O funcionário com alto 

desempenho se sente desmotivado ao verificar que, mesmo assim, ele faz jus 

ao mesmo salário e ao mesmo bônus que os demais, com desempenho inferior. 

Oportunidade de 

crescimento 

O funcionário não percebe oportunidades de crescimento ou de promoção, 

mesmo que a empresa tenha planos para ele; assim, a empresa deve mostrar-

lhe essas oportunidades. 

Valorização do 

trabalho 

A gerência precisa estabelecer um canal de comunicação eficaz e constante e 

informar o funcionário sobre a real importância de seu trabalho e como ele 

afeta a missão central da empresa. 

Usar talento 

natural 

É importante que se tenha a pessoa certa no lugar certo, para que as suas 

melhores habilidades sejam utilizadas no desempenho de suas atividades. 

Nesse caso, os processos de seleção e contratação precisam ser criteriosos e 

corretos. 

Expectativa 

irreal 

No ato da seleção e contratação ou da promoção interna, o funcionário precisa 

receber uma descrição realista do trabalho e das condições de realizá-lo. 

Gerentes 

abusivos ou 

ambientes 

tóxicos 

Os funcionários não toleram o tratamento abusivo e descabido de gerentes 

autoritários e mal-educados, assim como ambientes que sejam hostis e exalam 

“energia negativa”. 

Fonte: Branham (2002) 

 

Além das razões acima expostas por Branham (2002), existem ainda mais quatro 

motivos que podem fazer um profissional de talento deixar a organização: 
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  Falta de desafios tentadores que o motivem e o façam utilizar todas as suas habilidades e 

conhecimento; 

  Desconhecer os planos estratégicos da empresa; 

  Problemas de relacionamento com outros colegas; 

  Políticas de Recursos Humanos ultrapassadas. 

 

Nesse sentido, Yamashita (2006) aponta alguns fatores considerados determinantes 

para que uma empresa esteja em sintonia com as práticas mais atuais para reter seus 

profissionais e mantê-los motivados em seu ambiente de trabalho. São eles: 

a) Canais de comunicação permanente entre a empresa e o empregado; 

b) Programa de integração e definição clara do que se espera do corpo funcional; 

c) Atribuição e envolvimento em tarefas desafiadoras e estimulantes; 

d) Feedback regular; 

e) Avaliação e promoção por desempenho; 

f) Divulgação da cultura organizacional da empresa; 

g) Programa de treinamento e desenvolvimento continuado; 

h) Programa de remuneração condizente com o espaço ocupacional; 

i) Programa flexível de benefícios diretos e indiretos. 

 

Existe um universo amplo de perspectivas sobre retenção, no estudo de Ribeiro (2011) 

foram selecionadas algumas variáveis para esse estudo após levantamento referendado por 

uma revisão de literatura. Compreendendo aquelas que estão mais alinhadas ao contexto do 

setor público. As variáveis de influência na retenção são: 

a) Desenvolvimento profissional e continuado 

b) Treinamento 

c) Carga horária e flexibilidade nos horários 

d) Ritmo de trabalho  

e) Variedade de tarefas  

f) Criatividade  

g) Remuneração e benefícios  

h) Plano de cargos e salários e critérios de ascensão 

i) Clima organizacional e relacionamento interpessoal  

j) Satisfação pelo trabalho 

k) Reconhecimento profissional  
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l) Comunicação interna e abertura para o diálogo  

m) Autonomia e nível de desafio no trabalho 

n) Envolvimento e participação nos processos de decisão  

o) Condições físicas e recursos materiais  

p) Imagem da empresa  

 

 

2.3.1 Retenção de pessoas no setor público 

As mudanças empreendidas pela Constituição Federal da República de 1988 enfatizam 

o processo de descentralização de políticas públicas e sociais, propiciando à Administração 

Pública um viés mais democrático, transparente e com maior controle social. Assim, na 

década de 1990, a Administração Pública brasileira entra numa Era gerencial e 

empreendedora, tornando-se mais flexível e eficiente, melhorando a qualidade dos serviços 

prestados, valorizando o servidor e profissionalizando o setor público (SILVA, 2009). Essas 

mudanças influenciaram num direcionamento das políticas de recursos humanos no setor 

público com vistas à geração de resultados e à valoração cada vez maior dos funcionários 

públicos, visando capacitá-los e motivá-los. Além disso, procurou-se delegar certa autonomia 

às instituições públicas no sentido de dar agilidade aos procedimentos (BALASSIANO, 

2006). 

A Administração Pública possui características e demandas próprias em relação às 

organizações privadas. As empresas estatais, como outras quaisquer, possuem sua função 

produtiva, mas assumem contornos do Estado. Sua estruturação sempre será regida pelos 

planos políticos e econômicos do governo a que estão vinculadas (NUNES; LINS, 2009). 

Assim, a gestão de pessoas na Administração Pública necessita estar orientada para o alcance 

de suas metas organizacionais, mas sem desconsiderar suas peculiaridades, que podem vir a 

representar entraves e trazer prejuízos para a Administração (SOUZA, 2010). 

A gestão de pessoas, na maioria das organizações públicas brasileiras, pautou-se, 

durante muitos anos, pela realização de tarefas rotineiras e emergenciais. O fato de não existir 

uma definição de diretrizes gerais para as políticas de recursos humanos, aliada à falta de 

informatização, faz com que a área de RH no setor público continue com uma imagem 

associada à ineficiência. Contudo, esse panorama vem-se alterando, na medida em que os 

gestores públicos têm atentado para a importância da área (MARCONI, 2005). 

A gestão de pessoas no setor público é um esforço orientado para o suprimento, a 

manutenção e o desenvolvimento de pessoas nas organizações desse setor, em conformidade 
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com os ditames constitucionais e legais, observadas as necessidades e as condições do 

ambiente em que estão inseridos. Sendo assim, na esfera da Administração Pública, a gestão 

de pessoas deve adequar-se às diferenças existentes em relação ao setor privado, como a 

cultura organizacional e as previsões legais, que instituem garantias e prerrogativas àqueles 

que prestam serviço público (BERGUE, 2007). 

Sobre o provimento e seleção de talentos no setor público, Almeida (2004, p. 21) 

afirma que: 

As organizações públicas são as que mais se ressentem, pois têm nos concursos 

públicos uma exigência legal para admissão de pessoal; esse fato é considerado por 

muito técnicos da área uma limitação. Restrições que poderão ser compensadas de 

alguma forma se houver gerenciamento adequado dos talentos recém-admitidos, 

bem como dos talentos ocultos existentes na organização. 

 

A execução da seleção é pública, conforme ditames da Constituição Federal da 

República, pois evitam maiores riscos e contestações, por outro, diminui-se a capacidade de 

identificar e selecionar os perfis profissionais requeridos às características do cargo e da 

organização, no que concerne não só às titulações, mas também às aptidões como 

criatividade, inovação, proatividade, dinamismo, entre outras. Como solução, as restrições do 

concurso público poderão ser compensadas, de alguma forma, se houver gerenciamento 

adequado dos profissionais, buscando melhor aproveitamento de seu potencial. Desse modo, 

mais do que processar e ultimar um concurso por meio do estágio probatório, o desafio do 

Estado é adotar uma política de gestão de pessoas que possa identificar, evidenciar e valorizar 

o talento de seus empregados (ALMEIDA, 2004). 

 

Quando selecionamos pessoas talentosas, estamos trazendo para a organização 

competências individuais que, se não forem bem aproveitadas e compartilhadas, não 

se transformarão em talento organizacional. Muitas organizações possuem em seus 

quadros verdadeiros talentos que estão ocultos. Ao não criarem oportunidades para a 

expressão dos mesmos, não agregam valor à missão e aos objetivos institucionais. 

Com o passar do tempo, essas pessoas, se permanecem na organização, podem 

tornar-se desmotivadas, descomprometidas e frustradas (ALMEIDA, p.17, 2004).  

 
 

Almeida (2004) explica que o processo de selecionar e reter talentos não são em 

princípio, procedimento que se coaduna com a realidade da Administração pública brasileira, 

ainda refém de um processo arcaico de seleção mediante concurso público. 

Desse modo, mais do que processar e ultimar um concurso por meio do estágio 

probatório, o desafio do Estado é adotar uma política de pessoal que possa identificar, 

evidenciar e valorizar talentos. Se o processo de seleção não é o mais indicado para selecioná-

los, cumpre criar mecanismos capazes de identificar e aproveitar aqueles que, de algum modo, 
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lograram êxito no concurso público que, por sua competitividade e abrangência tende a 

angariar, mesmo que de forma indireta, inúmeros talentos. 

Ainda que paradoxal, em vista do grande fluxo de pessoas que buscam um emprego no 

setor público, vem sendo enfrentado pelas organizações do Estado o desafio de conter a saída 

de seus funcionários. Tal evasão faz com que áreas que deveriam ser supridas pelo concurso 

público voltem a ficar desfalcadas (ALMEIDA, 2004). 

Apesar de vivenciarem relações menos instáveis de trabalho, os profissionais do setor 

público estão expostos a uma política de desvalorização do sujeito. Essa se torna visível por 

meio do achatamento dos salários e da deterioração das condições de trabalho, evidenciadas 

na diminuição da quantidade e da qualidade dos materiais de consumo, da manutenção e 

aquisição de equipamentos (NUNES; LINS, 2009). 

Esses efeitos, somados ao engessamento dos cargos, têm levado profissionais do serviço 

público a submeterem-se a concursos públicos de outras instituições, visando à troca de 

posição e nível de carreira de forma jamais vista (BALASSIANO, 2008). Dessa maneira, 

muitas pessoas utilizam o concurso público para entrar em uma empresa, temporariamente, 

enquanto aguardam oportunidades melhores no próprio setor público (ALMEIDA, 2004). 

Balassiano (2008) relata que a pretensa flexibilização da alocação dos recursos humanos 

nas novas carreiras do setor público, a partir de 2000, não vem alcançando os efeitos 

desejados. Em verdade, “há que se avaliar os reais motivos que levam os talentos a mudarem 

de cargos e carreiras da forma que vem ocorrendo. Sem uma resposta concreta para essa 

pergunta, ações bem intencionadas podem se transformar em verdadeiras falácias com 

consequências nefastas e custosas para o setor público” (BALASSIANO, 2008, p. 4). 

Consequentemente, para Santos (2006), a memória das instituições perde-se a cada 

empregado que deixa a organização, uma vez que informações, aprendizados e estoque de 

conhecimento não são transferidos nem incorporados imediatamente pelos que permanecem 

ou pelos que chegam, e isso resulta em repensar e, às vezes, reiniciar processos, ações e 

projetos que já estavam em andamento, mas que foram perdidos.  

Nesse contexto, Balassiano (2008) relata que os esforços dos Departamentos de 

Recursos Humanos do setor público vêm-se dando no sentido não apenas de oferecer um 

conjunto de planos de salários em uma política remuneratória, atenta ao mercado e ao 

reconhecimento dos profissionais, mas também nas progressões funcionais, na sistematização 

de aprendizado constante para a alteração de posições, no estabelecimento de desafios 

profissionais quando do lançamento de novos projetos, prêmios de produtividade, 
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estruturação de sistêmicas avaliações de desempenho funcional, entre tantas outras estratégias 

para a retenção do corpo funcional.  

O desafio a ser enfrentado pela Administração Pública é [...] prover os meios para 

que a satisfação do trabalhador extrapole os limites da repartição, dotando os 

profissionais de vantagens, não necessariamente pecuniárias, mas que auxiliem o 

processo de ajustamento, adaptação ou de manutenção dos servidores com as suas 

repartições (Balassiano, 2008, p. 6). 

 

Dessa forma, a obtenção e a manutenção de um quadro de servidores bem formados, 

capacitados e motivados transformam-se em ideário a ser perseguido pelos órgãos que, por 

sua vez, são cobrados por eficiência por parte de uma sociedade cada vez mais consciente 

sobre o papel do Estado contemporâneo. A capacidade de o Estado atrair e manter um número 

crescente de profissionais qualificados em seus quadros funcionais está na manutenção de um 

foco de trabalho com espírito desafiador e aprendizado constante, oferta de condições para 

maior mobilidade dos funcionários dentro das diferentes áreas da organização, adequação do 

quadro funcional ao tamanho ideal de um Estado moderno e a manutenção de perspectiva de 

carreira (BALASSIANO, 2008). 

Portanto, Balassiano (2008) afirma que a modernização dos instrumentos de gestão de 

pessoas pode levar a resultados positivos tanto para os servidores como para os gestores. A 

manutenção da perspectiva de carreira, que proporcione ao servidor assumir constantemente 

novos desafios ao longo de sua vida profissional, torna-se um importante instrumento para a 

manutenção de um quadro profissional de alto nível. 

Contudo, a solução não se resume apenas à questão da carreira, já que, se por um lado 

o aumento da demanda por carreiras pode levar à melhoria da qualificação dos funcionários, 

por outro, a falta de vocação para o serviço público pode aumentar a evasão ao primeiro sinal 

de oportunidade em outra organização. Há, além disso, o fato de alguns servidores públicos 

conseguirem cargos altos de forma muito rápida. Ainda que esse possa ser um fator 

motivacional, a fim de que os novos contratados demonstrem sua capacidade logo que 

convocados, ele também pode gerar conflitos, falta de maturidade para liderar e até a 

desmotivação ao longo da vida funcional, uma vez que aquele poderia vir a ser o último cargo 

ocupado pelo servidor (BALASSIANO, 2008). 

Neste contexto, cabem reflexões acerca das políticas de movimentações de pessoal e 

treinamentos de lideranças, para que os profissionais estejam aptos a assumir posições quando 

chamados. No bojo de todas as discussões sobre o planejamento das carreiras no setor 

público, Balassiano (2008) conclui que, antes de qualquer coisa, deve haver reconhecimento 

do valor do Estado em reter, cada vez mais, um número maior de profissionais qualificados 
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em seus mapas funcionais. Tal fato justifica-se, visto que a formação de boas equipes pode 

compensar inúmeras carências do setor público; inversamente, a falta de quadros qualificados 

é difícil de ser superada (SOUZA, 2010). 

A criação de um mecanismo de estímulo salarial desvinculado da estrutura 

remuneratória das carreiras também se apresenta como maneira diferenciada de recompensar 

e incentivar organizações e indivíduos mais eficientes (SOUZA, 2010). 

De fato, Santos (2006) coloca como desafio apresentado à Administração Pública 

brasileira, no que se refere à gestão de pessoas, a necessidade de estabelecer diretrizes gerais a 

partir da aquisição e do desenvolvimento de competências dos funcionários, bem como a 

reestruturação da força de trabalho por intermédio da revisão de sistemas de remuneração, 

cargos, carreiras e benefícios. A gestão de recursos humanos no setor público começa pela 

aquisição de bons servidores; contudo, é preciso que as instituições públicas tenham políticas 

de cargos, salários e carreiras, bem definidas, estruturadas e atrativas para estimular a 

participação e a manutenção de pessoas qualificadas e motivadas (BALASSIANO; COSTA, 

2006). 

Nesse entendimento sobre retenção de pessoas no setor público, (Ribeiro, p.56, 2011) 

relata que:  

A manutenção de um quadro profissional motivado e altamente qualificado é o 

desafio de qualquer organização, seja pública, seja privada. Para isso, a gestão 

pública, além de transformar sua estrutura hierarquizada e burocrática em 

organizações flexíveis e empreendedoras, deve buscar adotar uma postura 

incentivadora do desenvolvimento profissional, criação de um ambiente estimulador 

da aprendizagem com reais oportunidades de crescimento e com foco na valorização 

de seus funcionários. Todos esses esforços representam uma competição por 

profissionais diferenciados no mercado de trabalho e a disputa pela manutenção de 

talentos na empresa. 

 

Segundo Almeida (2004, p. 25), para a definição de uma política voltada para talentos, 

requer-se que a organização tenha claramente definido quem são seus verdadeiros talentos, 

tenha seus perfis bem delineados, saiba onde se localizam, dentro e fora da organização, tenha 

boa tecnologia para o mapeamento de talentos e estabeleça como prioridade da área de RH, as 

metas e ações audaciosas para a identificação de profissionais talentosos. 

Para Almeida, (2004) em nível teórico, pode-se falar de captação e seleção de talentos 

de maneira geral e ampla, sem necessidade de fazer a separação entre privado e público. E 

discorre que: 

As diferenças encontradas na prática de captação e seleção existem em função das 

especificidades inerentes a cada contexto e principalmente tendo em vista uma 

atitude de cautela por parte do administrador público e dos técnicos da área de RH 

que trabalham em organizações públicas, em resposta a uma legislação específica na 
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área de seleção que os deixam mais vulneráveis a recursos e liminares, 

característicos de um certame público. (ALMEIDA,2004, p.93). 
 

 

Baseadas no novo paradigma de captação e seleção na administração pública, Almeida 

(2004) evidencia alguns aspectos relacionados à perspectiva de mudança ou de adaptação no 

processo de seleção de talentos no âmbito da Administração pública (Almeida, 2004, p. 94): 

a) Democratização do Acesso ao Serviço Público 

A Constituição, no art. 37, incisos I a V, e de VIII a IX, define a forma de ingresso no 

serviço público, que deve acontecer por meio de concurso público. O cuidado do legislador 

em instituir o concurso público como obrigatório teve como intenção primordial democratizar 

o processo de seleção, possibilitando, a priori, igualdade de oportunidades a todos os 

candidatos e transparência no processo, evitando, com isso, a perpetuação de uma história de 

apadrinhamentos.  

Há que se admitir que, ao longo do tempo, alguns resultados foram alcançados, pois o 

respeito aos princípios da igualdade, da impessoalidade e da transparência aumentaram as 

chances de ingresso no serviço público ao cidadão e lhe conferiram o poder de questionar a 

realização do concurso público, não somente no que se refere à sua forma, procedimentos e 

conteúdo, mas também, no que se refere a sua lisura. São vários os casos de concursos que 

foram anulados por atentarem contra esses princípios, respondendo os responsáveis por 

improbidade administrativa. 

Observa-se, no entanto, que nem mesmo os concursos públicos ficaram imunes aos 

impactos de um mercado de trabalho competitivo. Hoje, pode-se garantir a igualdade formal 

de acesso das pessoas aos concursos, mesmo porque a legislação assegura a isenção das taxas 

de inscrição, para pessoas de baixa renda e estabelece percentuais de vagas para grupos 

minoritários, porém, a igualdade material está longe de ser alcançada, dada a desigualdade de 

condições entre os candidatos. 

