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Resumo 

O presente artigo apresenta através de uma pesquisa bibliográfica, como funcionam alguns 

aspectos do campo da gestão de pessoas da autarquia PROCON (Programa de Proteção e 

Defesa do Consumidor) do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, e dessa forma busca 

analisar a gestão de pessoas desta organização através de uma análise crítica, encontrando 

pontos a serem aprimorados na instituição no campo da gestão de pessoas, de forma 

estratégica, em que possa resultar em uma maior capacitação entre os servidores públicos 

tornando o sistema mais eficiente e eficaz nesta autarquia. Para obter as informações 

necessárias para análise e pesquisa em questão, foi aplicado um questionário em uma amostra 

de 30 servidores e 60 cidadãos atendidos, além da entrevista com o gestor da instituição. O 

resultado da análise e pesquisa realizada mostrou que os servidores capacitados regularmente 

desempenham com desenvoltura suas ações cotidianas no setor de trabalho. Identificou-se 

também a necessidade de busca pela implementação da lei orgânica dos servidores da cidade, 

a fim de desenvolvê-los com capacitações regulares. 

 

Palavras-chave: Organização; Gestão de Pessoas; PROCON. 

1 Introdução 

A prática da administração ocorre historicamente desde o tempo da Revolução 

Industrial, tornar por base o pensamento do autor Taylor (1990), relacionando tempo e 

movimento ao ambiente organizacional. Durante essa trajetória as indústrias foram se 

modernizando, ocorrendo uma crescente mudança em seus processos internos, que contribuiu 

para o desenvolvimento da sociedade moderna. Ao se atingir tal estágio de avanço nas 

organizações, estas passaram a investir em tecnologia de ponta. Muitos desses avanços se 

tornaram investimentos em capital humano, desenvolvimento de programas de relações 

públicas com crescimento de seus colaboradores em nível interno e externo (KUNSCH, 

2006). Tais avanços atingiram inclusive a forma organizacional da administração pública. 

Ao se modernizar a administração pública, tal passo se fez contínuo e visa atender 

demandas em nível de estrutura governamental onde há a oferta de serviços mais eficazes e 
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mais eficientes, atendendo o público alvo: a sociedade. Por meio desta modernização para 

Mozatto et.al (2013), na administração pública, produtividade e competências estão 

intrinsecamente ligadas. Tal categorização trouxe não apenas uma quebra de paradigma 

importante, mas também provou reflexões sobre as práticas de gestão em busca de uma nova 

realidade. Isto possibilitou maior valorização aos atos e ações de cada trabalhador, estimular 

atitudes reflexivas dos gestores públicos e ampliar a capacidade de interpretar fatos, 

identificar conexões, paradoxos e questões subjacentes à gestão de pessoas na administração 

pública (CAMARGO, 2014). 

No campo da administração pública, a gestão de pessoas visa implantar políticas de 

gestão tornando o ambiente mais leve, flexível e horizontal, sendo esses meios pontuais para o 

estabelecimento efetivo de diversas funções. Uma reforma gerencial, com a diminuição de 

burocracia surge para que não se faça apenas uma transposição de tecnologias gerais privadas, 

para o setor público (MENDES; SIQUEIRA 2009).  

No setor público há dentre outros, a autarquia PROCON. Originada a partir da Lei nº 

3.565/1983, e reestruturada pela Lei complementar 373/2006 criando o Instituto Estadual de 

Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON-ES), integrando a administração indireta.   Tem 

por objeto o consumo consciente e a relação: fornecedor x cliente. Pela busca da eficiência e 

eficácia desta organização, este estudo busca responder a questão: Qual estratégia pode ser 

aplicada como ferramenta na gestão de pessoas a fim de aperfeiçoar a desenvoltura das 

funções presentes neste órgão trazendo melhorias de resultados para a sociedade? 