Segundo Almeida (2004), as estatísticas dos concursos públicos mostram que: 

 Candidatos com qualificação bem acima das exigidas concorrendo a cargos com níveis 

de exigências menores; 

 Pessoas com formação superior e até pós-graduadas candidatando-se para cargos de 

nível médio; 

 Mobilidade alta desses funcionários dentro e para fora da organização, fazendo com 

que áreas que deveriam ter sido supridas de pessoal pelo concurso público voltem a 
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ficar desfalcadas em pouco espaço de tempo. Muitos utilizam o concurso como porta 

de entrada para a organização ou colocam-se lá em uma situação temporária, enquanto 

aguardam outras oportunidades melhores. 

 

Muitas ações têm sido tomadas para minimizar algumas das limitações dos concursos 

públicos, em especial, a adoção de novas estratégias de seleção, tipos de provas e conteúdos 

cobrados, que podem ser mais focados no intuito de selecionar profissional com o perfil que 

se deseja para o cargo. 

b) Captação de Talentos na Administração Pública 

   A captação de talentos na Administração pública, por decorrência legal, resulta como 

externalidade da definição dos critérios inseridos no edital do concurso. 

Se o concurso é realizado, apenas, para atendimento de formalidade legal, a tendência é de 

que se captem poucos talentos. De qualquer modo há um grande espaço para que os editais de 

concurso possam estabelecer critérios objetivos que, de fato, possam atender à expectativa de 

recrutamento em face de determinado cargo, ao mesmo tempo em que propicia uma maior 

captação de talentos. 

 

c) Utilização das Novas Tendências e Técnicas de Seleção 

 Tradicionalmente, os concursos públicos utilizam-se de provas de conhecimentos 

(objetivas, dissertativas e práticas) para selecionar os candidatos; a prova de títulos, um tipo 

de análise curricular, e, em alguns casos, a aplicação de testes psicológicos, são também 

adotados com menor frequência. 

A legislação estabelece que o ingresso no serviço público seja feito por provas ou 

provas e títulos. Especifica também que poderão ser exigidos outros requisitos, desde que 

especificados em lei. (incisos I e II do art. 37, da CF). De qualquer modo, há que se chamar a 

atenção para o fato de que não há uma exata determinação quanto à qualidade das provas a 

serem realizadas, de modo que é possível que estas possam ser estruturadas qualitativamente, 

em consonância com a expectativa de seleção e retenção do talento vocacionado para 

determinado cargo ou função pública. 

Afirma Almeida:  

O enfoque quantitativo da avaliação prevalece por se apoiar em testes e provas 

medidas que permitem uma análise objetiva e quantificável do desempenho. Já as 

medidas mais qualitativas, que se baseiam na observação e interpretação do 

avaliador, como as entrevistas e dinâmicas de grupo, são vistas, ainda, por algumas 

pessoas como mais suscetíveis de erro de julgamento de valor. Essa tem sido a 
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posição de alguns juízes no julgamento de recursos contra processos seletivos que 

utilizam as técnicas qualitativas. (2004, p. 96) 

 

Segundo a autora, “O que muitas vezes se desconhece é que as técnicas qualitativas têm 

sido foco de muitas pesquisas com a finalidade de validação e aperfeiçoamento e podem ser 

também quantificadas por meio da utilização de escalas padronizadas”. (2004, p. 97) Ela 

conclui observando que: “as provas de conhecimentos e os testes, quando não seguem 

critérios técnicos e científicos de elaboração, são péssimos indicadores de desempenho”. 

(Almeida, 2004, p. 97) 

d) Elaboração de Provas e de Testes de Conhecimento 

A construção de provas e testes de conhecimentos é um processo moroso que requer 

conhecimento, habilidade e técnica. Salienta Almeida (2004) a necessidade de serem 

observados alguns pontos para que se possa ter uma medida com validade: 

 Manter correspondência com o programa divulgado para o candidato; 

 Avaliar conteúdos relevantes; 

 Estar semanticamente bem elaborados; 

 Exigir respostas mais complexas do candidato, nos níveis de aplicação, análise, síntese 

e avaliação; 

 Possuir questões com índices de dificuldade na faixa de 20% a 80%, com um índice 

médio das questões recaindo na faixa de 40% a 60%; 

 Possuir questões com índice de discriminação significativo, que diferencie os 

candidatos que obtiveram desempenho superior dos candidatos que obtiveram 

desempenho inferior. 

 

Almeida, 2004 exemplifica duas experiências inovadoras em captação e seleção de 

talentos na administração pública: o primeiro ocorreu na Caixa Econômica Federal, que 

realizou no período de 2000/2002 por concurso público nacional, a seleção de trainees para 

compor seu quadro de Técnico Bancário. Nesse processo, o objetivo foi: recrutar, selecionar e 

desenvolver talentos que representassem novas fontes de energia gerencial e técnica, visando 

aumentar a competência e o desempenho da empresa e acelerar mudanças na cultura 

organizacional.  Como resultado do programa, verificou-se o aproveitamento de trainees em 

áreas estratégicas da instituição, com oportunidade de conduzirem os projetos. 

O segundo ocorre no Banco do Brasil, o programa desenvolvido pela instituição visa 

identificar e ao desenvolvimento de potenciais gestores para o provimento de cargos na rede 

de agências.  
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Na conclusão de Almeida (2004) sobre o processo de captação e seleção de talentos na 

administração pública, cabem às organizações públicas que estão limitadas com a forma 

tradicional de suprimento, investir em programas de colocação de pessoal levantando o 

potencial dos novos funcionários e procurando melhor aproveitamento dos talentos nas 

atividades dos diversos setores que serão supridos pelo concurso. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Na ideia da tese de Burrel e Morgan (1979) que reportam sobre os pressupostos sobre 

a natureza da ciência social, diz que: “as teorias da organização são baseadas em uma filosofia 

da ciência e em uma teoria da sociedade”. Parte então filosoficamente a ontologia, a 

epistemologia, a natureza humana e a metodologia. Essas partes estão na pesquisa em 

relacionar teorias da organização com seus contextos sociológicos. Dentro da análise desses 

pressupostos citados pelo autor, cabe pesquisar e analisar os paradigmas que compõem o 

âmago de estudo dessa pesquisa. Entre uma dimensão estruturalista em humanística, 

funcionalista em interpretativa. Assim tomamos essa análise e partimos numa pesquisa para 

tentar entender os fenômenos com referência no estudo de Andion (p. 15, 2012): 

 
Na inspiração em Morgan (2007) e Burrell e Morgan (2008) que o campo da 

administração pública tem a possibilidade objetiva de se desenvolver em termos 

científicos, se proporcionar um maior reconhecimento dos outros paradigmas 

(interpretativo, humanista radical e estruturalista radical) e das suas respectivas 

correntes, proporcionando um diálogo desses com o paradigma dominante. Tal 

diálogo poderia inclusive contribuir para reforçar cientificamente e construir uma 

identidade própria para o campo da administração pública brasileira, respondendo 

também a alguns obstáculos desse campo enquanto área de formação profissional 

que tem se estruturado muito mais de forma mimética em relação à administração de 

empresas e na qual ainda impera uma insistente separação entre administração e 

política, além de uma visão a-crítica e pouco contextualizada em relação à nossa 

realidade nacional.  

Tudo isso implica abrir um maior espaço no campo da administração pública 

nacional para escolas de pensamento e trabalhos científicos que tenham por base 

pressupostos não funcionalistas, considerando os referenciais críticos e 

interpretativos. Pressupõe, então, uma oxigenação do campo, tornando-o menos 

mecânico e menos refratário à inovação e à interdisciplinaridade. 

 

Na busca de uma metodologia para a pesquisa em administração brasileira, Martins 

(2010) diz que na construção de uma linha de investigação acadêmica supõe de forma 

necessária a definição de uma metodologia adequada a natureza do fenômeno objeto de 

estudo.   

Na interpretação de Gil (2008, p. 27), “pode-se definir método como o caminho para 

se chegar a determinado fim. E método científico como o conjunto de procedimentos 

intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento.” 

Este trabalho adota a concepção da metodologia de Vergara (1998), para quem a 

informação da investigação científica será a interpretação dos conceitos e justificativas 

retratando no tipo de pesquisa informada. Assim com base na taxionomia de investigação 

apresentada pela autora, tomamos como fundamentos os seguintes critérios: 
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3.1 Tipo de pesquisa 

 

Severino (2007) afirma que a modalidade de pesquisa que se pode praticar implica 

numa coerência epistemológica; sendo assim, a metodologia e técnica aplicadas ao 

desenvolvimento deste estudo se apresentarão pela abordagem qualitativa em um tratamento 

metodológico em Análise de Conteúdo, na qual serão realizados o tratamento e a análise das 

informações constantes em documentos, linguagens pronunciadas em discursos numa análise 

de comunicação. Tratará compreender criticamente o sentido manifesto e caberá analisar o 

conteúdo das mensagens, os enunciados dos discursos, buscando o significado das 

mensagens. Esses indicadores serão significativos e indispensáveis para a compreensão dos 

problemas ligados às práticas humanas e seus componentes psicossociais. Esta abordagem 

terá interface na linguística e da psicologia social, sobre a fala e o sintagma. Serão analisadas 

e interpretadas todas as formas de mensagens/enunciados de todas as formas de discurso 

procurando ver o que está no seu significado.  

O tipo de pesquisa utilizada na pesquisa está com base na taxionomia classificada por 

Vergara (2014), e dentre suas qualificações, adotou-se para o estudo em dois pontos: Quanto 

aos fins – pesquisa de caráter exploratório e descritivo. Quanto aos meios – pesquisa 

bibliográfica, documental e campo.  

- Quanto aos fins: A pesquisa com cunho exploratório levanta informações sobre o 

determinado objeto, delimitando assim o campo de trabalho e mapeando as condições de 

manifestação do objeto.  

A universidade pública é um centro de excelência de ensino, pesquisa e extensão 

acadêmica, produzindo pesquisas em diversas áreas, contudo não há estudos pelo qual a 

pesquisa possa abordar a temática sobre retenção de pessoal para o quadro de servidores 

técnico-administrativos. 

A pesquisa descritiva registra e analisa os fenômenos estudados para buscar identificar 

suas causas, seja através da aplicação do método de interpretação pelo método qualitativo 

como possível utilização de método matemático (abordagem quantitativa). 

Assim, buscam descrever do pessoal técnico-administrativo e gestores de pessoal das 

universidades pesquisadas, as percepções, sugestões, críticas, expectativas a respeito sobre a 

retenção de pessoal com talentos no quadro de servidores. 

Quanto aos meios: A pesquisa bibliográfica realiza a partir do registro disponível de 

documentos impressos, constituído principalmente de livros, documentos e normas internas, 

legislação inerente atual, artigos, dissertações e teses em assuntos semelhantes, e atualmente 
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com material disponibilizado na Internet. A utilização de dados e categorias pertinentes ao 

estudo pesquisado nos textos de documentos, relatórios e outros das instituições pesquisadas 

serão a grande fonte ao tema abordado à pesquisa, já que não há pesquisas anteriores no 

mesmo assunto.  

A pesquisa documental utiliza documentos impressos, gravações, documentos legais, e 

todos os possíveis ao tratamento analítico para desenvolver uma investigação eficiente ao 

estudo inquirido.  

A pesquisa de campo permeia o meio do ambiente delimitado analisado na pesquisa. A 

coleta dos dados feita nas condições naturais ao fenômeno sem intervenção e manuseio 

através de levantamento por questionário. 

 

3.2 Universo, amostra e sujeitos da pesquisa 

 

O campo de pesquisa do presente estudo é composto pela Universidade Federal 

Fluminense - UFF, e a Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. A 

pesquisa realizada com gestores de Recursos Humanos e servidores técnico-administrativos. 

Caracterizada por amostra não probabilística, pelo critério de acessibilidade, composto pelos 

Pró-Reitores, superintendentes e gerentes em Recursos Humanos das respectivas 

universidades e servidores técnico-administrativos com menos de três anos de concursado.          

A Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro – UNIRIO possui 14 gestores na 

área da Pró-Reitoria de Gestão de pessoas; e 282 servidores com até três anos (período de 

2013 a 2015).   

A Universidade Federal Fluminense – UFF possui 16 gestores na área da Pró-Reitoria 

de Gestão de pessoas; e 953 servidores com até três anos (período de 2013 a 2015). 

 

3.3 Coleta de dados 

 

A coleta de dados é através da realização de questionários com gestores de Recursos 

Humanos e servidores técnico-administrativos (apêndices B e C). Como também análise de 

documentos e relatórios da organização. 

Adotou-se a técnica de Desk Research, (MALHOTA, 2008), nos documentos 

disponibilizados pela área de Recursos Humanos das respectivas universidades pesquisadas. 

Como fontes utilizadas: pastas funcionais dos Técnico-administrativos em Educação - TAE, 
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que ingressaram e saíram das respectivas universidades nos últimos cinco anos. Utilizou-se 

outras fontes de consultas, como: telefone, e-mail, e outros. 

Quivy (p.81, 1988) ressalta que no método exploratório:  

“...: entrevistas, observações e consultas de documentos diversos coexistem 

frequentemente durante o trabalho exploratório. Nos três casos, os princípios 

metodológicos são fundamentalmente os mesmos: deixar correr o olhar sem se 

obstinar sobre uma única pista, ouvir à sua volta sem se contentar com uma só 

mensagem, apreender os ambientes e, finalmente, procurar discernir as dimensões 

essenciais do problema estudado, as suas facetas mais reveladoras e, a partir daí, os 

modos de abordagem mais esclarecedoras.” 

 

Desta forma, pode ser levantado um número de informações complementares ao perfil 

de servidores pesquisados.  

 

3.3    Tratamento dos dados e análise dos dados 

Quanto ao método de procedimento neste trabalho será adotado a Análise de 

Conteúdo, o qual, segundo Bardin (2011, p.44); é o conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens. A interpretação dos dados coletados, segundo o autor, é a principal etapa de 

um projeto de pesquisa. Assim, analisar o material coletado em pesquisas, entrevistas e outros 

meios de comunicações, é essencial na aplicabilidade deste método. 

Como definido por Vergara (2014, p. 05): 
 

Análise de conteúdo refere-se ao estudo de textos e documentos. É uma técnica de 

análise de comunicações, tanto associada aos significados, quanto aos significantes 

da mensagem. Utiliza tanto procedimentos sistemáticos e ditos objetivos de 

descrição dos conteúdos, quanto inferências, deduções lógicas. Pratica tanto a 

hermenêutica, quanto categorias numéricas. 

 

Por se tratar de pesquisa qualitativa, os dados são tratados por meio de técnicas da 

análise do conteúdo. Bardin (2011) instrui o método para a análise das mensagens com 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição das mensagens. 

A complementação dos dados para análise da pesquisa se dá através das informações 

levantadas nos documentos que contemplam a quantidade de Técnico-administrativos em 

Educação que ingressaram e saíram das respectivas universidades federais pesquisadas no 

período analisado. Foram pesquisados os seguintes dados: cargo, nível de carreira, tempo de 

permanência, motivo de saída. Essas informações estão reunidas e disponibilizadas em um 

quadro, traçando assim, um perfil desses servidores. 

Para Gil (p. 42, 2002): 
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As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento 

de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob 

este título e uma de suas características mais significativas está na utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário. 

 

Desta forma, esse estudo utiliza o Questionário, como técnica para a coleta de dados.  

Tal escolha está baseada conforme as seguintes orientações de Lakatos e Marconi (2003):  

 - Ser um instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas, 

que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. 

- Será enviado o questionário ao informante, pela internet através de site específico para 

pesquisa; depois de preenchido, o pesquisador colherá para tratamento dos dados. 

- Junto com o questionário será enviado uma carta explicando a natureza da pesquisa, sua 

importância e a necessidade de obter respostas, tentando despertar o interesse do recebedor, 

no sentido de que ele preencha e devolva o questionário dentro de um prazo razoável. 

- A escolha pelo instrumento foi conforme as vantagens destacadas: Economiza tempo; atinge 

maior número de pessoas simultaneamente; abrange uma área mais ampla; obtém respostas 

mais rápidas e mais precisas; há maior liberdade nas respostas, em razão do anonimato; há 

mais segurança, pelo fato de as respostas não serem identificadas; há menos risco de 

distorção, pela não influência do pesquisador; há mais tempo para responder e em hora mais 

favorável; há mais uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal do 

instrumento; obtém respostas que materialmente seriam inacessíveis. 

Quanto às desvantagens, foram trabalhadas para minimizar as limitações e 

dificuldades que a técnica pode proporcionar como instrumento. 

Conforme os autores, os questionários expedidos pelo pesquisador alcançam, em 

média, 25% de devolução. Esse número já perfaz um quantitativo significativo para o intuito 

da pesquisa consoante a amostra e sujeitos da pesquisa. 

 Como a coleta de dados foi por questionário aberto, definiu-se a análise por grade 

aberta, identificaram-se categorias de análise, conforme surgiram durante o andamento da 

pesquisa, e desta forma, procedeu-se a análise de conteúdo, apoiando em procedimentos 

interpretativos (VERGARA, 2005). 

Assim, a pesquisa preserva o intuito de buscar responder ao problema inquerido na 

pesquisa e atingir ao objetivo geral proposto em investigar meios para a retenção de talentos 

no quadro de servidores nas universidades públicas federais do Brasil.  
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3.3.1 Análise realizada para responder os objetivos da pesquisa 

Foi construído um quadro analítico com os objetivos da pesquisa, a questão a ser 

analisada pelo pesquisador e as fontes de dados utilizados para constituir na elaboração da 

pesquisa. 

Objetivo da pesquisa Questão analisada Fonte de dados 

-Verificar e analisar o 

quantitativo de egressos e 

ingressos de técnico- 

administrativos no quadro de 

servidores das universidades 

públicas federais nos últimos 

cinco anos; 

 - Apurar em quais cargos 

apresentam os maiores 

déficits de servidores técnico- 

administrativos no quadro das 

universidades públicas 

federais; 

- Verificar os motivos de 

desligamento dos técnico-

administrativos no quadro de 

servidores nas universidades 

públicas federais. 

- Levantamento do 

quantitativo de servidores que 

entraram e saíram na UNIRIO 

e UFF no período de 2011 a 

2015. 

 

- Levantamento do perfil de 

cargos na UNIRIO e UFF até 

o período de Dezembro/2015. 

 

- Levantamento dos tipos de 

Vacância ocorridos no 

período de 2011-2015 na 

UNIRIO e UFF. 

- Sistema de Recursos 

Humanos/ (SIGEPE); 

- Documentos Institucionais, 

pastas funcionais; Relatórios 

de Gestão; 

- Boletim Estatístico de 

Pessoal/ Ministério do 

Planejamento, Orçamento e 

Gestão. 

- SISAC / TCU (Sistema de 

Fiscalização de pessoal do 

Tribunal de Contas da 

União). 

- Investigar meios para a 

retenção de talentos no 

quadro de servidores nas 

universidades públicas 

federais do Brasil. 

- Buscar informações 

qualitativas (opiniões, 

sugestões, comentários) que 

possam ajudar aos gestores 

nas possíveis ações junto aos 

órgãos responsáveis para a 

diminuição da evasão dos 

servidores técnico-

administrativos e estudar 

meios para a retenção de 

talentos para as universidades 

públicas. 

 

- Questionário 

- Analisar o perfil de 

servidores com menos de três 

anos de admissão no quadro 

de servidores nas 

universidades pesquisadas, na 

obtenção de investigar 

possíveis variáveis que 

influenciam para a retenção 

de talentos. 

 

- Buscar informações 

qualitativas (expectativa, 

opiniões, sugestões, 

comentários) dos servidores 

recém-admitidos, para que 

possam constituir junto à 

opinião dos gestores em 

possíveis ações junto aos 

órgãos responsáveis para a 

diminuição da evasão dos 

servidores técnico-

administrativos e estudar 

meios para a retenção de 

talentos para as universidades 

públicas. 

 

- Questionário 
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3.3.2 Técnicas e Abordagens da pesquisa 

         O quadro abaixo mostra qual a técnica/instrumento foi utilizada, como as fontes de 

dados, e o tratamento quantitativo e qualitativo da pesquisa. 
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Técnica / 

Instrumento 
Fonte 

Abordagem 

quantitativa 
Abordagem qualitativa 

Análise 

documental 

 

- Documentos 

Institucionais, 

pastas funcionais; 

Relatórios de 

Gestão; 

 

- Boletim 

Estatístico de 

Pessoal/ 

Ministério do 

Planejamento, 

Orçamento e 

Gestão. 

- Percentual de Relação 

de servidores Ingressos 

(admissão) para Egressos 

(desligamento), 

Reposição de pessoal, 

Índice de Rotatividade;  

 

- Percentual de Evasão 

por Desligamento – 

Exoneração e Posse em 

outro cargo 

inacumulável; 

 

- Percentual de Evasão 

por cargo e nível de 

classificação dos 

Técnico-administrativos, 

 

- Percentual do Tempo de 

Permanência no cargo até 

a época do desligamento. 

- Perfil dos servidores 

técnico-administrativos 

Questionário 

1 

- Pró-Reitores,  

gerentes e chefe de 

setor em Recursos 

Humanos da 

UNIRIO e UFF. 

- Fatores de contexto 

interno e externo que 

possam influenciar a 

decisão de desligamento 

dos servidores técnico-

administrativos da 

universidade. 

 

- Buscar opiniões, 

sugestões e comentários 

sobre a retenção de 

talentos para o quadro de 

servidores da 

universidade. 

 

 

- Percepção dos gestores da 

área de gestão de pessoas 

quanto às possíveis 

estratégias que o Ministério 

da Educação e a 

Universidade poderiam 

adotar para retenção de 

servidores talentosos. 

 

 

 

 

 

 

Questionário 

2 

- Servidores 

técnico-

administrativos 

admitidos no 

quadro nos 

últimos três anos. 

- Perspectivas de carreira 

do servidor. 

- Fatores de contexto 

interno e externo que 

possam influenciar a 

decisão de desligamento 

dos servidores técnico-

administrativos da 

universidade. 

- Buscar opiniões, 

sugestões e comentários 

sobre a retenção de 

talentos para o quadro de 

servidores da 

universidade. 

 

 

- Percepção dos servidores 

técnico-administrativos 

quanto às estratégias que o 

Ministério da Educação e a 

Universidade poderiam 

adotar para retenção de 

servidores talentosos. 
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3.4 Limitações do método 

 Pela definição de Vergara (2014), todo método tem possibilidades e limitações. 

Explicitando possíveis críticas pelo método e possíveis resultados obtidos, o autor deve 

antecipar e justificar o mais adequado aos propósitos da investigação. 

Seguindo essas orientações, a metodologia escolhida para a pesquisa apresentou as 

seguintes dificuldades e limitações quanto à coleta e ao tratamento dos dados: 

- O método foi limitado pela inviabilidade de tempo e deslocamento do pesquisador para 

pesquisa de campo nas duas Instituições Federais de Ensino Superior (Universidades federais) 

localizadas no Rio de Janeiro; 

- A pesquisa documental foi limitada em uma das Universidades públicas pela falta de 

acessibilidade em alguns documentos e pastas funcionais, impossibilitando levantar um maior 

número de dados para a coleta de dados; 

- A pesquisa documental limitada dificultou comparar com maior plenitude o fenômeno 

pesquisado na pesquisa em uma das universidades federais; 

- A pesquisa de campo pelo questionário foi trabalhada quanto às desvantagens para 

minimizar as limitações e dificuldades que a técnica pode proporcionar como instrumento; 

- O instrumento da pesquisa (Questionário) proporcionou resultados bastantes críticos em 

relação à objetividade devido à interpretação dos significados para cada sujeito pesquisado; 

- A complementação da pesquisa de campo pelo instrumento (Desk Research) teve como 

limitação a disponibilidade de contato e negativa de participação dos servidores técnico-

administrativos destituídos das universidades federais pesquisadas; 

- Quanto ao tratamento dos dados pela análise de conteúdo comparativa as Instituições 

federais escolhidas para a pesquisa ficou comprometida pela não realização da pesquisa pelo 

questionário em uma das Universidades federais pesquisadas 

 

3.5 Resultado da pesquisa bibliográfica e documental 

A coleta de dados buscou responder o objetivo geral da pesquisa e coadunando com os 

seguintes objetivos específicos: 

- Verificar e analisar o quantitativo de egressos e ingressos de técnico-administrativos no 

quadro de servidores das universidades públicas federais nos últimos cinco anos; 

 - Apurar em quais cargos apresentam os maiores déficits de servidores técnico-

administrativos no quadro das universidades públicas federais; 

 - Verificar os motivos de desligamento dos técnico-administrativos no quadro de servidores 

nas universidades públicas federais. 
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 - Perfil da primeira Instituição Federal de Ensino Superior pesquisada: 

A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO é uma fundação 

instituída pelo Poder Público, vinculada ao Ministério da Educação e integra o Sistema 

Federal de Ensino Superior. Originou-se da Federação das Escolas Federais Isoladas do 

Estado da Guanabara – FEFIEG, pelo Decreto-Lei nº 7.683, de 17 de dezembro de 1975, e 

transformada em Universidade do Rio de Janeiro pela Lei nº 6.655, de 05 de junho de 1979, 

com a finalidade de produzir e disseminar o conhecimento nos diversos campos do saber, 

contribuindo para o exercício pleno da cidadania, mediante formação humanística, crítica e 

reflexiva, preparando profissionais competentes e atualizados para o mundo do trabalho e para 

a melhoria das condições de vida da sociedade. 

A UNIRIO atua nas áreas de Ensino de Graduação nas modalidades Presencial e a 

Distância, Pós-Graduação Stricto Sensu e Lato Sensu, Pesquisa e Extensão.  

Possui quatro centros acadêmicos: Centro de Ciências Biológicas e Sociais -CCBS, 

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas - CCET, Centro de Ciências Humanas - CCH, 

Centro de Ciências Jurídicas e Políticas - CCJP, Centro de Letras e Artes - CLA; composto 

por 43 cursos presenciais, 4 cursos de Educação a Distância, 34 cursos de Pós-graduação 

Strictu Sensu e 52 cursos de Pós-graduação Lato Sensu  (Dados Institucionais, 2015). 

 O primeiro levantamento foi verificar o quantitativo de vacância ocorrida na UNIRIO 

no período de 2011 a 2015. 

 A Vacância, no serviço publico, é definida pelo artigo nº 33 da lei nº 8.112/90 que o 

caracteriza quando o cargo na Instituição é declarado vago por motivo de exoneração, 

demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, falecimento em atividade ou posse em outro 

cargo inacumulável.  

Assim, pode obter os desligamentos voluntários, caracterizado pela vontade do 

servidor (exoneração, posse em outro cargo inacumulável) e caracterizado pela exigência da 

lei, involuntários (demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, falecimento em 

atividade). 
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Quadro 12 - Levantamento de Vacância na UNIRIO no período de 2011 a 2015  

VACÂNCIA 

Ano Aposentadoria Falecimento Demissão 

Posse em outro 

cargo 

inacumulável 

Readaptação Promoção Exoneração 

2011 38 3 0 5 0 0 1 

2012 25 5 0 11 0 0 5 

2013 39 1 0 12 0 0 6 

2014 19 1 1 22 0 0 15 

2015 22 2 1 14 0 0 8 

Fonte: Documentos Institucionais 

 

Os gráficos 9,10, ilustram a ocorrência de cada tipo de vacância ocorrida na UNIRIO 

no período de 2011 a 2015. 

 

Gráfico 6 - Tipo de vacância: Aposentadoria (período de 2011 a 2015) 
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Fonte: Documentos Institucionais 

 

 

Gráfico 7 - Tipo de vacância: Falecimento (período de 2011 a 2015) 
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Fonte: Documentos Institucionais 
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Gráfico 8 - Tipo de vacância: Demissão (período de 2011 a 2015) 
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Fonte: Documentos Institucionais 

 

Gráfico 9 - Tipo de vacância: Posse em outro cargo inacumulavel (período de 2011 a 2015) 

 
Fonte: Documentos Institucionais 

 

Cabe ressaltar que a vacância ocorrida por Posse em outro cargo Inacumulável, 

conforme a artigo 33, Inciso VIII da lei nº 8.112/90, caracteriza a forma de desligamento do 

cargo público efetivo, o qual é declarado vago em virtude voluntária do servidor em ocupar 

outro cargo inacumulável na mesma esfera administrativa, sem que haja interrupção do tempo 

de serviço público, e mantida a relação jurídica estabelecida entre o servidor e a União.  

Gráfico 10 - Tipo de vacância: Exoneração (período de 2011 a 2015) 

 
Fonte: Documentos Institucionais 
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A vacância por Exoneração, artigo 33, Inciso I da lei nº 8.112/90, caracteriza a forma 

de vacância de cargo público efetivo, formalizada mediante publicação de portaria no diário 

Oficial da União, a pedido ou de ofício, sem caracterização de natureza disciplinar. A 

Exoneração a pedido: é a manifestação unilateral e expressa de vontade do servidor em deixar 

de ocupar o cargo na instituição. A Exoneração de ofício: dá-se em duas situações: quando o 

servidor não é aprovado no estágio probatório, e não possui caráter punitivo; quando o 

servidor for empossado no cargo, e não entrar em exercício no prazo estabelecido na lei (não 

possui caráter punitivo). 

 

 

Quadro 13 - Relação de servidores Ingressos (Admissão) para Egressos (Desligamento), 

percentual de Reposição e Índice de Rotatividade no período de 2011 a 2015.  

 

RELAÇÃO DE SERVIDORES INGRESSOS (ADMISSÃO) PARA EGRESSOS 

(DESLIGAMENTO)  

Ano Ingressos Egressos Egressos/Ingressos % Reposição 

Nº servidores 

Técnico -

Administrativos 

Índice de 

Rotatividade 

2011 61 47 77,05% 129,79% 1071 5,04% 

2012 66 46 69,70% 143,48% 1030 5,44% 

2013 83 58 69,88% 143,10% 1048 6,73% 

2014 57 58 101,75% 98,28% 1100 5,23% 

2015 142 47 33,10% 302,13% 1129 8,37% 

Fonte: Documentos Institucionais 

  

O Quadro 13 sinaliza um alto número de servidores desligados no período analisado, 

sendo que a reposição de pessoal cobriu em 2011, 2012, 2013 e 2015, acima do número de 

desligados em cada ano; com exceção do ano de 2014 que ficou abaixo em 1,72%. Contudo, 

em 2015, esse número teve sua reposição acima de desligamentos em 202,13%. 

O índice de rotatividade, definido por Branham (2002), Chiavenato (2004), Robbins 

(2010), explica que rotatividade de pessoal é a ocorrência de um constante fluxo de saídas 

(desligamento, demissões e aposentadorias) e compensado em entradas (admissões) de 

servidores. Esses números retratam por ano o índice de desligamentos e admissões. Porém, no 

ano de 2015, há um valor maior de rotatividade. Abaixo segue os gráficos que ilustram os 

indicativos demonstrados no Quadro 13.  
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Gráfico 11 - Relação de servidores Ingressos (Admissão) para Egressos (Desligamento) no 

período de 2011 a 2015. 

 
Fonte: Documentos Institucionais 

 

 

Gráfico 12 - Índice de rotatividade na UNIRIO no período de 2011 a 2015 

 
Fonte: Documentos Institucionais 

 

O Gráfico 13 retrata o quantitativo de servidores que foram desligados por vontade 

própria para tomar posse em outro cargo. Esse quantitativo representaram desligamentos por 

posse em outro cargo inacumulável, o que permite inferir que os servidores estão migrando 

para outros órgãos federais.  
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Gráfico 13 - Relação de Desligamentos por Posse em outro cargo Inacumulável. 

 
Fonte: Documentos Institucionais 

 

ANO 
PERCENTUAL DE POSSE EM OUTRO 

CARGO INACUMULÁVEL 

2011 10,64% 

2012 23,91% 

2013 20,69% 

2014 37,93% 

2015 29,79% 

 

O Gráfico 14 retrata o quantitativo de servidores que foram desligados por 

Exoneração. Cabe destacar que a maioria dos servidores que solicitou exoneração migrou para 

órgãos públicos de outras esferas de governo, sobretudo do Rio de Janeiro. 

 

Gráfico 14 - Relação de Desligamentos por Exoneração. 

 
Fonte: Documentos Institucionais 
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ANO PERCENTUAL DE EXONERAÇÃO 

2011 2,13% 

2012 10,87% 

2013 10,34% 

2014 25,86% 

2015 17,02% 

 

No  Quadro 14, foi levantado o quantitativo de desligamento voluntário no período de 

2011 a 2015. 

 

Quadro 14 - Levantamento de Evasão por Exoneração e Posse em outro cargo Inacumulável 

no período de 2011 a 2015. 

 

EVASÃO POR DESLIGAMENTO EXONERAÇÃO 
POSSE EM OUTRO CARGO 

INACUMULÁVEL 
TOTAL DESLIGAMENTO 

VOLUNTÁRIO 

2011 1 5 6 

2012 5 11 16 

2013 6 12 18 

2014 15 22 37 

2015 8 14 22 

TOTAL POR VACÂNCIA 35 64 99 

Fonte: Documentos Institucionais 

 

 

Gráfico 15 - Evasão por Desligamento em Exoneração e Posse em outro cargo Inacumulável 
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Fonte: Documentos Institucionais 

 

O gráfico 15 sinaliza que no ano de 2014 ocorreu um aumento de 105% de 

desligamentos por Exoneração e Posse em outro cargo inacumulável em relação a 2013. Em 

2015, mesmo caindo o número de desligamentos de 2014, em torno de 40,5%, ainda foi maior 

em relação ao ano de 2013.  
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-  Motivos que influenciaram no desligamento dos técnico-administrativos no quadro de 

servidores da UNIRIO. No total de 99 servidores desligados, apenas 15% foi levantado. 

Segue o quadro em ordem de relevância: 

 

Quadro 15 - Motivos que influenciaram no desligamento dos Técnico-administrativos da 

UNIRIO 

Fatores mencionados 
Ordem de 

importância 

Melhor remuneração/benefícios 1º.  

Carreira mais atrativa 2º.  

Trabalhar em órgão do legislativo e judiciário 3º.  

Poucas oportunidades de 

crescimento/desenvolvimento 

4º.  

Organização do processo de trabalho 

ineficiente 

5º.  

Falta de autonomia no trabalho 6º.  

Comunicação interna ineficiente 7º.  

Práticas ineficientes de gestão de pessoas 8º.  

Fonte: Documentos Institucionais 

 

 Os Quadros 16,17 e 18, respondem ao objetivo específico do trabalho que pesquisa 

apurar em quais cargos existe o maior déficit de servidores técnico-administrativos no quadro 

das universidades públicas federais. 

 

 

Quadro 16- Cargos com déficit no quadro de servidores técnico- administrativos na UNIRIO 

(Nível Superior – E) 

QUADRO DE REFERÊNCIA DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

NIVEL DE CLASSIFICAÇÃO E 
TOTAL PREVISTO 
DE SERVIDORES 

551 

NOME DO CARGO 

QUANTITATIVO DE CARGOS 
DETERMINADOS PELA SECRETARIA 

DE RECURSOS HUMANOS DO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA 

UNIRIO  

QUANTITATIVO DE 
CARGO VAGO 

% CARGO 
OCIOSO 

FONOAUDIÓLOGO 8 8 100,00% 

PROGRAMADOR VISUAL 2 2 100,00% 

FISIOTERAPEUTA 24 20 83,33% 
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PEDAGOGO 6 3 50,00% 

ARQUITETO E URBANISTA 4 2 50,00% 

MÉDICO 150 60 40,00% 

FARMACÉUTICO 10 4 40,00% 

ENFERMEIRO 109 41 37,61% 

PSICÓLOGO  20 7 35,00% 

ENGENHEIRO 9 1 11,11% 

Fonte: Documentos Institucionais 

 

 

Quadro 17 - Cargos com déficit no quadro de servidores técnico- administrativos na UNIRIO 

(Nível Médio – D) 

 QUADRO DE REFERÊNCIA DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

NIVEL DE CLASSIFICAÇÃO D 
TOTAL PREVISTO 
DE SERVIDORES 

666 

NOME DO CARGO 

QUANTITATIVO DE 
CARGOS 

DETERMINADOS PELA 
SECRETARIA DE 

RECURSOS HUMANOS 
DO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO PARA 

UNIRIO  

QUANTITATIVO DE 
CARGO VAGO 

% 
CARGO 
OCIOSO 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 223 174 78,03% 

TRADUTOR INTERPRETE DE LINGUAGEM 
DE SINAIS 

4 2 50,00% 

TÉCNICO EM AUDIOVISUAL 2 1 50,00% 

TÉCNICO EM SECRETARIADO 3 1 33,33% 

INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO 6 1 16,67% 

TÉCNICO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15 2 13,33% 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 275 33 12,00% 

Fonte: Documentos Institucionais 
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Quadro 18 - Cargos com déficit no quadro de servidores técnico- administrativos na UNIRIO 

(Nível Fundamental–C) 

QUADRO DE REFERÊNCIA DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

NIVEL DE CLASSIFICAÇÃO C 
TOTAL PREVISTO 
DE SERVIDORES 

297 

NOME DO CARGO 

QUANTITATIVO DE CARGOS 
DETERMINADOS PELA 

SECRETARIA DE RECURSOS 
HUMANOS DO MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO PARA UNIRIO  

QUANTITATIVO DE 
CARGO VAGO 

% 
CARGO 
OCIOSO 

ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS 11 1 9,09% 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 171 8 4,68% 

 

TOTAL DE CARGOS OCIOSOS 380 
% CARGOS OCIOSOS NA UNIRIO 

TOTAL DE CARGOS OCUPADOS 1129 

TOTAL DE CARGOS DETERMINADOS PARA UNIRIO 1514 25,09% 

Fonte: Documentos Institucionais 

 

 

Quadro 19 - Quantitativo de evasão por cargo e nível de classificação dos técnico-

administrativos no período de 2011 a 2015. 