Este artigo faz investigação de como a capacitação de servidores pode ser utilizada de 

forma estratégica na autarquia PROCON – Cachoeiro de Itapemirim, e como essa gestão 

impacta/causa na vida profissional dos servidores nesta autarquia? Desta forma, nesta 

pesquisa seguiremos as etapas: a) verificar a existência de lei vigente que expresse este 

direito; b) levantar através de questionário: as participações dos servidores em capacitações e 

se buscam outros meios de capacitação; c) fazer um comparativo da participação de 

servidores efetivos e comissionados; d) entrevistar o gestor sobre a aplicação de leis e 

decretos para capacitações; e) levantar através de questionário: por amostragem a opinião da 

população referente aos serviços prestados pela autarquia f) apresentar através de gráficos 

estas importâncias. 
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Este trabalho é apresentado por meio de quatro tópicos principais, o qual o primeiro é 

formado por esta introdução. O segundo tópico apresenta o referencial teórico com subtópicos 

sobre gestão de pessoas e qualificação do servidor, seguidos pelo tópico procedimentos 

metodológicos e do tópico desenvolvimento que engloba os dados empíricos e suas análises. 

E por fim, são apresentadas as considerações finais. 

 

2 Referencial Teórico 

2.1 Evoluções da Gestão de Pessoas  

 

No auge do período industrial, o autor Frederick Taylor (1990), buscou iniciar e 

propor métodos sistematizados de produção, proporcionando ordem e padrão nas fábricas, um 

método mecanicista no qual o homem era tratado como máquina, um meio de produção que 

busca sempre a maior produtividade com menores despesas de custo para empresa, ou seja, 

captação maior por lucro com este método.  

Com o passar do tempo, houve uma evolução de destaque no que compete à 

valorização do ser humano em meio ao trabalho. Esta valorização se deve ao pesquisador 

Elton Mayo, que segundo Bertero (1968), obteve uma perspectiva da necessidade em uma 

organização formal e da importância da existência de gestores capazes de desempenhar as 

Relações Humanas, dando origem a Teoria das Relações Humanas, com uma visão mais 

humanista e contrariando todos os métodos anteriormente desenvolvidos, dando ênfase as 

relações interpessoais.  

 
Que o desempenho das pessoas depende muito menos dos métodos de trabalho, 

segundo a visão da administração científica, dos que dos fatores emocionais ou 

comportamentais. Destes, os mais poderosos são aqueles decorrentes da participação 

do trabalhador em grupos sociais. A fábrica deveria ser vista como um sistema 

social, não apenas econômico ou industrial, para a melhor compreensão de seu 

funcionamento e de sua eficácia. (MAXIMIANO, 2002, p. 238). 

 

Dentro desse contexto pode-se dizer que as relações sociais e interpessoais são 

influenciadas, a fim de intensificar o meio de produção de forma positiva ao ser humano, tal 

teoria diz que cada necessidade do ser humano influencia na sua motivação e nas 
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necessidades, destacando uma pirâmide que consiste nas necessidades fisiológicas, de 

segurança, questão social, estima e realização pessoal (SILVA, 2011).   

De forma contrária ao referido acima, o não alcance dessas necessidades acabam por 

constranger e debilitar o profissional, fazendo com que ele se sinta em uma posição delicada 

perante os demais membros dentro da organização: gerentes, chefe, como também a nível 

pessoal-familiar, contribuindo de forma negativa para empresa e fazendo gerar no colaborador 

estresse, incômodo, agitação, dores generalizadas no corpo etc. De acordo com o estudo feito 

pelo IPOM (Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente) em junho de 2013, o ambiente tenso 

e pouco amistoso é o que mais provoca estresse no ambiente corporativo.  

Problemas emocionais são cada vez mais comuns em ambientes de trabalho, segundo 

Reis et al. (2010, p.713): 

 
o impacto na economia é extremamente negativo estimando com base na suposição 

e nos achados de que trabalhadores estressados diminuem seu desempenho e 

aumentam os custos das organizações com problemas de saúde, com o aumento do 

absenteísmo, da rotatividade e do número de acidentes no local de trabalho. 

 

Estes estudos possibilitaram a melhora de estratégias para atingir objetivos com o 

tratamento humano nas organizações, sejam elas privadas ou públicas, pondo em cheque nos 

tempos atuais a eficiência e eficácia dos órgãos públicos e a exigência de uma política voltada 

para resultados (REIS et al., 2010). 