EVASÃO POR CARGO E NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

TOTAL DE 99 SERVIDORES NO PERÍODO DE 2011 A 2015 

PERÍODO/ANO NIVEL - C NIVEL - D NIVEL - E TOTAL 

2011 0 5 1 6 

2012 1 13 2 16 

2013 1 14 3 18 

2014 3 26 8 37 

2015 0 16 6 22 

TOTAL 5 74 20 99 

PERCENTUAL DE EVASÃO 5,05% 74,75% 20,20% 100% 

Fonte: Documentos Institucionais 

 

 

O Quadro 17 sinaliza que o maior índice de cargos que estão vagos na Instituição se 

encontra nos cargos de nível D, escolaridade de ensino médio, em 74,75%. 
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Gráfico 16 - Evasão por cargo e nível de classificação dos técnico-administrativos 

 
Fonte: Documentos Institucionais 

 

 

Quadro 20 - Tempo de permanência no cargo até a época do desligamento no período de 2011 

a 2015. 

TEMPO DE PERMANÊNCIA  
NO CARGO ATÉ A EPOCA DO DESLIGAMENTO 

(TEMPO DE PERMANÊNCIA EM ANOS) 

2011 1,18 

2012 1,28 

2013 0,62 

2014 2,57 

2015 2,16 

Fonte: Documentos Institucionais 

 

Quadro 20 - Tempo de permanência no cargo até a época do desligamento no período 

de 2011 a 2015., sinaliza que os servidores que evadiram da Instituição não permaneceu por 

mais de três anos. 
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Gráfico 17 - Tempo de permanência no cargo até a época do desligamento (tempo de 

permanência em anos) 

 
Fonte: Documentos Institucionais 

 

O Gráfico 17 ilustra que a permanência do servidor no cargo na Instituição não perfaz 

há três anos. Houve um aumento no período de permanência no cargo dos servidores que se 

desligaram da Instituição nos anos de 2014 e 2015, porém, com menos de três anos no 

exercício do cargo e ainda, no estágio probatório. O estágio probatório é o período de 36 

(trinta e seis) meses, contados a partir da entrada em exercício do servidor nomeado para 

cargo de provimento efetivo, durante o qual serão medidos: a aptidão e capacidade no 

desempenho. 

 

 

 - Perfil da segunda Instituição Federal de Ensino Superior pesquisada: 

A Universidade Federal Fluminense foi criada em 1960 com o nome de Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ). Originou-se da incorporação das Escolas 

Federais de Farmácia, Odontologia e Direito (1912), Medicina (1926) e Medicina Veterinária 

(1936); agregou outras cinco, das quais três eram estaduais, a saber: Enfermagem (1944), 

Serviço Social (1945), Engenharia (1952), e outras duas, particulares, Ciências Econômicas 

(1942) e Filosofia (1947).  Após serem federalizadas e incorporadas, essa união passou a ser 

denominada Universidade Federal Fluminense. A missão da UFF é produzir, difundir e 

aplicar conhecimento e cultura de forma crítica e socialmente referenciada. 

A Instituição possui unidades acadêmicas em oito municípios do interior do Estado do 

Rio de Janeiro – Angra dos Reis (Instituto de Educação de Angra dos Reis); Campos dos 

Goytacazes (Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional); Macaé 

http://www.uff.br/sites/default/files/3848_18dez1960.pdf
http://www.uff.br/sites/default/files/4831_05nov1965.pdf
http://www.uff.br/?q=cidade/angra-dos-reis
http://www.uff.br/?q=cidade/campos-dos-goytacazes
http://www.uff.br/?q=cidade/campos-dos-goytacazes
http://www.uff.br/?q=cidade/macae
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(Instituto de Ciências da Sociedade); Nova Friburgo (Instituto de Saúde de Nova Friburgo - 

ISNF); Petrópolis (Escola de Engenharia de Petrópolis); Rio das Ostras (Instituto de Ciência e 

Tecnologia); Santo Antônio de Pádua (Instituto do Noroeste Fluminense de Educação 

Superior - INFES), e Volta Redonda, onde se situam o Instituto de Ciências Humanas de 

Volta Redonda, a Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica (EEIMVR), e o Instituto de 

Ciências Exatas (ICEx). 

Hoje, a UFF é constituída por 40 Unidades de Ensino sendo 23 Institutos, 10 

Faculdades, 6 Escolas e 1 Colégio de Aplicação. São ao todo 124 Departamentos de Ensino, 

129 Cursos de Graduação presenciais e 6 Cursos de Graduação a distância oferecidos em 28 

Polos da Universidade Aberta do Brasil. Na Pós-Graduação Stricto Sensu são 80 programas 

de Pós-Graduação e 119 cursos, sendo 42 de Doutorado, 59 de Mestrado Acadêmico e 18 

Mestrados Profissionais. A Pós-Graduação Lato Sensu apresenta 131 cursos de especialização 

e 32 programas de Residência Médica. 

Em 2015, a UFF registrou 6.305 alunos de Pós-Graduação Stricto Sensu, sendo 2.184 

no Doutorado, 3.072 no Mestrado Acadêmico e 1.049 em Mestrados Profissionais. Na 

Especialização registramos 212 médicos residentes e 11.943 alunos em Especialização a 

Distância (Dados Institucionais, 2015). 

 

O primeiro levantamento foi verificar o quantitativo de vacância ocorrida na UFF no 

período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 21 - Levantamento de Vacância na UFF no período de 2011 a 2015 

VACÂNCIA 

Ano Aposentadoria Falecimento Demissão 

Posse em 

outro cargo 

inacumulável 

Readaptação Promoção Exoneração 

2011 131 11 1 17 0 0 12 

2012 112 85 0 23 0 0 23 

2013 111 91 3 13 0 0 33 

2014 112 80 1 26 0 0 35 

2015 113 89 1 27 0 0 30 

Fonte: Documentos Institucionais 

 

Gráfico 22Os gráficos 18 a 22, ilustram a ocorrência de cada tipo de vacância ocorrida na 

UFF no período de 2011 a 2015. 

 

http://www.uff.br/?q=cidade/nova-friburgo
http://www.uff.br/?q=noticias/04-12-2015/petropolis-ganha-primeira-universidade-federal-com-instalacao-de-campus-da-uff
http://www.uff.br/?q=cidade/rio-das-ostras
http://www.uff.br/?q=cidade/santo-antonio-de-padua
http://www.uff.br/?q=cidade/volta-redonda
http://www.uff.br/?q=br/diretores-de-unidade
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Gua_tF5poF-8D3oL8Zk9zbr0R3j34prgsVWbUoMtTM/edit#gid=1972253311
http://www.uff.br/?q=graduacao/coordenadores
http://www.uff.br/?q=ead/graduacao
http://www.uff.br/?q=vagas-candidatos
http://www.uab.capes.gov.br/index.php/polos-841937/o-que-e-um-polo-de-apoio-presencial
https://sistemas.uff.br/sispos/candidatura/cursos?tipo_curso=2
http://www.uff.br/?q=residencia-medica-0
http://www.uff.br/?q=br/pos-graduacao
http://www.uff.br/?q=vagas-matriculado-e-concluintes-ead-2015
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Gráfico 18 - Tipo de vacância: Aposentadoria (período de 2011 a 2015) 

 
 

 

Gráfico 19 - Tipo de vacância: Falecimento (período de 2011 a 2015) 

 
 

Destaca-se, nesse levantamento, que a vacância por falecimento teve um aumento no 

período analisado em 700%.  

 

Gráfico 20 - Tipo de vacância: Demissão (período de 2011 a 2015) 
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Gráfico 21 - Tipo de vacância: Posse em outro cargo inacumulavel (período de 2011 a 2015) 

 
 

 

Gráfico 22 - Tipo de vacância: Exoneração (período de 2011 a 2015) 

 
 

 

Quadro 22 - Relação de servidores Ingressos (Admissão) para Egressos (Desligamento), 

percentual de Reposição e Índice de Rotatividade no período de 2011 a 2015. 

Relação de servidores Ingressos (admissão) para Egressos (desligamento)  

Ano Ingressos Egressos Egressos/Ingressos % Reposição 

Nº servidores 

Técnico -

Administrativo 

Índice de 

Rotatividade 

2011 372 415 111,56% 89,64% 4252 9,25% 

2012 621 384 61,84% 161,72% 4525 11,10% 

2013 215 339 157,67% 63,42% 4473 6,19% 

2014 458 471 102,84% 97,24% 4519 10,28% 

2015 280 338 120,71% 82,84% 4533 6,82% 

Fonte: Documentos Institucionais 

 

O Quadro 22 - Relação de servidores Ingressos (Admissão) para Egressos 

(Desligamento), percentual de Reposição e Índice de Rotatividade no período de 2011 a 

2015., sinaliza um alto número de servidores desligados no período analisado, sendo que a 

reposição de pessoal supriu acima dos servidores egressos, somente em 2012, em torno de 
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61,72%. No ano de 2013, apenas 63,42% foi suprido; 36,58% não foram supridos ao quadro 

de servidores técnico-administrativos. Há também o registro de um índice de rotatividade 

significativo na instituição no período analisado.  

Segue os gráficos que ilustram os indicativos demonstrados no Quadro 22.  

 

Gráfico 23 - Relação de servidores Ingressos (Admissão) para Egressos (Desligamento) no 

período de 2011 a 2015 

 
 

Gráfico 24 - Índice de rotatividade na UFF no período de 2011 a 2015 
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Gráfico 25 - Relação de Desligamentos por Posse em outro cargo Inacumulável 
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ANO 
PERCENTUAL DE POSSE EM OUTRO 

 CARGO INACUMULÁVEL 

2011 4,10% 

2012 5,99% 

2013 3,83% 

2014 5,52% 

2015 7,99% 

 

 

Gráfico 26 - Relação de Desligamentos por Exoneração 

 

 
 

ANO PERCENTUAL DE EXONERAÇÃO 

2011 2,89% 

2012 5,99% 

2013 9,73% 

2014 7,43% 

2015 8,88% 

 

No  Quadro 23 foi levantado o quantitativo de desligamento voluntário no período de 

2011 a 2015. 

 

Quadro 23 - Levantamento de Evasão por Exoneração e Posse em outro cargo Inacumulável 

no período de 2011 a 2015 

EVASÃO POR DESLIGAMENTO EXONERAÇÃO 
POSSE EM 

OUTRO CARGO 
INACUMULÁVEL 

TOTAL 
DESLIGAMENTO 

VOLUNTÁRIO 

2011 12 17 29 

2012 23 23 46 

2013 33 13 46 

2014 35 26 61 

2015 30 27 57 
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TOTAL 133 106 239 

Fonte: Documentos Institucionais 

 

 

Gráfico 27 - Evasão por desligamento em Exoneração e Posse em outro cargo Inacumulável 

 

 
 

No gráfico 27, sinaliza que no ano de 2014 ocorreu um aumento de 24,6% de 

desligamentos por Exoneração e Posse em outro cargo Inacumulável em relação a 2013. Em 

2015, mesmo caindo o número de desligamentos de 2014, em torno de 6,5%, ainda foi maior 

em relação ao ano de 2013.  

 Os  

Quadro 16, 25 e 26 respondem ao objetivo específico do trabalho que pesquisa apurar em 

quais cargos existem déficits de servidores técnico-administrativos no quadro das 

universidades públicas federais. 

 

Quadro 24 - Cargos com déficit no quadro de servidores técnico- administrativos na UFF 

(Nível Superior – E) 

QUADRO DE REFERÊNCIA DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

NIVEL DE CLASSIFICAÇÃO E 
TOTAL PREVISTO 
DE SERVIDORES 

1533 

NOME DO CARGO 

QUANTITATIVO DE 
CARGOS DETERMINADOS 

PELA SECRETARIA DE 
RECURSOS HUMANOS DO 

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO PARA UNIRIO  

QUANTITATIVO DE 
CARGO VAGO 

% 
CARGO 
OCIOSO 

QUÍMICO 10 3 30,00% 

PEDAGOGO 14 3 21,43% 
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ENGENHEIRO 34 6 17,65% 

ARQUITETO E URBANISTA 25 4 16,00% 

ODONTÓLOGO 19 3 15,79% 

TECNICO DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS 110 9 8,18% 

Fonte: Documentos Institucionais 

 

Quadro 25 - Cargos com déficit no quadro de servidores técnico- administrativos na UFF 

(Nível Médio – D) 

QUADRO DE REFERÊNCIA DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

NIVEL DE CLASSIFICAÇÃO D 
TOTAL PREVISTO 
DE SERVIDORES 

1876 

NOME DO CARGO 

QUANTITATIVO DE 
CARGOS DETERMINADOS 

PELA SECRETARIA DE 
RECURSOS HUMANOS DO 

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO PARA UNIRIO  

QUANTITATIVO DE 
CARGO VAGO 

% 
CARGO 
OCIOSO 

TÉCNICO EM MÓVEIS E ESQUADRIAS 2 1 50,00% 

TÉCNICO EM EQUIOPAMENTO 
MEDICO-ODONTOLOGICO 

9 3 33,33% 

ASSISTENTE DE DIREÇÃO E 
PRODUÇÃO 

15 2 13,33% 

TÉCNICO EM ARQUIVO 27 2 7,41% 

TECNICO EM RADIOLOGIA 36 2 5,56% 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 990 39 3,94% 

Fonte: Documentos Institucionais 

 

Quadro 26 - Cargos com déficit no quadro de servidores técnico- administrativos na UFF 

(Nível Fundamental– C) 

QUADRO DE REFERÊNCIA DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

NIVEL DE CLASSIFICAÇÃO C 
TOTAL PREVISTO 
DE SERVIDORES 

727 

NOME DO CARGO 

QUANTITATIVO DE 
CARGOS 

DETERMINADOS 
PELA SECRETARIA 

DE RECURSOS 
HUMANOS DO 
MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO PARA 
UNIRIO  

QUANTITATIVO 
DE CARGO VAGO 

% 
CARGO 
OCIOSO 

FOTÓGRAFO 1 1 100,00% 

AUXILIAR DE CRECHE 1 1 100,00% 

ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2 1 50,00% 
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ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS 3 1 33,33% 

CONTRAMESTRE-OFÍCIO 77 19 24,68% 

OPERADOR DE CALDEIRA 3 1 33,33% 

AUXILIAR DE SAÚDE 5 1 20,00% 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 247 28 11,34% 

Fonte: Documentos Institucionais 

 

 

TOTAL DE CARGOS OCIOSOS 228 
% CARGOS OCIOSOS NA UFF 

TOTAL DE CARGOS OCUPADOS 3908 

TOTAL DE CARGOS DETERMINADOS PARA UFF 4136 5,51% 

  

 

Quadro 27 - Tempo de Permanência no cargo até a época do Desligamento no período de 

2011 a 2015 

TEMPO DE PERMANÊNCIA  
NO CARGO ATÉ A EPOCA DO DESLIGAMENTO 
(TEMPO DE PERMANÊNCIA EM ANOS) 

2011 4,96 

2012 3,18 

2013 2,95 

2014 2,46 

2015 3,3 

Fonte: Documentos Institucionais 

 

O quadro 27 sinaliza que os servidores que evadiram da Instituição no período 

analisado permaneceu no cargo por mais de três anos. 
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Gráfico 28 - Tempo de permanência no cargo até a época do Desligamento (Tempo de 

permanência em anos) 
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O gráfico 28, ilustra que o servidor permaneceu no cargo na instituição por mais de 

três anos, em média. Houve uma diminuição no período de permanência no cargo dos 

servidores que se desligaram da Instituição nos anos de 2013 e 2014, porém, manteve-se uma 

média de três anos no exercício do cargo; o que caracteriza que o desligamento da Instituição 

ocorreu depois do término do estágio probatório.  

Não foi possível obter os documentos institucionais para fazer o levantamento do 

quantitativo de evasão por cargo por nível de classificação dos técnico-administrativos no 

período de 2011 a 2015. 

 

 3.5.1  Discussão dos resultados 

 O levantamento realizado na Universidade federal do estado do Rio de Janeiro -

UNIRIO, mostrou que o quantitativo de egressos para ingressos de técnico-administrativos no 

quadro de servidores da universidade pública federal nos últimos cinco anos foi em média de 

70,3%, sendo que a reposição de pessoal pelos concursos realizados foi de 163,4%. Cabe 

ressaltar que, pelas fontes analisadas, esse número de reposição contém um número de cargos 

adicionados, esse resultado foi devido ao planejamento do Governo Federal para o incremento 

do número de cargos nas universidades públicas federais; assim, a instituição foi contemplada 

e pode ampliar as vagas nos concursos abertos no período analisado da pesquisa; o que 

aumentou significativamente a reposição de pessoal. 
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 Na Universidade Federal Fluminense-UFF mostrou que o quantitativo de egressos 

para ingressos de técnico-administrativos no quadro de servidores da universidade pública 

federal nos últimos cinco anos foi em média de 110,92%, sendo que a reposição de pessoal 

nos concursos realizados foi de 98,85%. O mesmo fato ocorreu sobre o incremento do número 

de cargos nas universidades públicas federais, determinado pelo governo federal, porém, o 

número de desligamentos suplantou de admitidos no período analisado e a reposição de 

pessoal não cobriu o número de vagas ociosas. 

Verificou-se que os motivos de desligamento dos técnico-administrativos no quadro de 

servidores na UNIRIO, foram registrados por desligamento voluntário, caracterizado por: 

Exoneração (média de 13,3 %) e Posse em outro cargo inacumulável (média de 24,6%). E por 

desligamento involuntário, em maior número por Aposentadorias (média de 56,40%), 

Falecimento (média 5%) e Demissão (0,7%).  

Cabe ressaltar que a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, 

garantiu que o servidor que já preencheu todos os requisitos para se aposentar, possa optar por 

permanecer na ativa. O Abono de Permanência é um incentivo, criado pela lei e pago ao 

servidor que já preencheu todos os requisitos para se aposentar, porém optando em 

permanecer na ativa. Portanto, para requerer tal benefício o servidor não pode estar 

aposentado, e possuir menos de setenta anos, neste caso, sendo compulsória a sua 

aposentadoria. 

 O levantamento na instituição indicou que 99 servidores se desligaram 

voluntariamente e foram para outras instituições no período de 2011 a 2015. Cerca de 38,67% 

do total de egressos. 

No levantamento realizado na pesquisa documental para verificar os motivos que 

influenciaram no desligamento dos técnico-administrativos no quadro de servidores da 

UNIRIO. No total de 99 servidores desligados no período analisado, apenas foi possível 

coletar 15% dos servidores desligados que responderam a entrevista de desligamento. 

 Foi declarado pelos servidores: melhor remuneração e benefícios, carreira, trabalhar 

em órgão do legislativo e judiciário, poucas oportunidades de crescimento/desenvolvimento, 

falta de organização do processo de trabalho, falta de autonomia, comunicação ineficiente, 

práticas ineficientes de gestão de pessoas. Por esses motivos relatados, verifica-se que os 

fatores internos têm influenciado ao desligamento voluntário do servidor, mais que os fatores 

externos à organização. 

Na UFF foi verificado que os motivos de desligamento dos técnico-administrativos no 

quadro de servidores técnico-administrativos foram registrados por desligamento voluntário, 
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caracterizado por: Exoneração (média de 6,83%) e Posse em outro cargo inacumulável (média 

de 5,45%), Aposentadoria voluntária (38,26%), e por desligamento involuntário, em maior 

número por Aposentadorias (média de 30,14%), Falecimento (média de 18,99%) e Demissão 

(média de 0,33%).  

Cabe ressaltar que mesmo com o abono de permanência, os servidores optaram pela 

aposentadoria, em alguns casos, e outros, por aposentadoria por invalidez ou compulsória.  

O levantamento na instituição indicou que 239 servidores se desligaram e foram para 

outras instituições no período de 2011 a 2015. Cerca de 12,35% do total de egressos. 

Para o levantamento com objetivo de apurar os cargos que apresentassem déficit de 

servidores técnico-administrativos no quadro das universidades públicas federais, verificou-se 

que a UNIRIO possui 380 cargos ociosos; 25,09% do total de cargos previstos para o quadro 

de servidores da instituição. O maior número são cargos de nível superior e nível médio. 

 Na UFF, o levantamento apontou que possui 228 cargos ociosos; 5,51% do total de 

cargos previstos para o quadro de servidores da instituição. O maior número são cargos de 

nível médio e fundamental. 

 3.5.2 Conclusões  

Para Balassiano (2006), as mudanças na Administração Pública brasileira na década de 

1990 registrou uma nova Era gerencial e empreendedora, tornando-se mais flexível e 

eficiente, melhorando a qualidade dos serviços prestados, valorizando o servidor e 

profissionalizando o setor público (SILVA, 2009). Essas mudanças influenciaram num 

direcionamento das políticas de recursos humanos no setor público com vistas à geração de 

resultados e à valoração cada vez maior dos funcionários públicos, visando capacitá-los e 

motivá-los. Além disso, procurou-se delegar certa autonomia às instituições públicas no 

sentido de dar agilidade aos procedimentos. 

Nesse contexto, as universidades federais brasileiras contribuem ativamente para o 

desenvolvimento científico e tecnológico do país e para a transformação da realidade pela 

qual está inserida.  

A partir de 2003, as universidades federais brasileiras passaram por um processo de 

reestruturação e expansão, exigindo a adoção de novas diretrizes e parâmetros para efetivação 

e aperfeiçoamento dos resultados obtidos. 

Entre 2003 a 2013, a oferta de cursos de graduação evoluiu em 94%. E o ensino 

superior nas instituições públicas em 91,6% (BRASIL; SESU, 2015). 

Como marco do governo federal para essas mudanças, foi instituído o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, que 
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tinha por objetivo do programa: a criação de condições para a ampliação do acesso e 

permanência na educação superior, no nível de graduação, para o aumento da qualidade dos 

cursos e pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas 

universidades federais.  

Para atender esse objetivo, as diretrizes gerais do programa REUNI apontavam a 

necessidade da apresentação por parte das universidades, de um plano de reestruturação 

embasado em seis dimensões. Nessas seis dimensões foram preconizadas não apenas a 

ampliação de vagas no ensino superior, mas, cuidar da permanência do estudante na 

universidade, a necessidade de melhoria da qualidade de currículos e práticas pedagógicas, e a 

utilização adequada dos recursos humanos e materiais colocados à disposição das 

universidades, entre outras. 

Consoante a essas mudanças, foi realizada a reestruturação das carreiras dos servidores 

técnico-administrativos nas universidades, através da lei nº 11.091/2005 e os decretos 

regulatórios da política de Recursos Humanos do Ministério da Educação. 

A partir de 2008, com o início do programa REUNI, iniciou-se uma curva ascendente 

de contratações. O ritmo de contratações passou por um aumento significativo.  

A partir de 2010, no conjunto de medidas de Suprimento de pessoal para os quadros de 

servidores técnico-administrativos das IFES; foi publicado o instrumento que permitiu às 

universidades iniciarem a reposição automática das vagas originárias de vacâncias 

(aposentadorias, exonerações, posse em outro cargo inacumulável, readaptação, demissão e 

morte). Este instrumento foi intitulado de Quadro de Referência dos Servidores Técnico-

Administrativos - (QRSTA), regulamentado pelo Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010.  

O Dimensionamento de pessoal nas IFES, a partir desse dispositivo regulatório passou 

a contar com critérios claros e objetivos para distribuição de pessoal de técnico-

administrativo, utilizando fatores balizadores, como: a Relação Aluno por Professor (RAP) e 

a Relação Aluno por Técnico-Administrativos (RAT). Essas fórmulas consideram o número 

de matrículas na graduação presencial e na pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, bem 

como as diferentes áreas do conhecimento, na distribuição de cargos entre as IFES. 

O conjunto dessas medidas de reestruturação da carreira e titulação docente e técnico-

administrativa permitiu um crescimento substancial dos servidores nas universidades 

públicas. O corpo técnico-administrativo evoluiu significativamente no período de 2005 a 

2015.  
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Contudo, apesar dessas medidas de aumento no número de servidores no quadro de 

técnico-administrativos, como a reestruturação de carreira; foi constatado pelos levantamentos 

realizados na referida pesquisa que: 

- O desligamento voluntário de servidores ocorreu em número significativo nas 

universidades federais pesquisadas, em alguns anos não ocorreu à reposição total de pessoal; 

- Evidenciou que na UNIRIO a média de permanência no cargo foi de menos de três 

anos; 

- Não foi avistado nenhum dispositivo na política atual de gestão de pessoas que 

retenha ou mantenha servidores qualificados no quadro de servidores das respectivas 

universidades federais de ensino; 

- A permanência no cargo, na média, com menos de três anos nos desligamentos 

voluntários de pessoal no período analisado, sinalizou que, alguns motivos têm levado 

profissionais do serviço público a submeterem-se a concursos públicos de outras instituições, 

visando à troca de posição e nível de carreira de forma jamais vista (Balassiano, 2008).  

Dessa maneira, muitas pessoas utilizam o concurso público para entrar em uma 

empresa, temporariamente, enquanto aguardam oportunidades melhores no próprio setor 

público (ALMEIDA, 2004). 

Ainda que paradoxal, em vista do grande fluxo de pessoas que buscam um emprego no 

setor público, vem sendo enfrentado pelas organizações do Estado o desafio de conter a saída 

de seus funcionários. Tal evasão faz com que áreas que deveriam ser supridas pelo concurso 

público voltem a ficar desfalcadas (ALMEIDA, 2004). 

- O déficit apresentado no levantamento na UNIRIO caracterizou que cargos de nível 

superior e nível médio, importantes na execução de tarefas mais técnicas e estratégicas, têm 

trazido grandes problemas aos setores que necessitam esse perfil de servidor, atuante no 

exercício do cargo e para o resultado do serviço prestado. Esse é um exemplo que a retenção 

de talentos é importantíssima e principalmente para a universidade pública federal. Cabe 

ressaltar que, uma atividade específica na instituição, em determinado setor, não está sendo 

executado por uma pessoa qualificada e preparada para emitir resultados esperados. 

- O déficit apresentado na UFF registrou que a maior defasagem consta para os cargos 

de nível fundamental. São cargos de apoio, porém de suma importância para a execução de 

atividades básicas e iniciais que requerem presteza, eficiência, e a eficácia esperada pela 

instituição e usuários da instituição. 
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Após uma reflexão do estudo e apresentado por (RIBEIRO, PEREIRA E BENEDITO, 

2013), podemos identificar alguns entraves das reformas da administração pública brasileira e 

a nova tendência da administração pública, valorizando a importância em ampliar os espaços 

democráticos e em aplicar práticas que condizem com a realidade do setor público de forma a 

proporcionar maior sinergia entre Estado e sociedade. 

Para os autores ainda há um longo caminho a ser percorrido nesse processo. Um olhar 

crítico-reflexivo diante às reformas administrativas, revela que apesar dos méritos e 

discussões que as mesmas trouxeram, elas não são a opção mais indicada. As reformas 

administrativas brasileiras foram pragmáticas e descontínuas.  

O grande entrave dessas reformas é que não basta alterar a estrutura administrativa, é 

preciso que essas mudanças administrativas estejam enraizadas nas mentes dos governantes e 

gestores, envolvendo uma ampla gama de atores. Acredita-se que essa consciência dos 

governantes, gestores e sociedade não ocorrerá por meio de reformas imediatas, mas, por 

meio do conhecimento e das práticas administrativas diárias. 

 

3.6 Análise e Resultados dos questionários  

 Foram aplicados aos sujeitos da pesquisa: Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, Gerentes e 

Chefes de Setor da área de Gestão de Pessoas da Universidade federal do estado do Rio de 

Janeiro- UNIRIO, composto por 14 servidores, 14 questionários e foram respondidos 6, 

totalizando um percentual de 42,85%.  

Após análise e tratamento dos dados de todas as respostas recebidas pelos 

responsáveis da área de gestão de pessoas da universidade federal pesquisada, geraram as 

seguintes informações a seguir: 

 

Questionário nº 1: 

 

1. Qual a representatividade de evasão de servidores técnico-administrativos dos 

últimos cinco anos? Justifique sua resposta: 

A análise do texto indicou que: 

- A evasão é muito alta e acontece em todos os cargos, mas com a maior expressividade nos 

cargos de assistente em administração, técnico em enfermagem, enfermeiros e médicos; 

- Muitos profissionais são “concurseiros” e saem para outras instituições; 

- A universidade não consegue repor periodicamente pelos concursos na mesma proporção 

dos desligamentos; 

- Os setores ficam muito tempo sem servidor, e as equipes ficam desfalcadas. 
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Segundo Almeida (2004), os concursos públicos mostram que os candidatos com 

qualificação bem acima das exigidas concorrendo a cargos com níveis de exigências menores; 

pessoas com formação superior e até pós-graduadas candidatando-se para cargos de nível 

médio; mobilidade alta desses funcionários dentro e para fora da organização, fazendo com 

que áreas que deveriam ter sido supridas de pessoal pelo concurso público voltem a ficar 

desfalcadas em pouco espaço de tempo. Muitos utilizam o concurso como porta de entrada 

para a organização ou colocam-se lá em uma situação temporária, enquanto aguardam outras 

oportunidades melhores. 

Esta análise sinaliza também, conforme explica Capelli (2013), que o esgotamento 

pode prejudicar os esforços de retenção de talentos. Para o autor, o esgotamento do 

funcionário ocorre pelo trabalho em excesso, monótono, com poucas recompensas reais, com 

pouco reconhecimento e a incapacidade para alcançar o sucesso. Em alguns casos é 

autointroduzido e resulta da cultura do local de trabalho. Ele pode levar à queda da satisfação 

do trabalho, menor compromisso com a organização e da vontade de “fazer algo diferente” e 

deserções.  

 

Segue a resposta de dois questionados: 

  

G1: “Muito grande em relação à falta de condições de se repor as vagas dos que saem, 

deixando assim, num período X, que para a maioria dos setores é longo, uma equipe 

desfalcada e muitas vezes com sobrecarga de atividades. A demora da reposição ocorre por 

falta de concurso vigente, por morosidade administrativa e uma série de outros motivos”. 

 

G2: “Dependendo do cargo, a representatividade é relevante. Como é o caso dos Assistentes 

em Administração, Técnicos em enfermagem, enfermeiros e médicos”. 

  

 

2. Nos últimos cinco anos a universidade tem suprido na mesma proporção os 

servidores desligados? Justifique sua resposta: 

A análise do texto indicou que: 

- A universidade não tem conseguido suprir todos os servidores nesse período; 

- A universidade tem tentado repor os servidores, mesmo com convocação periódica devido 

às vacâncias; 

- Sempre há defasagem nos setores. As vagas não são totalmente supridas. 

- O processo de suprimento na universidade é lento pela morosidade administrativa. A 

reposição é demorada; 

- A universidade se encontra com a falta de condições para repor todas as vagas ociosas. 
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Para Branham (2002), a expectativa irreal no ato da seleção e contratação ou da 

promoção interna é uma das razões mais frequentes que explicam a saída de um bom 

profissional, pois o funcionário precisa receber uma descrição realista do trabalho e das 

condições de realizá-lo. 

De acordo com Branham (2002), compreender por que algumas pessoas saem e outras 

ficam; proporcionar o trabalho mais compensador, definir claramente os resultados esperados 

e os talentos de que precisa; promover gerentes que tenham talento para gerenciar pessoas, 

recrutar e selecionar os candidatos de forma eficaz; são ações indicadas pelo autor, pois,  

selecionar as pessoas certas logo de início é fundamental como prática de retenção de pessoas. 

Segue a resposta de um questionado: 

G1: “A Universidade tem tentado repor os servidores que saíram, mas nem sempre consegue. 

Estamos abrindo edital de convocação periodicamente e sempre em função dos 

desligamentos e aposentadorias, ainda assim há falta de servidores”. 

 

3. No momento de desligamento do servidor a área de gestão de pessoas procede na 

entrevista de desligamento? Justifique sua resposta: 

A análise do texto sinalizou que: 

- Não há essa conduta de entrevista de desligamento pela cultura da universidade; 

- Somente se o setor responsável for informado do desligamento; 

- Ocorre em alguns casos; 

 -Se o servidor comparecer, pois não é obrigado. 

 Conforme Branham (2002), uma entrevista de desligamento pode revelar os 

verdadeiros fatores que afetam os funcionário, ou pontos problemáticos na organização, 

como: gerentes autoritários, falta de desafios, oportunidades de progresso, problemas com 

colegas e políticas de Recursos Humanos ultrapassados. 

 Para Cappelli (2013), a entrevista de desligamento é fundamental para obter o máximo 

possível de informações a respeito das principais causas da rotatividade de pessoal. 

 

4. Quais são as principais qualidades de um servidor talentoso? Justifique sua 

resposta: 

A análise do texto indicou que as principais qualidades para um servidor talentoso, na 

opinião dos gestores, são: 

1º- Conhecimento, habilidades e atitude 

2º- Comprometimento 
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3º- Responsabilidade 

4º- Proatividade 

5º- Criatividade 

6º- Participativo 

7º- Motivação pela instituição 

- Persistência, saber ouvir, saber expor no momento adequado, ter bom relacionamento 

interpessoal, aberto a ideias novas, capacidade de reflexão, trabalhar em equipe, liderança, 

capacitar-se. 

 Robbins (2010) explica que os profissionais apresentam diferentes características em 

suas habilidades intelectuais, que são aquelas necessárias para o desempenho de atividades 

mentais e em suas habilidades físicas e são as que ganham importância na realização de 

tarefas de serviços mais padronizados e não especializados. 

 

5. A área de gestão de pessoas identifica no quadro de servidores da universidade os 

talentos necessários? Justifique sua resposta: 

A análise do texto sinalizou que: 

- Não há essa identificação no quadro de servidores da universidade; 

- Tem tentado, mesmo não havendo uma regra específica; 

- A universidade não tem essa cultura. 

- A universidade apenas tenta repor os cargos vagos de acordo com a necessidade. Mesmo 

assim não consegue manter um quadro atualizado. 

- Não tem como fazer uma seleção mais apurada; 

- Depende do cargo, função e atribuições para delimitar os talentos necessários para o 

desempenho do cargo. 

 

Para Robbins (2010) é fundamental que as organizações identifiquem em seus 

trabalhadores quais as habilidades possuem e em quais se destacam para melhor 

aproveitamento dos mesmos na execução das tarefas.  

Para Almeida (2004), o Talento se refere à pessoa que traz em sua bagagem um 

conjunto privilegiado de competências, conhecimentos, habilidades e atitudes, que a 

diferencia de outras. E no atual cenário da Era da Informação as organizações tem que 

conscientizar sobre o atual valor do capital humano como diferencial competitivo das 

organizações. Os talentos teriam que ser considerados como um dos pilares das organizações 

na gestão de pessoas. As pessoas talentosas são as que põem em prática suas capacidades para 
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obter resultados superiores para a organização, porém é necessário motivar as pessoas e 

permitir a manifestação dos talentos. 

Branham (2002) identifica alguns fatores que podem reduzir a rotatividade indesejável 

e selecionar a pessoa certa na época da contratação. A empresa não deve contratar olhando 

somente pela experiência e especialização, mas se preocupar em analisar o talento do 

candidato, que, com algum treinamento específico, pode proporcionar um alto desempenho. E 

não deve contratar a “toque de caixa”, sem critérios sólidos e uma atualização da descrição 

das qualificações requeridas. É importante que se tenha a pessoa certa no lugar certo, para que 

as suas melhores habilidades sejam utilizadas no desempenho de suas atividades. Nesse caso, 

os processos de seleção e contratação precisam ser criteriosos e corretos. 

 

 

6. Você se considera preparado e motivado para assumir novos desafios na sua 

carreira? Justifique sua resposta: 

A análise do texto sinalizou que os gestores, na maioria, se considera preparado e 

motivado para novos desafios, contudo, a universidade não tem investido efetivamente em 

ações que promovam a motivação e reconhecimento, pois falta investimento, a estrutura é 

precária, burocrática e clima desfavorável. 

Segundo Branham (2002), as empresas que estão realmente preocupadas com a 

retenção de pessoal entendem que seus profissionais desejam maior autonomia e liberdade 

para tomar decisões e mostrar o seu valor. 

De acordo com Branham (2002), é importante que o desafio seja condizente com o 

nível de habilidade do profissional, e que use, com predominância, seus melhores talentos e 

motivado para realizá-los.                                                                                                 

Segue a resposta de dois questionados: 

G1: “Sim. Porém em alguns momentos, há falta de motivação, principalmente relacionados à 

falta de estrutura, burocracia, clima e até reconhecimento por parte da Instituição. Embora 

essa motivação seja interna e traço de minha personalidade”. 

 

G2: “Sempre me considerei e assumi. A motivação muitas vezes parte de dentro de nós 

mesmos. Se eu fosse esperar que a instituição me motivasse eu seria mais uma profissional 

infelizmente e doente”. 