2.2 Gestão de Pessoas e sua Importância 

A implantação da Gestão de Pessoas ocorre em muitos casos, de forma complexa, mas 

importante nas organizações, visando empregar e organizar as aptidões pessoais e os diversos 

recursos à disposição da organização. Segundo Chiavenato (2010), todas as organizações 

buscam atingir seus objetivos, sejam estes o lucro para as empresas privadas ou a satisfação 

dos cidadãos para as públicas.  

O planejamento estratégico na gestão de pessoas tem grande efetividade neste 

caminho a ser percorrido, Maximiano (2007) discorre sobre o planejamento estratégico sendo 

um processo de cunho intelectual que estrutura e esclarece a visão dos caminhos que a 

organização deve seguir e os objetivos que se deve atingir. Ao exercer este planejamento é 
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fundamental vincular estas estratégias com o setor de gestão de pessoas, buscando 

competências, ou seja, conhecimentos e habilidades para determinada atividade em prol de 

alcançar resultados positivos. 

A dimensão da organização influencia de forma positiva ou negativa a gestão, sendo 

importante a figura do gestor exercendo a responsabilidade, por planejar, organizar e 

controlar, ajustando os processos que guiarão a organização de forma eficiente, envolvendo 

amplo conhecimento sobre o que a organização produz, seja estes bens ou serviços, buscando 

atender ao maior número de pessoas, além de dispor da melhor qualidade. É importante para 

esta Gestão o treinamento destes colaboradores. Medeiros e Oliveira (2011) ao citar Araújo 

(2006), apontam questões para diagnosticar estas necessidades utilizando desde o assunto que 

será desenvolvido até o que será avaliado neste processo de treinamento.  

2.3 A Importância da Qualificação do Servidor. 

 As organizações contemporâneas têm sido influenciadas pelo novo contexto de 

mudanças a nível mundial no que compete a natureza social, econômica, tecnológica e 

política. Sobre essas influências presentes e significativas, o setor público vem se moldando 

às mudanças organizacionais que englobam a reorientação de pontos considerados 

importantes, tais como a utilização de novas ferramentas tecnológicas, a utilização de novos 

métodos de trabalho, etc. Essas mudanças, além de impactar nas organizações e gestão dos 

processos de trabalho, determinam a necessidade da criação e desenvolvimento de novos 

perfis de competências profissionais ao ponto de acompanhar a globalização (PIRES et al., 

2009).  

É pertinente a gestão por competências nas instituições públicas, Pires et al. (2009) diz 

que a formação de uma equipe de servidores deve estar baseada na contratação de pessoal que 

não apenas demonstrem o domínio técnico sobre matérias específicas de acordo com 

determinada função, mas que também tenham um conjunto de habilidades, performance e 

atitudes compatíveis com as atividades a serem executadas.  

Para Pires et al., (2009), em termos de planejamento em gestão de pessoas e 

competências, deve ser organizado esses cargos públicos de pessoas, com as características 

pertinentes a função e às atividades que irão ser executadas, dar-se por finalidade os 

http://www.solides.com.br/rh-melhor/?origem=rhportal
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servidores realmente capacitados a realizar com eficiência, eficácia e principalmente 

motivados com seus cargos. Dessa forma, o mesmo autor continua a mencionar sobre a 

necessidade de alterar o pensamento predominante nas instituições públicas, entre um balanço 

mais adequado à qualificação técnica em uma avaliação mais adequada do servidor ao cargo, 

sendo importante o processo seletivo para adentrar nas instituições e também os processos 

contínuos de qualificação do próprio servidor durante sua carreira, em busca de um 

profissional mais capaz, motivado ao ponto de atender ao cidadão de forma mais satisfatória. 