 

7. A política de gestão de pessoas possibilita ações de retenção de pessoas (talentos)? 

Justifique sua resposta: 

A análise do texto sinalizou que: 



138 

 

 

- Não existe essa sistematização na cultura da universidade; 

- Não existe uma política efetiva para retenção de pessoas; 

- Não há estímulos nem perspectiva de desenvolvimento na carreira; 

- A universidade está tentando reter os servidores dentro do possível da universidade com a 

atual política de incentivos; 

- Os servidores fazem outros concursos para instituições que possuem remuneração e plano de 

carreira mais atrativa; 

- Há limitações na carreira do servidor. 

 

Conforme Chowdhury (2003), as empresas que possuem uma política de retenção de 

profissionais talentosos tem a seguinte conduta: trata os talentos como clientes, remuneram 

como fornecedores preferenciais, oferecendo recompensa e reconhecimento adequado, 

realizam avaliações de desempenho que tenham sentido, planejam cargos que atraiam os 

profissionais de talento, designam o talento para o cargo certo, escolhe o local certo para atrair 

e reter o talento certo; fornecer treinamento, desenvolvimento e plano de sucessão, possuir 

instalação apropriada, criam um ambiente desafiador e empolgante, comunica-se com 

sinceridade, fornecem um tempo ilimitado para semear e cultivar ideias.   

Conforme o estudo de Yamashita (2007), os fatores determinantes para que uma 

empresa esteja em sintonia com as práticas mais atuais para reter seus profissionais e mantê-

los motivados em seu ambiente de trabalho deve proporcionar um canal de comunicação 

permanente entre a empresa/gestor e o funcionário, assim, mantém o funcionário informado e 

atualizado com a política da empresa, pois é fundamental para que ele se sinta integrado e 

participante das decisões da empresa; a empresa tenha um programa que estimule o 

autodesenvolvimento dos funcionários, pois a evolução é a palavra chave para uma empresa 

crescer e se tornar referência em sua atividade. Isso só ocorre se os profissionais “da casa” 

também tiverem a preocupação de crescer profissionalmente, estudar, aprender, buscar novos 

desafios. Possuir um programa de treinamento continuado e com planejamento de longo 

prazo, pois, o bom desempenho é o mínimo que uma empresa deve fazer. No entanto, ela 

deve cobrar a evolução e ampliação de conhecimentos mediante um programa de treinamento 

bem planejado, com um processo de evolução por etapas e continuado; ter um programa de 

remuneração condizente com o espaço ocupacional dos funcionários na organização: a 

cobrança de boa performance deve ser acompanhada de remuneração à altura do retorno dado 

pelo funcionário. Salário baixo em relação ao desempenho demonstrado é o primeiro passo 

para perdê-lo para a concorrência; ter um programa flexível de benefícios diretos e indiretos, 
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que possa atender à maioria dos funcionários: sempre que possível, a empresa deve procurar 

atender às necessidades dos profissionais com relação a sua cesta de benefícios, procurando 

flexibilizá-la ao máximo. 

 

8. O que a universidade está fazendo para reter/manter seus atuais talentos? 

Justifique sua resposta: 

A análise do texto sinalizou que nada de efetivo a universidade está fazendo para reter 

seus talentos, pois não há essa sistematização na universidade devido a atual política de RH; 

Poucas ações a área de desenvolvimento de pessoas da universidade pode fazer para 

tentar manter os servidores. Pela política atual, as ações de: incentivo a qualificação e 

capacitação para carreira do servidor; 

As atuais atividades para manutenção de pessoas na universidade pela atual política 

tem tido dificuldades de realização pelo pouco recurso financeiro, recursos materiais e 

condições precárias que se encontra a universidade. O setor reconhece que as capacitações e 

competências são vertentes para retenção de pessoas. 

Para Chowdhury (2003), a maior parte das organizações tem uma vaga ideia do que a 

maioria do seu pessoal contribui para o sucesso do negócio. As decisões de contratação são 

tomadas com base na necessidade e no nível de graduação do funcionário que se busca. A 

efetiva contribuição de determinado colaborador é desconhecida, esperando-se que esteja 

acima dos parâmetros mínimos estabelecidos. 

Ainda para Chowdhury (2003), ambientes de alta performance atraem e retêm o 

talento e este opta para trabalhar em empresas que ofereçam melhores condições de trabalho, 

onde exista liberdade criativa, expressão, opções de desempenho, crescimento e membros 

capazes; além de sistemas de remuneração por desempenho. Para o autor, uma empresa deve 

empregar e reter as melhores pessoas, as mais brilhantes e as mais diversificadas, a fim de 

inovar e obter sucesso duradouro. 

  

9. Quais são as principais dificuldades/obstáculos em atrair e reter os servidores 

talentosos na universidade? 

A análise do texto indicou as principais dificuldades/obstáculos para que a 

universidade possa atrair e reter os servidores talentos: 

1º- Remuneração 

2º- Benefícios; 

3º- Plano de carreira e desenvolvimento do servidor; 
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4º- A desvalorização do servidor; 

5º- Clima desfavorável; 

6º- Ambiente e estrutura 

7º- Cultura da universidade 

8º- centralizações nas decisões; 

9º- Autoritarismo; 

10º- Segregação dos técnico-administrativos em detrimento aos docentes; 

11º- Falta de desenvolvimento dos gestores. 

Além de enumerar as principais dificuldades, a maioria dos gestores tem como 

consenso que falta uma política de retenção de talentos. 

De acordo com a descrição de Dutra (1996), uma das alternativas de remuneração é 

que ela seja condizente com o “espaço ocupacional” de uma pessoa na organização, ou seja, o 

referido espaço é resultante da interação entre as necessidades organizacionais e a capacidade 

do profissional. 

Para Branham (2002), um programa de remuneração e beneficio são pontos relevantes 

para a Retenção de Talento, o autor diz que podem ser acrescentadas outras formas de 

pagamento que poderão compor a cesta de remuneração total. Ele considera importante se 

conceder benefícios que sejam adequados aos funcionários e que, para isso, se deve olhar para 

as necessidades deles com o intuito de ajudar a equilibrar sua vida ou facilitá-la. 

Para Gubman (1999), a satisfação com a remuneração, os benefícios e o 

reconhecimento financeiro são fatores que determinam o engajamento dos empregados, daí a 

importância em manter um sistema de remuneração simples e compreensível, que permita 

sustentar a competitividade da empresa no mercado de trabalho, pagar salários mais altos às 

pessoas mais qualificadas (de maiores realizações) e proporcionar incentivos para o 

desempenho mais eficaz. 

Para Dutra (2002), quando a organização tem um bom plano de carreira ela estimula 

as pessoas e concede-lhes instrumentos para que planejem o seu desenvolvimento pessoal e 

profissional; assim como a organização adquiri as ferramentas necessárias para gerir seus 

recursos humanos de forma estratégica. 

 

10. O que a universidade teria que fazer para atrair e reter servidores talentosos?  

A análise do texto indicou a opinião dos gestores quanto as possíveis ações que a 

universidade precisa fazer para atrair e reter servidores talentosos: 

1º- Rever a política de gestão de pessoas; 
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2º- Plano de carreira capaz de reter pessoas; 

3º- Política salarial com incentivos para retenção de talentos; 

4º- Instituir a gestão por competências (gerência de Talentos); 

5º- Melhorar a avaliação de desempenho; 

6º- Investir em ações que melhorasse a cultura, o ambiente, as condições de trabalho para o 

exercício das atividades profissionais; 

7º- Formação e desenvolvimento de gestores; 

8º- Melhorar a relação de trabalho; 

9º- Conscientizar e sensibilizar a instituição da importância de servidores talentosos.     

Essa análise corrobora conforme já referenciado nesse trabalho e apresentado por 

Yamashita (2006) que aponta alguns fatores considerados determinantes para que uma 

empresa esteja em sintonia com as práticas mais atuais para reter seus profissionais e mantê-

los motivados em seu ambiente de trabalho.  

Para Chowdhury (2003) gerenciar talentos é uma lição a ser aprendida, pois os 

gerentes devem saber como extrair o melhor das pessoas e como colocá-las estrategicamente 

na posição certa, sem desmotivá-las com o trabalho rotineiro. Devem propiciar um ambiente 

em que os talentos produzam o máximo de conhecimento e a máxima inovação, gerando o 

máximo de impacto e retorno à organização. 

 

 

- Análise do Questionário nº2. 

        Foram aplicados aos sujeitos da pesquisa: servidores recém-admitidos com até três anos 

(período de 2013 a 2015) na Universidade federal do estado do Rio de Janeiro- UNIRIO, 

composto por 282 servidores; 278 questionários enviados, 4 servidores foram desligados até o 

momento da aplicação do questionário. Foram respondidos 76, totalizando em 27,33%.Após 

análise e tratamento dos dados de todas as respostas recebidas pelos servidores da 

universidade federal pesquisada, foram geradas as seguintes informações: 

 

1. Qual foi o seu interesse em fazer o concurso para a universidade? 

        A análise do texto indicou quais os fatores motivadores para os servidores em realizar o 

concurso para universidade: 

49 servidores /63,89% - Estabilidade 

17 servidores /22,22% - Desenvolvimento pessoal e profissional 

11 servidores /13,89% - Remuneração/salário 
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11 servidores /13,89% - Motivação pelo serviço público 

7 servidores  /   8,33% - Ambiente universitário 

5 servidores /   5,55% - Plano de carreira 

5 servidores /   5,55% - Primeiro concurso que foi aprovado e classificado 

5 servidores /  5,55% - Jornada de trabalho 

3 servidores /  2,78% - Mudança de vida 

3 servidores / 2,78% - Mudança de emprego público. 

 Cabe ressaltar que cada servidor relatou mais de um motivo para fazer o concurso para 

a universidade.  

2. Como você analisa a universidade sobre os aspectos: o ambiente, estrutura 

(condições de trabalho, instalações administrativas), remuneração e carreira? 

A análise do texto sinalizou que a percepção e opinião dos servidores recém admitidos 

sobre os aspectos da universidade foram: 

- O ambiente é bom, clima tranquilo, a estrutura é precária e há poucas condições de trabalho 

em alguns setores; a remuneração é defasada e o plano de carreira está engessado não sendo 

bom para os técnico-administrativos de nível superior. 

Segue a resposta de dois questionados: 

S1: “A remuneração é um pouco baixa, sem muita perspectiva de progressão; as instalações 

administrativas deixam a desejar em muitos aspectos, as condições de trabalho poderiam ser 

melhores, mas o ambiente é bem amigável, o clima é tranquilo!” 

 

S2: “A universidade não é muito atrativa no que diz respeito à estrutura, as instalações estão 

sucateadas e os servidores chegam sem saber ao certo onde será sua sala de trabalho. No 

meu caso, em especial, não haviam previsto um local de trabalho portanto eu não tinha mesa 

de trabalho, cadeira, computador e para conseguir trabalhar tive que ir "arrumando" 

emprestado com colegas que tinham coisas sem uso. Estou na Universidade há mais de 1 ano 

e até hoje minha solicitação para o fornecimento de computador ainda não foi atendida pela 

DTIC. 

Com relação ao plano de carreiras, está defasado! O plano é fraco e poucos incentivos são 

dados, principalmente para a progressão por capacitação. Servidores que já entram mais 

qualificados (mestrado e doutorado) são pouco aproveitados e o plano de carreiras é pouco 

pertinente aos mesmos. A remuneração inicial também é baixa, jamais faria o concurso se 

não recebesse o incentivo de qualificação que no meu caso com doutorado é de 75%. ” 

 

 

3. Dê uma nota de 5 a 10 para a sua satisfação em trabalhar na universidade. 

Justifique sua resposta: 

A análise do texto sinalizou que a satisfação dos servidores recém admitidos foi: 

Nota 10 – Descrita por 8 servidores como: muito bem satisfatório quanto ao ambiente de 

trabalho e estar no serviço público.  
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Nota 9 – Descrito por 8 servidores como satisfatório e deram ênfase no ambiente, satisfeito no 

serviço público e o trabalho realizado. 

Nota 8 – Descrito por 17 servidores como satisfatório e deram ênfase no ambiente, satisfeito 

no serviço público e flexibilidade de horário. 

Nota 7 – Descrito por 24 servidores como satisfatório e deram ênfase no ambiente, satisfeito 

no serviço público, companheirismo e realização pessoal. 

Nota 6 – Descrito por 6 servidores como satisfatório e deram ênfase no ambiente, satisfeito no 

serviço público e flexibilidade de horário.  

Nota 5 – Descrito por 11 servidores como satisfatório e deram ênfase no ambiente e satisfeito 

no serviço público. 

Nota 3 – Descrito por 2 servidores que relataram muito pouco satisfeito com trabalho, pois 

não há incentivos, falta de estrutura, assédio moral e autoritarismo. 

 Cabe ressaltar que a maioria relatou que: a baixa remuneração, as condições precárias 

da estrutura da universidade, plano de carreira engessado e pouco estímulo para crescimento 

profissional são impeditivos para a satisfação do trabalho. 

 

4. Qual o seu planejamento de carreira para os próximos anos? 

A análise do texto sinalizou algumas categorias na interpretação das respostas dos 

servidores, como: 

38 servidores /50% - Desenvolvimento profissional e ficar na instituição 

- Relataram em fazer cursos de capacitação e qualificação (especialização, mestrado). 

15 servidores /19,74% - Fazer outro concurso 

- Fazer outro concurso com melhor remuneração, plano de carreira e condições de trabalho. 

13 servidores / 17,10% - Desenvolvimento profissional e depois sair da instituição 

- Fazer cursos de capacitação e depois realizar outros concursos. 

10 servidores / 13,16% - Sair da universidade 

- Sem perspectiva na universidade, fazer outro concurso público. 

 

5. Quais são as principais qualidades de um servidor talentoso? Justifique sua 

resposta: 

A análise do texto indicou na opinião dos servidores que as principais qualidades para 

um servidor talentoso, são: 

- Comprometimento, proatividade, capacidade de inovação, conhecimento específico, 

criativo, capacidade de aprender, comunicativo, habilidoso, dedicado, gostar do que faz. 
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Cabe ressaltar que os servidores confundem deveres do servidor público, como: 

assiduidade, responsabilidade, pontualidade, ética; com as qualidades pessoais / profissionais 

e adquiridas para desenvolvimento do cargo/função no serviço público na instituição. 

 

6. Você se considera um profissional talentoso? Justifique sua resposta: 

A análise do texto sinalizou que: 

68 servidores / 88,88% responderam que sim.   

8 servidores / 5,56% responderam que não.  

8 servidores / 5,56% não souberam responder. 

76 servidores /100% 

 Cabe ressaltar que os servidores descreveram que ficam desmotivados em 

desempenhar seus trabalhos devido às condições da universidade, atitudes das chefias, 

remuneração baixa e pela falta de oportunidade e autonomia para desempenhar um serviço de 

qualidade na instituição. 

 

7. Você se considera preparado e motivado para assumir novos desafios na sua 

carreira? Justifique sua resposta: 

A análise do texto sinalizou que: 

47,22% - Responderam que Sim - Estão motivados e preparados 

27,78% - Responderam que Sim – Estão preparados menos motivados 

16,67% - Responderam que Não:  

                     - Sendo que 5,55% disseram que não recebem qualificação e estão 

desmotivados; 

                     - 5,56% disseram que não tem interesse, não possui habilidade, nem afinidade; 

                     - 5,56%- Disseram estar totalmente desmotivados. 

8,33% - Responderam nada. 

 

Segue a resposta dos questionados: 

S1: “Sim, mas fora da universidade. O plano de carreira não é satisfatório, a remuneração é 

ruim, e o ambiente de trabalho é de total abandono”. 

S2: “Preparado sim, mas motivado nem tanto”. 

S3: “Preparada sim, motivada não. As funções gratificadas mais altas que a minha pagam 

valor muito baixo, não compensa. Prefiro estudar para outro concurso”. 

S4: “Não. A Universidade não incentiva o servidor a ser melhor.” 
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8. O que a universidade está fazendo para reter/manter seus atuais talentos? 

Justifique sua resposta. 

            A análise do texto sinalizou que a percepção dos servidores quanto retenção de 

talentos na universidade, é que em nada está sendo realizado para que possa realmente manter 

os talentos na universidade. Os poucos incentivos (salarial, benefícios e carreira) não retém os 

bons profissionais na universidade. 

Segue a resposta dos questionados: 

S1: “Muito pouco, não se preocupa com isso, não valorizando o servidor nas suas reais 

necessidades, não motiva, não dá espaço para o desenvolvimento do potencial”. 

S2: “Tenta mantê-los através do Incentivo à Qualificação e pela Progressão por 

Capacitação”. 

S3: “Nada. A Universidade é engessada com relação às atividades desenvolvidas por 

técnicos administrativos”. 

S4: “A Universidade não tem uma política de manutenção de bons profissionais na mesma, 

grande parte dos bons servidores não continuam na Universidade e fazem outros concursos 

mais promissores”. 

S5: “Buscando conhecer e melhorar os processos de trabalho dos servidores da 

Universidade. Acredito que grande parte dos problemas enfrentados pelos servidores 

referem-se a falta de planejamento, indefinição de responsabilidades, falta de preparo dos 

servidores que assumem cargos de chefia, hierarquização rígida e autoritária”. 

 

 

9. Quais são as principais dificuldades/obstáculos em atrair e/ou reter os servidores 

talentosos na universidade? 

           A análise do texto indicou que pela opinião dos servidores as principais 

dificuldades/obstáculos para atrair e reter servidores talentosos, são: 

 Salário, pouca perspectiva de crescimento, dificuldade de inovação de processos e 

projetos, carreira, remuneração, benefícios, condições precárias de trabalho, reconhecimento, 

falta de uma política para retenção de talentos; são fatores que desestimulam o servidor na 

instituição. 

Segue a resposta dos questionados: 

S1: “O concurso público deve ser trabalhado de maneira diferente, sem isso considero 

impossível falar em atrair e/ou reter talentos”. 

S2: “Remuneração em primeiro lugar, não incentiva o servidor a continuar na instituição. 

Em segundo lugar as condições de trabalho precárias”. 

S3: “Acredito que o fator preponderante para não ser uma instituição atraente é o baixo 

salário e o inadequado plano de cargos e salários”. 

S4: “Acho que a remuneração, os servidores continuam estudando para passar em outros 

concursos, bem como problemas de relação interpessoal com chefia e equipes”. 

S5: “Primeiro é a remuneração com poucos reajustes, segundo é a própria fama do setor 

público ser um lugar onde as pessoas não trabalham, terceiro é a falta de estrutura para as 

pessoas desenvolverem seus talentos”. 
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10.  O que a universidade poderia fazer para atrair e reter servidores talentosos? 