Tendo por base os municípios, temos como premissa a Lei Orgânica de cada 

município e suas respectivas normas e regimentos a serem seguidos. Dentro dessa linha o que 

compete a diretriz de Gestão de Pessoas no Setor Público no município de Cachoeiro de 

Itapemirim há a Lei Orgânica 0/1990 que em seu artigo 81º e inciso VIII vem a “assegurar aos 

servidores municipais o direito de acesso a capacitação, treinamento e estímulo com a visão 

de melhor produção e produtividade de forma adequada ao servidor”. No município de 

Cachoeiro de Itapemirim também é regimentado pela lei nº 6.095, de 07 de abril de 2008 em 

seu artigo 22º deixando claro “os treinamentos e as capacitações introdutórias ao setor de 

trabalho, logo quando admitido seja por processo seletivo ou nomeado ao cargo”.   

O que se refere à gestão de pessoas no setor público segundo Bergue (2010. p. 6), 

tem como finalidade,  

 
a noção de um pensamento de “topo” com o efetivo envolvimento da alta 

administração, com alcance do “todo”, considerando a organização como um 

sistema complexo e contextualizado em um conjunto de relações que transcendem o 

limite da organização visando alcançar a interação com outros órgãos ou entidades 

que configuram a administração pública e orientada para o longo prazo antecipando 

elementos conformadores de cenários futuros e estabelecendo, para o curto e o 

médio prazo, condições para transformá-los. 

 

 A Gestão de pessoas se concentra em definir estratégias que absorva toda a 

organização em busca de um desenvolvimento humano e conseqüente material. Visando 

aperfeiçoar estas estratégias, de acordo com Chiavenato (2010) podemos citar a motivação, a 

comunicação, o trabalho em equipe, o conhecimento, o treinamento e o desenvolvimento de 

pessoas. Para Kuhn e Pereira (2009) citando Dessler (2003) e Reginatto (2004), treinamento é 

um conjunto de métodos usados para transmitir aos funcionários, novos e antigos, habilidades 

necessárias para o desempenho do trabalho. O treinamento ajuda as pessoas a serem mais 
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eficientes, evitando erros, melhorando atitudes e alcançando maior produtividade, pois, por 

meio dele podia-se aprender fazendo, reavaliando e mudando comportamentos. 

Segundo Mello e Filho (2010), como um instrumento de mudança cultural sendo um 

estímulo para a flexibilidade, adaptabilidade e espírito corporativo às instituições, o 

aperfeiçoamento, tende a desenvolver uma gestão flexível e uma visão empreendedora, 

proporcionando melhoria, qualidade e a eficiência nos serviços, incentivando os servidores, a 

fim de desenvolver suas competências e, em conjunto, resultados internos estendidos para o 

público.  

3 Procedimentos Metodológicos 

Este artigo utilizou em sua metodologia, a pesquisa qualitativa, de caráter descritivo, 

por meio de pesquisa bibliográfica, utilizando de livros, artigos pesquisados nas plataformas 

digitais “Google Acadêmico” e “Scielo”, e sites oficiais com as leis municipais. Com a 

pesquisa qualitativa é possível o esclarecimento de pontos relevantes para o artigo.  

A pesquisa também se baseou na aplicação de questionários e entrevistas, com 

perguntas fechadas, e envolvem os trabalhos feitos pelos entrevistados no PROCON de 

Cachoeiro de Itapemirim ES, sobre ponto de vista do servidor no tocante sua estrutura 

organizacional, suas condições de trabalho e processos administrativos utilizados e sobre o 

ponto de vista da sociedade atendida por estes servidores, com o objetivo final analisar a 

gestão de recursos na referida autarquia, visando um melhor desempenho pessoal e 

profissional nesta instituição. 

Em um total de 33 servidores do órgão, foram entrevistados e responderam ao 

questionário 1 (apêndice 1) 30 servidores, destes incluso 06 atendentes e 24 servidores que 

fazem parte da estrutura funcional interna do órgão, sendo  assim abordou pontos do dia a dia 

do trabalho. Dois dos servidores justificaram a não disponibilidade para a pesquisa. Com o 

gestor foi realizado somente a etapa de entrevista, para uma visão da gestão do órgão. O 

critério para seleção da análise de desenvoltura da função foi o contato próximo com o 

público que esses 06 atendentes possuem, tendo as outras funções o contato mais distante com 

o público. Adiante foram entrevistadas e responderam ao questionário 2 uma amostra total de 

60 pessoas divididas em quatro dias recepcionadas pelo setor de atendentes da autarquia, com 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

8 

 

o objetivo de compararmos as informações obtidas e trazer uma visão mais ampla da 

importância da capacitação dos servidores. Da população pesquisada 30 foram pelos guichês 

nº 1 e 2 (servidor efetivo) e os outros 30 nos guichês nº 3, 4, 5 e 6 (servidor comissionado). 

As análises, assim como as entrevistas, ocorreram em meses alternados, realizadas com os 

servidores em outubro de 2017 a abril de 2019, com o gestor em abril de 2018 e sociedade em 

abril de 2019.  

4 Desenvolvimento  

Através do levantamento de dados pelas entrevistas e questionários na autarquia 

PROCON – Cachoeiro de Itapemirim/ES observou-se uma organização bem estruturada 

fisicamente no espaço, na localização e na distribuição entre os setores do mesmo, com um 

quadro de 33 servidores no total, sendo 17 servidores efetivos e 16 comissionados.  

A pesquisa em seu primeiro estágio foi direcionada aos 30 servidores dentre eles 15 

efetivos e 15 comissionados. Dos 06 atendentes 02 são efetivos e 04 são comissionados. O 

gestor da autarquia participou apenas da entrevista sobre a gestão, os demais que não 

responderam ao questionário, justificaram não disponibilidade para participação da pesquisa. 

Através do gestor, foi possível ter acesso aos tipos de capacitações e treinamentos fornecidos 

pela autarquia ao que ele chamou de 3 eixos de atuação: atendimento, fiscalização e educação, 

tendo como ênfase ao Código de Defesa do Consumidor, foi possível analisar também as 

dificuldades na gestão de pessoas vinculadas à disponibilidade de treinamento e capacitação 

aos servidores, constatada por ele que somente os servidores efetivos participavam das 

capacitações e treinamentos disponibilizados pela autarquia, nos quais os comissionados não 

participavam, ou seja, somente 50% dos servidores entrevistados participavam do programa 

de capacitação da autarquia. Segundo o gestor justificado pela falta de verba/ investimentos. 

Não foi possível ter acesso aos valores aplicados. Neste ponto atendendo a questão 3 do 

questionário: você participa de eventos de capacitações pela organização? Neste sentido indo 

de contra ao sustentado em lei orgânica do município em seu artigo 81º “assegurar aos 

servidores municipais o direito de acesso a capacitação, treinamento e estímulo com a visão 

de melhor produção e produtividade de forma adequada ao servidor”. Notou-se aos servidores 

comissionados no qual a lei não era aplicada, carência em ter acesso ao aperfeiçoamento.  
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Com base na questão 06: para você o programa de capacitação desta autarquia é 

necessário no seu desempenho profissional dentro das atividades desenvolvidas na 

organização? Dos servidores entrevistados, 87% responderam que sentem a necessidade deste 

programa para desempenhar melhor determinadas funções e os demais não viram esta 

necessidade. Segundo Camargo et.al (2010), a administração pública brasileira é 

estigmatizada por dogmas dados pela população, de ineficiente, altamente burocrática e com 

servidores pouco experientes em suas funções.  

Gráfico 1: Servidores que consideram necessário o programa de capacitação da Autarquia (questão 06). 

  
Fonte: O autor. 

Os servidores justificaram a necessidade do programa de formas distintas de acordo 

com suas experiências profissionais, faixa etária e nível de formação acadêmica. Onde os 

comissionados relataram em sua opinião “ser necessário para poder desempenhar suas 

atividades com maior rapidez”. E os efetivos com nível maior de experiência e qualificação 

profissional no setor relataram “ser necessário para aprimorar ou modificar os processos de 

forma mais detalhada; para buscar maior qualidade nas atividades desempenhadas”. Para 

Pires et.al (2005), os conhecimentos são conjuntos de informações reconhecidas e integradas 

pelo indivíduo dentro de um esquema preexistente, causando impacto sobre seu julgamento 

ou comportamento. 

De acordo com a questão 4: Você participa de eventos e capacitações externas? 