             A análise do texto sinalizou que para os servidores recém admitidos as possíveis 

ações para atrair e reter servidores talentosos, são:  

Melhorar o salário, reorganizar a estrutura administrativa, melhores condições de 

trabalho, melhorar os benefícios, desenvolver plano de carreira para que possa atrair e reter 

servidores, oferecer oportunidades de crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional, 

valorizar os talentos, gestão participativa e gestão de talentos, investir nos servidores técnico-

administrativos. 

Segue a resposta dos questionados: 

S1: “Desenvolver um plano de carreira transparente, melhorar os benefícios (plano de 

saúde, auxilio alimentação) e ter mais cursos para nossa qualificação”. 

S2: “Incentivar a qualificação individual de cada servidor, possibilitar que o mesmo possa 

aplicar seu conhecimento em prol do desenvolvimento da Universidade e ser mais flexível em 

relação ao crescimento profissional e deslocamento interno do servidor”. 

S3: “Investir na universidade, em instalações, material, limpeza, e no servidor, com cursos, 

melhor remuneração, e plano de carreira”. 

 

 

 

3.6.1 Conclusões  

Após análise dos questionários pode-se constatar que a evasão é um fenômeno que 

acontece na universidade e a instituição não consegue repor na mesma proporção dos 

desligamentos. Consequentemente os setores ficam desfalcados por um longo tempo. Um 

fator atenuante foi relatado que há morosidade administrativa do processo de suprimento. 

            Entre as medidas preventivas para que a gestão possa remediar a evasão de servidores 

talentosos, é a entrevista de desligamento, porém não há ocorrência dessa prática na 

universidade.  

         Quanto a percepção de quais qualidades um servidor talentoso deve possuir, os gestores 

descreveram, como conhecimento, habilidade e atitude, comprometimento, proativo, criativo, 

participativo e motivação pela instituição. Porém, os gestores sinalizaram que não há essa 

identificação nos instrumentos de avaliação dos servidores técnico-administrativos. A 

preocupação dos gestores é a reposição dos cargos vagos. 

Quanto ao fator motivacional, os gestores se consideram preparados e motivados, 

mesmo sem investimento e ações que promovam a motivação e reconhecimento.  

Para os gestores, a política de gestão de pessoas não favorece a retenção de servidores, pois 

não há estímulos e perspectivas para manter servidores talentosos. A universidade em nada de 
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efetivo está fazendo para reter talentos, pois não há essa sistematização na atual política. 

Existem poucos incentivos a capacitação e qualificação para a carreira do servidor. 

 Na opinião dos gestores, as dificuldades encontradas para a retenção são: 

remuneração, benefícios, plano de carreira, desenvolvimento do servidor e desvalorização do 

servidor, a estrutura precária e a cultura da universidade. Há um consenso entre os gestores 

que falta uma política de retenção de talentos.  

Para os gestores a universidade deveria rever a política de gestão de pessoas, promover 

um plano de carreira capaz de reter pessoas, uma política salarial com incentivos, instituir  

gestão de talentos, melhorar a avaliação de desempenho e investir em ações contínuas para 

melhorar a cultura, condições de trabalho dos servidores, formação e desenvolvimento de 

gestores e conscientização e sensibilização na instituição da importância de servidores 

talentosos. 

Dos servidores inquiridos na pesquisa, 63,89% se interessaram em fazer o concurso 

para universidade pela estabilidade; 22,22% pelo desenvolvimento pessoal e profissional; 

13,89% pela remuneração/salário e motivação pelo serviço público, 8,3% pelo ambiente 

universitário.  

Quanto a percepção sobre a universidade, os servidores responderam que o ambiente é 

bom, o clima é tranquilo, mas a estrutura é precária e há poucas condições de trabalho em 

alguns setores. Foi relatado que a remuneração é defasada e o plano de carreira está 

engessado, não sendo bom para os servidores técnico-administrativo de nível superior. 

 Quanto ao critério de satisfação em trabalhar na universidade, os servidores 

descreveram notas de 10 a 7 e descreveram que é satisfatório o ambiente de trabalho, estão 

satisfeitos em estar no serviço público, pelo trabalho realizado e flexibilidade de horário. 

Ainda assim, a baixa remuneração, as condições precárias da estrutura da universidade, plano 

de carreira e pouco estímulo para o crescimento profissional, são impeditivos para a satisfação 

do trabalho. 

Na questão planejamento da carreira, 50% dos servidores relataram que devem ficar na 

instituição para fazer cursos de capacitação e qualificação; já 19,74% relataram que farão 

outro concurso, com melhor remuneração, plano de carreira e condições de trabalho; 17,10% 

pretendem se desenvolver profissionalmente e sair da instituição; 13,16% disseram que irão 

sair da universidade, pois não há perspectiva na universidade. 

 Quanto à opinião dos servidores sobre que qualidades os servidores talentosos devem 

possuir, foi descrito que deve ter: companheirismo, ser proativo, capacidade de inovação, 
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conhecimento específico, criativo, capacidade de aprender, habilidade, dedicado e gostar do 

que faz. 

            Quanto à percepção dos servidores em se considerarem talentosos; 88,88% 

responderam que sim, porém, a maioria respondeu estar desmotivados em desempenhar 

trabalhos na condição da universidade, pelo baixo incentivo remuneratório e pela falta de 

oportunidade e autonomia para desempenhar um serviço de qualidade na instituição. 

Na questão 7, constatou-se que 47,22% estão motivados e preparados para assumir 

novos desafios na instituição; enquanto 27,78% estão preparados e menos motivados; 16,67%  

não estão motivados e sem interesse ou qualificado. 

 Na percepção dos servidores, se a universidade está propiciando ações de retenção de 

servidores, a maioria respondeu que a universidade não está fazendo nada de efetivo para que 

possa realmente manter os talentos na universidade. Pelos servidores, os incentivos não 

favorecem a retenção de bons profissionais na universidade. 

Então, que dificuldades são percebidas pelos servidores que não favorecem a atração e 

retenção de talentos: o salário, a falta de perspectiva de crescimento profissional, dificuldade 

de inovação de processos e projetos, carreira, remuneração e condições precárias de trabalho, 

a falta de reconhecimento e uma política para retenção de talentos; são fatores que 

desestimulam o servidor na instituição. 

 Na opinião dos servidores a universidade deve melhorar o salário, reorganizar a 

estrutura administrativa, melhor condições de trabalho, melhores benefícios, desenvolver um 

plano de carreira que possa atrair e contar servidores talentosos deve promover oportunidade 

de crescimento pessoal e profissional. A valorização dos talentos, gestão de competência e 

talentos e maior investimento no quadro dos servidores técnico-administrativos. 

 Há na literatura autores que relatam que a Reforma do Estado a partir de 1990 mudou 

o cenário do serviço público e o contexto do servidor público no Brasil. O que se pode 

concluir é que a pesquisa sinalizou que o serviço púbico federal especificamente na 

universidade federal passou por mudanças conforme a nova gestão pública impulsionada pela 

Reforma do Estado a partir de 1990. Foram aplicadas algumas ações nas universidades com 

programas de incentivo a reestruturação e fomento a pesquisas, aumento de docentes, maior 

vagas de discentes e ampliação de cargos para servidores técnico-administrativos.  Foi 

implantado nos últimos dez anos uma política de desenvolvimento de carreira e salários, 

porém o que fora colocado no papel tem divergido do cenário que a pesquisa demonstrou. 

Servidores insatisfeitos com salário, carreira, estrutura administrativa e condições das 

universidades. Os índices de insatisfação no trabalho e a rotatividade demonstraram que a 
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política atual de recursos humanos para as instituições federais de ensino e especificamente as 

duas universidades pesquisadas retratam que há uma necessidade emergente em mudanças 

mais profundas e atuais na gestão universitária com aplicação de medidas de gerenciamento 

de competência e autonomia em políticas visando à retenção de pessoas com talentos. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cabe refletir conforme análise de Penteado Filho, que: 

 

A proposta de Reforma é desprovida de aspectos positivos. A rica experiência 

brasileira na construção de um Estado relativamente moderno, ainda que híbrido, 

atesta as possibilidades de melhorias gradativas dos atuais padrões de desempenho 

do setor público. Mas é preciso deixar claro que apenas determinados tipos de 

problemas poderão ser resolvidos e que é fundamental levar em conta a 

heterogeneidade do setor público brasileiro na implantação das medidas propostas. 

Uma organização burocrática madura, com pessoal qualificado e motivado, agindo 

no limite do possível, nas atuais condições, provavelmente será mais eficiente e 

eficaz se tiver um maior grau de liberdade. Por outro lado, uma organização 

razoavelmente bem aparelhada, mas entorpecida pelo paternalismo estatal e pelo 

corporativismo, deverá melhorar seu desempenho quando submetida a uma efetiva 

cobrança de resultados. No entanto, uma organização dominada por padrões 

clientelistas, com baixa qualificação de pessoal, não terá grandes aumentos de 

eficiência e eficácia com as medidas propostas. Ao contrário, sofrerá perdas 

significativas. (PENTEADO FILHO,1998 )  

 

E corroborando nesse entendimento, Setti (2011) argumenta que não se pode ignorar 

os resultados positivos alcançados pela reforma gerencial, o fato é que o consenso entre os 

autores estudiosos da reforma no Brasil concluem que, apesar de o alvo das reformas ser o 

alcance de uma administração gerencial com ênfase nos resultados, o que realmente ocorreu 

foi a coexistência dos três modelos de administração pública. Estes resquícios de 

patrimonialismo e da burocracia ainda travam o avanço em direção a uma administração 

realmente gerencial e eficiente. 

 Prova disso se retrata no resultado que a pesquisa qualitativa realizada na UNIRIO 

onde gestores e servidores recém-admitidos opinaram, comentam e criticaram o atual cenário 

que passa a universidade federal.  

 O objetivo desta pesquisa é investigar meios para a retenção de talentos para o quadro 

de servidores nas universidades federais no Brasil. Por meio das informações qualitativas 

analisadas dos questionários respondidos pelos sujeitos da pesquisa apontaram possíveis 

ações junto aos órgãos responsáveis para a diminuição da evasão dos servidores e 

proporcionar meios para a retenção de talentos para a universidade federal. 
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 As opiniões dos servidores sinalizaram juntamente com os gestores que a universidade 

precisa dentre os fatores internos que afetam diretamente no propósito de manter um quadro 

de servidores talentosos, que a universidade deve reorganizar a estrutura administrativa, 

melhorar as condições de trabalho, rever a política de gestão de pessoas, instituir uma gestão 

de talentos, melhorar a avaliação de desempenho e investir em ações contínuas para melhorar 

a cultura, investir na formação e desenvolvimento de gestores, e proporcionar ações de 

conscientização e sensibilização, na instituição, da importância de servidores talentosos e 

investir na valorização dos servidores técnico-administrativos. Quanto aos fatores externos: 

desenvolver um plano de carreira para que possa atrair e reter servidores, oferecer 

oportunidades de crescimento com desenvolvimento pessoal e/ou profissional, e melhorar o 

composto remuneratório (salário e benefícios). 

 Esses fatores relatados na pesquisa corroboram diretamente com as práticas que 

motivam os colaboradores a continuar na organização – retenção de talentos. Os 

colaboradores ficam nas empresas porque gostam do seu negócio, da sua gestão e da sua 

cultura, porque sentem que estão aprendendo e progredindo e também devido às habilidades 

de liderança positiva demonstradas por sua chefia. (Barbieri, 2014) 

 Diante dos fatos, esse trabalho não se resolve apenas nesse contexto, mas alerta que as 

práticas atuais de gestão de pessoas pela política geral de gestão de pessoas do Ministério da 

Educação vêm apresentando grandes dificuldades de proporcionar serviços de qualidade nas 

universidades federais, como em todas as instituições federais de ensino onde essa política é 

praticada.  
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5. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

O presente trabalho apresenta como limitação principal para a pesquisa, a 

inviabilidade de tempo e deslocamento do pesquisador para pesquisa de campo, assim a 

pesquisa foi efetuada delimitada para estudo em duas, das quatro Instituições Federais de 

Ensino Superior localizadas no Rio de Janeiro. Esta limitação ocorreu pelo fato de tempo para 

a realização da pesquisa, pois a pesquisa em todas as Universidades federais localizadas no 

Rio de Janeiro proporcionaria um prazo maior ao cronograma previamente definido. 

O fato de a pesquisa ser realizada em apenas duas Universidades federais no estado do 

Rio de Janeiro indicou que um estudo em outras universidades federais do país possibilitará 

entender outros fatores: como internos, e quanto externos à instituição; no qual poderiam 

influenciar na apuração da pesquisa.  

Embora o estudo seja realizado na UNIRIO e UFF, estas universidades federais do 

estado do Rio de Janeiro são representativas ao universo de Universidades federais do país. 

Os resultados da pesquisa corroboraram significativamente para compreensão de um 

problema de cunho nacional. 

A demora no resultado da submissão do projeto ao comitê de ética da UFF 

impossibilitou a coleta de dados pelo instrumento escolhido. Assim, a pesquisa não pode ser 

concluída na UFF, pois, como condição imposta pela Pró-Reitoria de Gestão de pessoas da 

UFF, a pesquisa somente poderia ser desenvolvida se fosse aprovada pelo comitê de ética.                     

Assim, como a proposta da pesquisa é coletar a percepção, opiniões e críticas a respeito sobre 

a retenção de pessoas talentosas no quadro de servidores Técnico-administrativos, não foi 

possível realizar a coleta de dados por questionário. Ressalto que algumas informações foram 

permitidas, como consta na pesquisa, porém o autor não foi autorizado a acessar documentos 

e pastas funcionais.  
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A - Instrumento de Apresentação do Questionário  

 

 

Prezado servidor técnico-administrativo, 

  

Neste momento, você está recebendo uma mensagem eletrônica convidando-o para 

participar de uma pesquisa sobre Retenção de Pessoas (Talentos) – Um Estudo na 

Universidade Pública.  

Sua participação é imprescindível para a execução do trabalho. Não existem opções 

certas nem erradas, o que importa é a sua opinião sincera. Procure responder conforme a sua 

percepção, opinião, e conhecimento do que ocorre na organização em que você trabalha.  

O levantamento de dados não possibilita sua identificação, e os dados serão utilizados 

apenas para fins acadêmicos, pois se trata de pesquisa para a conclusão do Mestrado em 

Administração - Programa de Pós-graduação em Administração - PPGAd da Universidade 

Federal Fluminense - UFF.  

O questionário é pequeno com tempo médio de preenchimento de 10 minutos. Por 

gentileza, não deixe questões em branco.  

Ao clicar no link abaixo você será direcionado para a página do questionário. 

https://pt.surveymonkey.com/r/QCH56QJ  

 

 

 

Obrigado por colaborar!  

 

 

 

Julio Cesar de Jesus Pereira 

Servidor da Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro 
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Prezado Gestor de Recursos Humanos  

 

Neste momento, você está recebendo uma mensagem eletrônica convidando-o para 

participar de uma pesquisa sobre Retenção de Pessoas (Talentos) – Um Estudo na 

Universidade Pública.  

Sua participação é imprescindível para a execução do trabalho. Não existem opções 

certas nem erradas, o que importa é a sua opinião sincera. Procure responder conforme a sua 

percepção, opinião, e conhecimento do que ocorre na organização em que você trabalha.  

O levantamento de dados não possibilita sua identificação, e os dados serão utilizados 

apenas para fins acadêmicos, pois se trata de pesquisa para a conclusão do Mestrado em 

Administração - Programa de Pós-graduação em Administração - PPGAd da Universidade 

Federal Fluminense - UFF.  

O questionário é pequeno com tempo médio de preenchimento de 10 minutos. Por 

gentileza, não deixe questões em branco.  

Ao clicar no link abaixo você será direcionado para a página do questionário.  

https://pt.surveymonkey.com/r/VGCLFYC 
 

 

Obrigado por colaborar!  

 

 

Julio Cesar de Jesus Pereira 

Servidor da Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.surveymonkey.com/r/VGCLFYC
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APÊNDICE B  -  Questionário para os servidores das Universidades públicas federais 

pesquisadas:  

 

 Este questionário faz parte de Trabalho de Conclusão do Curso de Mestrado em 

Administração da Universidade Federal Fluminense - PPGAd e tem como objetivo  geral 

investigar meios para a retenção de talentos no quadro de servidores nas universidades 

públicas federais do Brasil. 

 A pesquisa está construída sob o referencial teórico de Braham (2002), (Chowdhury, 

2003)) e Almeida (2004); que retratam sobre Talento, Retenção de pessoas, Fatores 

motivacionais para manter bons empregados. 

O termo Talento se refere à pessoa que traz em sua bagagem um conjunto privilegiado de 

competências, conhecimentos, habilidades e atitudes, que a diferencia de outras. Existem 

diferentes tipos de talentos que requerem diferentes combinações de capacidades, 

relacionadas com o contexto e da organização (Almeida, 2004).  

            No século XXI, as organizações precisam investir no Talento, somente fazer 

investimento em tecnologia e outros recursos, não garante o sucesso Organizacional. No 

mundo do trabalho de hoje, a questão da carreira passou a ser tratada como sendo do âmbito 

do indivíduo. Atribui-se a cada homem e a cada mulher responsabilidade pelo 

desenvolvimento de sua trajetória profissional. Assim, nessa condição, fragilizou a relação de 

lealdade do funcionário com a organização, o que culminou com um dos desafios cruciais 

para quem lida com a gestão do capital humano: a retenção de talentos. (Cortella, 2014) 

 

Temas: Pesquisar nesse perfil as expectativas quanto à carreira na Universidade Pública, 

Fatores Motivacionais, percepção sobre a política de recursos humanos, opinião sobre 

retenção de pessoas talentosas na universidade. 

 

Sujeitos da pesquisa: Servidores técnico-administrativos ingressos na instituição com três 

anos de admissão.  

 

Perguntas: 

 

1. Qual foi o seu interesse em fazer o concurso para a universidade? 

2. Como você analisa a universidade sobre os aspectos: o ambiente, estrutura (condições 

de trabalho, instalações administrativas), remuneração e carreira? 

3. Dê uma nota de 5 a 10 para a sua satisfação em trabalhar na universidade. Justifique 

sua resposta: 

4. Qual o seu planejamento de carreira para os próximos anos? 

5. Quais são as principais qualidades de um servidor talentoso? Justifique sua resposta: 

6. Você se considera um profissional talentoso? Justifique sua resposta: 

7. Você se considera preparado e motivado para assumir novos desafios na sua carreira? 

Justifique sua resposta: 

8. O que a universidade está fazendo para reter/manter seus atuais talentos? Justifique 

sua resposta. 
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9. Quais são as principais dificuldades/obstáculos em atrair e/ou reter os servidores 

talentosos na universidade? 

10.  O que a universidade poderia fazer para atrair e reter servidores talentosos?  

 APÊNDICE C - Questionário para os Gestores de Recursos Humanos nas 

Universidades públicas federais pesquisadas.  