Quantos? Por quê? Os servidores tanto efetivos como comissionados alegaram não participar 

de capacitações externas, tendo como principal motivo o custo financeiro envolvido, pois as 

capacitações pertinentes aos seus setores são ministradas em outras cidades, sendo assim 

custos como o próprio valor do curso, estadia, alimentação e translado não se encaixavam 

dentro dos seus orçamentos. Contudo tende a aumentar o déficit de conhecimento e 

desempenho entre os servidores. Segundo Chiavenato, (1999, p.294): 
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a conceituação de treinamento apresenta significados diferentes. 

Antigamente alguns especialistas em RH consideravam o treinamento um meio para 

adequar cada pessoa a seu cargo e desenvolver a força de trabalho da organização a 

partir dos cargos ocupados. Mais recentemente passou-se a ampliar o conceito, 

considerando o treinamento um meio para alavancar o desempenho no cargo. 

 

Com base no questionário 2 direcionado a população sendo recepcionada pelos 

servidores do setor de atendimento, foi possível observar uma discrepância na qualidade do 

mesmo. Nos guichês nº 1 e 2 estava locado os servidores efetivos ao quais 30 pessoas após 

serem atendidas responderam ao respectivo questionário e guichês n° 3, 4, 5 e 6 estavam 

locados os servidores comissionados ao qual também 30 pessoas após serem atendidas 

responderam ao mesmo questionário. Com base na questão 1 do questionário 2: Qual guichê 

foi executado seu atendimento? Com relação ao nível de satisfação do atendimento prestado 

pelo servidor, sua solicitação foi atendida?  Os dados apresentados ao atendimento feito nos 

guichês nº 1 e 2 que correspondem aos servidores efetivos. 

Gráfico 2: nível de satisfação do atendimento da população aos servidores efetivos. (Questão 1) 

 
Fonte: O autor. 

Foi averiguado que o percentual de satisfação da população atendida pelos servidores 

efetivos teve sua maior concentração entre “bom” 60% e “regular” 20%, cabendo para opção 

“ruim” apenas 5%. Dessa forma pode-se concluir que as solicitações encaminhadas pela 

população aos guichês 1 e 2 recepcionadas pelos servidores efetivos obtiveram uma satisfação 

considerada satisfatória a população. Em contra partida nos guichês 3, 4, 5 e 6 segue abaixo: 
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Gráfico 3: nível de satisfação do atendimento da população aos servidores comissionados. (Questão 1)  

 
Fonte: O autor. 

Foi averiguado que o percentual de satisfação da população pelos servidores 

comissionados teve sua maior concentração entre “regular” 63% e “ruim” 30%, cabendo para 

opção “bom” apenas 7%. Dessa forma pode-se concluir que as solicitações encaminhadas aos 

guichês nº 3, 4, 5 e 6 recepcionadas pelos servidores comissionados obtiveram uma satisfação 

bem abaixo com relação ao atendimento feito pelos servidores efetivos. 

Sobre os problemas encontrados na autarquia PROCON foram expostas quatro 

opções para os entrevistados de acordo com a questão 2 do questionário 2: Qual foi a maior 

deficiência encontrada no PROCON - Cachoeiro de Itapemirim? 

Gráfico 4: Os Maiores problemas encontrados no PROCON – Cachoeiro de Itapemirim, segundo a 

população. (Questão 2) 

 
Fonte: O autor. 

Foi apurado através do gráfico que a opção “capacitação do servidor” contribuiu com 

52% da opinião da população pesquisada, trazendo consigo como segunda opção o “tempo de 

espera para atendimento” com 37%, tendo este como ênfase da reclamação o horário de 

funcionamento da autarquia que em questão seria de 12:00 às 17:00.  

A gestão empregada na autarquia em estudo, ao suprimir parte dos profissionais no 

que compete aos treinamentos e capacitações, desassocia a organização como “um todo”, ao 
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qual cada indivíduo com suas dúvidas e angústias, figuram os profissionais que servirão aos 

cidadãos do município, pois conforme a análise dos atendimentos desta autarquia é notável a 

presença de um melhor desempenho e qualidade no atendimento e prontidão na execução das 

funções aos que foram capacitados e treinados. Chiavenato (2010) corrobora em sua pesquisa 

no qual o tratamento humano é algo importante, é para ser trabalhado de maneira mais 

humanizada e pela valorização da organização futuramente, adicionando a esta organização 

uma formação/aperfeiçoamento extra, assim através de treinamentos e capacitações sendo 

elementos fundamentais a formulação de respostas rápidas e competentes, T&D (Treinamento 

e Desenvolvimento). Na qual, “o propósito do treinamento é aumentar a produtividade dos 

indivíduos em seus cargos influenciando seus comportamentos” (CHIAVENATO, 2007, p. 

339). Tais sistemas deveriam reestruturar seus poderes nas organizações, levando a 

autonomia, participação e uma gestão efetiva de qualidade (MENDES; SIQUEIRA, 2009). 

5 Considerações Finais 

No decorrer da pesquisa bibliográfica e de campo através da análise da desenvoltura 

dos atendentes, realização do questionário com os servidores, realização do questionário com 

a população atendida, entrevista com o gestor e por fim a elaboração dos gráficos foi possível 

verificar a importância da “ferramenta” treinamento e capacitação em gestão de pessoas para 

os servidores de forma geral ao qual a autarquia possa utilizá-los de forma estratégica em sua 

gestão a favor da sociedade. 

Conforme a lei orgânica nº 0/1990 e com base na entrevista com gestor da autarquia, 

todos os servidores devem ter acesso aos treinamentos e capacitações para evolução de sua 

qualificação e desempenho profissional, deixando claro através da pesquisa que o não 

cumprimento desta lei prejudica não só o servidor, mas também a população. Situação esta 

exposta pelo gestor com base na destinação da verba do programa de capacitação voltado aos 

servidores. Não foi possível ter acesso aos valores aplicados e necessários ao ponto de 

comtemplar todos servidores. 

Analisamos a desenvoltura profissional dos atendentes servidores efetivos e 

comissionados, tendo o servidor efetivo maior facilidade nas resoluções das solicitações 

trazidas pelos cidadãos, conforme as informações apuradas pelos gráficos do questionário 2. 
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A respeito dos servidores comissionados, foi constatado através dos questionários 1 e 

2 que há a carência de participação do programa de capacitação disponibilizado pela autarquia 

e também que não há disponibilidade de buscar por esta capacitação em outros lugares, 

alegando condições financeiras, portanto o fato de não obter as capacitações devidas disposta 

pelo programa da autarquia afeta seu desempenho profissional e para com a população 

atendida.  Dentre os demais servidores internos não foram possíveis analisar sua desenvoltura 

profissional devido a frequentes deslocamentos da estrutura física da autarquia, sendo 

necessário para posterior estudo esta análise, como também uma análise dos valores 

necessários para a inclusão efetiva de todos os servidores e as capacitações necessárias para 

cada área. 
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7 Apêndice  

Questionário 1 - Servidor 

1- Você é servidor: 

Efetivo ----- 

Comissionado ----- 

  

2- Você participa de eventos de capacitações pela organização? 

SIM ------- 

NÃO ------ 

3- Você participa de eventos de capacitações externas? 

SIM. Quantos? Por que?------- 

NÃO ------ 

4- Você sente se mais preparado após a capacitação ministrada? 

SIM ------- 

NÃO ------ 

5- Existe uma agenda pré-definida dos temas que serão ministrados? 

SIM ----- 

NÃO ----- 

6- Para você o programa de capacitação desta autarquia é necessário no seu desempenho 

profissional dentro das atividades desenvolvidas na organização? Por quê? 

SIM ----- 

NÃO ----- 

Questionário 2 - População 

1- Qual guichê foi executado o atendimento? Com relação ao nível de satisfação do 

atendimento prestado pelo servidor, sua solicitação foi atendida?   

Guichê: 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 

Nível de satisfação: Muito bom (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Péssimo (  )  

2- Qual foi a maior deficiência encontrada no Procon Cachoeiro de Itapemirim? 

(  ) estrutura física (  ) conhecimento do servidor (  ) Burocracia (  ) Outros 

 