 

 Este questionário faz parte do Trabalho de Conclusão do Curso de Mestrado em 

Administração da Universidade Federal Fluminense - PPGAd e tem como objetivo  geral 

investigar meios para a retenção de talentos no quadro de servidores nas universidades 

públicas federais do Brasil. 

 A pesquisa está construída sob o referencial teórico de Braham (2002), (Chowdhury, 

2003) e Almeida (2004); que retratam sobre Talento, Retenção, Fatores motivacionais para 

manter bons empregados. 

O termo Talento se refere à pessoa que traz em sua bagagem um conjunto privilegiado 

de competências, conhecimentos, habilidades e atitudes, que a diferencia de outras. Existem 

diferentes tipos de talentos que requerem diferentes combinações de capacidades, 

relacionadas com o contexto e da organização (Almeida, 2004).  

No século XXI, as organizações precisam investir no Talento, somente fazer 

investimento em tecnologia e outros recursos, não garante o sucesso Organizacional. No 

mundo do trabalho de hoje, a questão da carreira passou a ser tratada como sendo do âmbito 

do indivíduo. Atribui-se a cada homem e a cada mulher responsabilidade pelo 

desenvolvimento de sua trajetória profissional. Assim, nessa condição, fragilizou a relação de 

lealdade do funcionário com a organização, o que culminou com um dos desafios cruciais 

para quem lida com a gestão do capital humano: a retenção de talentos. (Cortella, 2014). 

 

Temas: Pesquisar a opinião quanto ao quadro de evasão de servidores na Universidade, 

Fatores Motivacionais, percepção sobre a política de recursos humanos, opinião sobre 

retenção de pessoas talentosas na universidade. 

 

Sujeitos da pesquisa: Pró-Reitores de Gestão de Pessoas / Gerentes/ Chefe de Setor das 

Universidades públicas federais pesquisadas. 

 

Perguntas: 

 

1. Qual a representatividade de evasão de servidores técnico-administrativos dos últimos 

cinco anos? Justifique sua resposta: 

2. Nos últimos cinco anos a universidade tem suprido na mesma proporção os servidores 

desligados? Justifique sua resposta: 

3. No momento de desligamento do servidor a área de gestão de pessoas procede na 

entrevista de desligamento? Justifique sua resposta: 

4. Quais são as principais qualidades de um servidor talentoso? Justifique sua resposta: 

5. A área de gestão de pessoas identifica no quadro de servidores da universidade os 

talentos necessários? Justifique sua resposta: 

6. Você se considera preparado e motivado para assumir novos desafios na sua carreira? 

Justifique sua resposta: 

7. A política de gestão de pessoas possibilita ações de retenção de pessoas (talentos)? 

Justifique sua resposta: 
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8. O que a universidade está fazendo para reter/manter seus atuais talentos? Justifique 

sua resposta. 

9. Quais são as principais dificuldades/obstáculos em atrair e reter os servidores 

talentosos na universidade? 

10. O que a universidade teria que fazer para atrair e reter servidores talentosos?  

ANEXOS 

 

ANEXO I – Reportagens sobre a Evasão de servidores técnico-administrativos em 

Universidades Federais no Brasil. 

“De dez candidatos que passam nos concursos para a UFRJ, seis abandonam o 

emprego”. 

 

Antigo sonho de carreira dos brasileiros tem um dos piores salários do serviço público 

federal 

-  

por Elenilce Bottari  em 26/05/2012 às 23:58  

 

RIO - Maior celeiro de cientistas do país — com mais de 120 laboratórios nas mais diversas 

áreas do conhecimento — e um movimento diário de cerca de cem mil pessoas, a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) vive hoje um perigoso processo de 

esvaziamento de seus quadros permanentes: a cada dez candidatos que passam nos concursos 

que a instituição promove para preencher postos técnico-administrativos, seis desistem do 

emprego antes ou pouco depois de ser empossados. O que já foi o sonho de carreira de muitos 

brasileiros é hoje um dos piores salários, se não o pior, do serviço público da federação. 

                                                                                   
- Reitor da UFRJ precisa equacionar precariedade das instalações com expansão do ensino 

- Reitor da UFRJ promete novo hospital universitário 

 

Não bastasse a fuga de seus profissionais, até mesmo o prédio do Centro de Ciências 

da Saúde (CCS), no campus do Fundão — um dos lugares mais importantes para o 

desenvolvimento da medicina no país —, vive hoje sob os escombros de décadas de falta de 

investimentos. Rachaduras, infiltrações, piques de luz e até um início de incêndio, ocorrido no 

início de dezembro no Centro Acadêmico, deram ao CCS o cruel apelido de “maior favela de 

cientistas do mundo”. 

— A situação é realmente antagônica. Ao mesmo tempo em que a estrutura é muito precária, 

ali é um celeiro de ideias e de inovações científicas — avalia o reitor da UFRJ, professor 

Carlos Antônio Levi da Conceição. 

Já o Hospital Universitário Clementino Fraga teve parte de sua estrutura interditada por risco 

de desabamento. 

Problema também atinge quadro de docentes 

http://oglobo.globo.com/rio/reitor-da-ufrj-precisa-equacionar-precariedade-das-instalacoes-com-expansao-do-ensino-5034247
http://oglobo.globo.com/rio/reitor-da-ufrj-precisa-equacionar-precariedade-das-instalacoes-com-expansao-do-ensino-5034247
http://oglobo.globo.com/rio/reitor-da-ufrj-precisa-equacionar-precariedade-das-instalacoes-com-expansao-do-ensino-5034247
http://oglobo.globo.com/rio/reitor-da-ufrj-precisa-equacionar-precariedade-das-instalacoes-com-expansao-do-ensino-5034247
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/reitor-da-ufrj-promete-novo-hospital-universitario-5031031
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Segundo o reitor, a evasão de servidores atinge todas as instituições federais de ensino 

superior. No entanto, é mais grave na UFRJ. 

— Os problemas aqui são agudos, com diversos níveis de repercussão — diz, acrescentando 

que as dificuldades são fruto de mais de dez anos sem concursos. — A década de 90 foi 

trágica para a UFRJ. Estamos pagando a conta de dois processos de degradação: dos recursos 

humanos e das instalações físicas. 

Segundo o pró-reitor de Recursos Humanos da universidade, Roberto Gambine, só no 

último concurso, de 800 aprovados, 300 desistiram do emprego ainda antes do final do 

treinamento e outros 180 sequer se apresentaram. A UFRJ também está tendo dificuldades 

para conseguir docentes para determinados setores, como é o caso da Faculdade de Medicina 

de Macaé. Na contramão do problema, a instituição está em pleno processo de expansão de 

sua capacidade de ensino, que saltou de seis mil alunos por ano, em 2007, para dez mil, em 

2012. 

— Se não forem feitas mudanças urgentes, a situação ainda pode piorar, porque, com a 

perspectiva de mudanças no sistema de previdência do serviço público, também aumentou a 

procura pela aposentadoria por tempo de serviço — alertou Gambine. 

Em 2011, foram apresentados 80 pedidos de aposentadoria. Este ano, até abril, já foram 60. 

Segundo o pró-reitor, salários pouco competitivos e a falta de um plano de carreira são 

os principais entraves para a regularização da situação. Ele explicou que as cinco categorias 

de servidores técnico-administrativos das instituições federais de ensino superior têm salários 

básicos entre R$ 1.820 e R$ 2.980 (para técnicos de nível superior). 

— Ao final de 30 anos de carreira e cursos de aperfeiçoamento, eles receberão no máximo R$ 

5.650. Os profissionais, principalmente os jovens, só ficam até ser aprovados em outros 

concursos. Não conseguimos mantê-los — diz Gambine. 

Ele conta que, até 2008, a situação era ainda pior, devido à dificuldade de se fazer 

concursos nas instituições federais de ensino superior. Essas seleções dependiam de 

autorização do Ministério do Planejamento. Mas a criação de programas de reposição 

automática de vagas abertas por aposentadoria, demissão ou morte garantiu a essas 

instituições autonomia para contratar. A necessidade agora é de criar instrumentos para 

garantir a permanência dos quadros. 

— Para se ter uma ideia, no concurso para a contratação de um engenheiro para os projetos 

que estamos realizando, houve apenas um inscrito. Se ele desistir, teremos que fazer um novo 

concurso — diz o pró-reitor. 

 

Leia mais sobre esse assunto em http://oglobo.globo.com/rio/de-dez-candidatos-que-passam-

nos-concursos-para-ufrj-seis-abandonam-emprego-5034202#ixzz4F5rVpXlQ  

© 1996 - 2016.  

Todos direitos reservados a Infoglobo Comunicação e Participações S.A.  

 

http://oglobo.globo.com/rio/de-dez-candidatos-que-passam-nos-concursos-para-ufrj-seis-

abandonam-emprego-5034202 

 

Acessos em: 30/05/2012; 15/06/2016 
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UnB Agência de Servidores - 21/09/2010 

 

Disparidade salarial provoca êxodo de servidores na UnB 

 

“A cada quatro dias, um técnico pede demissão em busca de oportunidades melhores”.  

Novo edital oferece 146 vagas e os piores salários do governo federal 

Ana Lúcia Moura - Secretaria de Comunicação da UnB  

 

Os anúncios estão na praça. Universidade de Brasília procura estatísticos de nível 

superior que aceitem trabalhar oito horas por dia e ganhar R$ 2.989,33 por mês. Agência 

Brasileira de Inteligência contrata estatísticos com a mesma formação para trabalhar o mesmo 

número de horas e ganhar quase quatro vezes mais: R$ 10.216,12. 

Publicado nesta segunda-feira, 20 de setembro, depois de esperado ansiosamente pela 

comunidade acadêmica, o edital da UnB para contratação de 82 técnicos de nível superior e 

64 de nível médio revela as contradições e assimetrias da administração pública. Os 

servidores que tornam possível as atividades que envolvem o ensino de graduação, a produção 

de pesquisas científicas e a administração das universidades federais estão entre os mais mal 

remunerados do serviço público. O piso salarial das carreiras é definido pelo Ministério do 

Planejamento, que, procurado pela UnB Agência não informou como as definições 

acontecem. 

Não é à toa que, a cada quatro dias, um servidor troca a UnB por outra instituição. 

Dados da Secretaria de Recursos Humanos mostram que de 1º de janeiro a 20 de setembro 

deste ano, 125 funcionários técnico-administrativos deixaram o campus, 34 deles para assumir 

cargos em outros órgãos da administração pública e 36 simplesmente por concluírem que o 

trabalho não valia mais a pena. 

Com a ameaça de corte da URP, a situação se agravou. A parcela foi garantida por 

decisão da ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, no último dia 16 e colocou 

fim à mais longa greve de técnicos da história da UnB, com 187 dias. "Não conseguimos reter 

o conhecimento na universidade. Tão logo o servidor começa a acumular os saberes do dia a 

dia acadêmico, decide ir embora, porque passou em um concurso melhor ou simplesmente 

porque não encontrou mais motivação. E aí temos de começar tudo de novo", afirma a 

secretária de Recursos Humanos da UnB, Gilca Starling. "O prejuízo é enorme para a 

formação de quadros na universidade". 

 

QUEM DÁ MAIS – Ofertas atrativas não faltam. Basta comparar os salários 

oferecidos pelo edital da UnB com os de outros anunciados nos últimos meses para algumas 

das 55 carreiras que levam em conta a progressão por desempenho, como ocorre com a dos 

técnicos das universidades. Cada uma das carreiras prevê variados cargos. Um dos editais 

mais recentes, o da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), oferece R$ 4.211,04 para os 

candidatos de nível médio aprovados. No edital da UnB, a proposta para profissionais com 

essa formação é de R$ 1.821,94. 

A Advocacia-Geral da União, em concurso aberto em abril deste ano, ofereceu 

remunerações de R$ 3.730,31 para os cargos de contador e administrador. Já os salários de 

mailto:nalumoura@unb.br
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agentes administrativos, função que exige nível médio, prevê salários de R$ 2.851,44 – quase 

o mesmo valor oferecido para cargos de ensino superior na UnB, a diferença é de R$ 137,89. 

Outro exemplo é da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Edital publicado 

no dia 15 de março para preenchimento de 186 vagas prevê salários iniciais de R$ 4.548,47 

para os aprovados de nível médio e de R$ 8.955,20 a R$ 9.378,40 para os de nível superior. 

Isso significa, por exemplo, que um biblioteconomista que passar no concurso da Aneel vai 

ganhar mais que o dobro da remuneração oferecida a um mesmo biblioteconomista aprovado 

na prova da UnB. 

Já para o concurso do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) 

anunciado no início do ano passado, os salários variam de R$ 3.800 a R$ 8.300 para 

candidatos com formação universitária. "O governo claramente prioriza algumas carreiras. E a 

educação não está entre elas. A diferença entre os salários pagos nas universidades e em 

outros setores do Poder Executivo é gritante", comenta o professor do Departamento de 

Administração da UnB, Eduardo Raupp de Vargas. "É preciso um debate sério sobre como 

tratar os servidores públicos com mais igualdade", acredita. 

 

NEGOCIAÇÃO – Os salários dos servidores técnicos das instituições de ensino superior são 

iguais em todo o país e foram definidos pela lei 11.091, de 2005. Por estar na capital do país, 

no entanto, a UnB sofre ainda mais que as outras universidades com a evasão de técnicos, na 

opinião de outra professora do Departamento de Administração, Catarina Odelius, especialista 

em gestão de pessoas. "As grandes atividades de Brasília estão ligadas à vida pública. Então, 

essa troca de um cargo público por outro é mais evidente aqui do que em cidades como São 

Paulo, por exemplo, onde há inúmeras ofertas de ótimos empregos ligados à produção 

econômica e industrial", analisa. 

Catarina destaca que um dos fatores determinantes para as diferenças salariais é o poder de 

negociação dos representantes de cada carreira. "As melhorias salariais dependem muito da 

prioridade que é dada pelo Estado àquela carreira, mas um fator que também influencia é a 

atuação das entidades representativas de cada categoria", afirma. Ela enumera ainda um outro 

componente que definiria o valor das remunerações: o tamanho de cada carreira. "Quanto 

maior o contingente de profissionais necessários naquele setor, maior a possibilidade de 

encolhimento de salários pelo Estado", compara.  

 

PRIORIDADES – A coordenadora-geral Léia de Souza Oliveira, da Federação dos 

Sindicatos dos Trabalhadores das Universidades Públicas Brasileiras (Fasubra), que tem sede 

na UnB, lembra que o cenário de baixos salários já foi pior. Em 2007, professores e técnicos 

desencadearam uma das mais duras paralisações nacionais da história das universidades 

brasileiras. O resultado foi um acordo coletivo que garantiu reajuste que variou de 32,89% a 

100,59%. O percentual depende do nível e da classe que cada servidor ocupa na estrutura do 

plano de carreira. 

O montante foi pago em três parcelas, a última delas incorporada aos salários em julho 

deste ano. "Conseguimos uma vitória importante, mas é que os salários da categoria eram tão 

baixos que mesmo com o reajuste ainda estamos entre as piores remunerações da 

administração pública", admite Léia. Ela defende que a luta por isonomia é o mais urgente do 

movimento sindical. "Precisamos colocar na mesa todos os salários, de todos os cargos e 

carreiras, e discutir politicamente. É um grande desafio", diz. 

O Brasil investe em educação 5,1% do Produto Interno Bruto. A recomendação da 

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e a Cultura (Unesco) é de que seja no 

mínimo 6%. No primeiro semestre deste ano, a Conferência Nacional de Educação (Conae) 

aprovou a ampliação de 1% do PIB, de forma que se atinja o patamar de 7% em 2011 e 10% 

em 2014. A proposta foi incluída no novo Plano Nacional de Educação, que definirá as 



168 

 

 

macropolíticas para a educação brasileira para o período de 2011 a 2020 e deve ser 

encaminhado ao Congresso Nacional depois das eleições. 

 

CONCURSO – As inscrições para o concurso para servidores técnicos da UnB estão 

abertas até o dia 25 de outubro pela internet. São 146 vagas para 12 cargos, dez deles para 

profissionais de nível superior e duas para nível médio. As vagas que exigem formação 

universitária são de analista de tecnologia da informação, biblioteconomista, contador, 

engenheiro, estatístico, médico, químico e secretário executivo. Para os candidatos de nível 

médio, os cargos são de assistente de administração e técnico de laboratório.  

 

http://www.unb.br/noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=3920# 
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Reitor recebe nova diretoria da Associação de Técnicos de Nível Superior 

da UFC 
 

Segunda, 07 de Março de 2016 / 18:26  

 
 

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, Prof. Henry Campos, recebeu na tarde 

desta segunda-feira (7) a nova diretoria da Associação dos Técnicos de Nível Superior da 

UFC (Atens-UFC). No encontro, os representantes da Associação entregaram documento com 

o histórico da entidade, contendo as pautas de lutas, ocasião em que o Reitor disse que o canal 

de diálogo com a Administração Superior da Universidade estava aberto. 

De acordo com o presidente da Atens-UFC, Ivon Andrade, a reunião teve como 

objetivo principal apresentar a diretoria ao Reitor e mostrar o trabalho que está sendo 

realizado. Os diretores mostraram sua preocupação com a evasão de servidores técnico-

administrativos de nível superior da Universidade, que acabam buscando colocações em 

outros órgãos, em virtude dos salários iniciais da educação serem mais baixos. Também 

destacaram a luta pela progressão salarial por exercício de atividades de gestão na 

Universidade. 

O Reitor agradeceu a disposição dos diretores em se apresentarem à Administração 

Superior e disse considerar importante a existência de um sindicato específico para os técnico-

administrativos de nível superior. "Eu reconheço essa preocupação com a saída de talentos da 

Universidade e vejo que a luta pela valorização salarial desses profissionais é o motivo mais 

importante para essa entidade existir", afirmou. 

Henry Campos também solicitou que a entidade incentive a participação dos 

servidores nas oportunidades de qualificação oferecidas pela UFC, como cursos de pós-

graduação e de desenvolvimento profissional. "A porta da Reitoria está aberta para quando 

precisarem", afirmou o Reitor. O presidente da Atens-UFC mostrou-se satisfeito com o 

encontro e disse que a reunião superou suas expectativas. 

A nova diretoria concluiu, no fim do ano passado, seu processo de formalização, com 

o registro da transformação de Associação dos Técnicos de Nível Superior das IFES para a 

Seção Sindical dos Servidores Técnico-Administrativos da UFC na Atens. Mais informações 

no site do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES (Atens). 

Fonte: Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional da UFC – fone: 85 

3366 7331 

 

http://www.ufc.br/noticias/noticias-de-2016/7911-reitor-recebe-nova-diretoria-da-associacao-

de-tecnicos-de-nivel-superior-da-ufc.   
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